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2020 #1
2020 års första nummer av bis rymmer inte mindre än tre tema‐
sektioner. Vi hakar i den under 2019 uppblossade aktivismde‐
batten, som handlar om förhållandet mellan rollen som 
tjänsteperson och rollen som biblioteksaktivist – men som 
kanske framför allt säger något om den tid som råder. En tid 
där högerpolitisk och rasistisk politik naturaliseras i spjärn mot 
vänsteraktivistiska halmgubbar som påstås styra på biblioteken 
och i kommuners kulturförvaltningar. I dessa bistra tider känns 
det skönt att också få vila i texter till minne av vår kära kam‐
rat Barbro Bolonassos (1949–2019), som var en stark inspira‐
tionskälla för många i sin långa gärning som bibliotekarie och 
biblioteksledare, som aktivist, som medmänniska. Slutligen har 
vi också ett historiskt perspektiv i tre texter om bibliotekens 
roll för folkbildningens framväxt. God läsning, hälsar

Redaktionen

BARBRO BOLONASSOS

6. Barbro Bolonassos – 
bibliotekarie i samhället

8. Ett samtal som varade i tjugo år

10. Att dela vardagen med 
en visionär

AKTIVISM

13. Tillsammans

14. Vem är egentligen aktivist?

17. Varför utbilda sig till 
bibliotekarie?

FOLKBILDNING

22. Mellan folkbildning och 
folkuppfostran

26. Studiecirkelbibliotek och folk ‐
bildning i Eskilstuna 1846–1925

29. Stockholms stadsbibliotek – ett 
socialliberalt projekt

30. Uppsala universitetsbibliotek 
stänger av autosuggest-
funktionen

Ingrid Atlestam. Bibliotekarie 
och skribent med fokus på folk‐
bibliotek då, nu och sedan.

Bengt Berg. Poet och förläggare. 
I höstas aktuell med boken Jag går 
där jag gick, dikter och foton.

Peter Björkman är bibliotekarie 
i Botkyrka.

Lisa Engström är intresserad av 
hur inkludering och exkludering 
samtidigt kan ta plats i folkbiblio ‐
tek och hur demokratiska pro‐
cesser kan gynnas i biblioteket.

Tobias Johansson. Biblioteks‐
busschaufför i Umeå. Studerar för 
närvarande till bibliotekarie och 
frilansar som illustratör.

Johannes Soldal. Gymnasiebib‐
lio tekarie med intresse för digital 
integritet.

Nick Johnson Jones. Konst- och 
bibliotekschef i Huddinge kom ‐
mun.

Stellan Klint. Medicinsk biblio‐
tekarie i Malmö. 

Lena Lundgren. Bibliotekarie 
och tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm. 

Anja Minati, Andrea Berge, Pia 
Ericson och Gunilla Croon. 
Tidigare arbetskamrater till 
Barbro Bolonassos.

Mats Myrstener. Pensionerad 
bibliotekarie, biblioteksforskare, 
BiS-medlem sedan 1983. Idag 
bland annat medlem av redaktio‐
nen för årsboken Folkbildning 
och forskning. 

Olof Risberg. Bibliotekarie med 
stort intresse för folkbildning och 
folkrörelser.

Röda Lina. bis ständiga samtids‐
kommentator.

MEDVERKANDE DETTA NUMMER
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Kraftig minskning av Stock holms 
stadsbiblioteks inköps budget 
De närmsta tre åren får stadsbiblioteket i Stockholm en kraf‐
tigt minskad inköpsbudget för att istället satsa på personal, 
uppger SVT Nyheter Stockholm. Av en mediebudget på 29 mil‐
joner kronor kommer nio miljoner fördelas om för att kunna 
anställa runt tio nya bibliotekarier. Efter de tre åren ska bud‐
geten återställas. Stadsbibliotekarie Daniel Forsman säger att 
nyanställningar behöver prioriteras och inköp ses över.

– Vi har till exempel köpt in många exemplar av populära 
böcker de senaste åren som haft en relativt kort livslängd, säger 
Daniel Forsman till SVT Nyheter Stockholm.

Beslutet har väckt uppmärksamhet. I Svenska Dagbladet 
varnar Elisabet Andersson för den onda cirkeln det kan föra 
med sig när framgång för bibliotek mäts i antalet utlån, om 
minskat inköp leder till färre utlån och därmed ytterligare spar‐
krav. 

NY MIK‐PODD FRÅN 
STATENS MEDIERÅD 

Statens medieråd har lanserat en ny podd 
för att bygga kunskap i medie- och in‐
formationskunnighet. Avsnitten bygger 
på frågor från ”med(ie)borgare” i alla åld‐
rar. Programledare för Medieborgarpod‐
den är Helena Dal, Statens medie råd, och 
i varje avsnitt medverkar också någon med 
specialkunskaper om informa tion på nä‐
tet. 

Målsättningen är att du som med ‐
borgare ska få chans att öka din kun‐
skap och förståelse för den logik som 
råder på nätet, samt få stöd i att navi‐
gera i din medievardag. Podden kan 
öppna upp för diskussioner hemma 
såväl som i klassrummet, 
säger Helena Dal i ett pressmedde‐
lande. 

VINST FRÅN EN DAGS SÖKNINGAR 
BLEV 26 000 NYA TRÄD

All vinst som sökmotorn Ecosia gjorde 
den 23 januari 2020 skänktes till den au‐
straliensiska organisationen ReForest 
Now. Ecosia uppger att summan räckte 
till att kunna återplantera 26 446 träd i 
Australiens eldhärjade naturområden. 
Den Berlinbaserade sökmotorn skänker 
alltid minst 80 procent av sin vinst till 
återplantering av skog. Ecosia är också en 
sökmotor som utger sig för att måna om 
sina användares personliga integritet, 
genom att kryptera sökningar, inte spara 
dem permanent, inte sälja data vidare till 
tredje part eller tillåta spårning via verk‐
tyg som Google Analytics. 

BÖCKER BRÄNDES UTANFÖR BIBLIO‐
TEK PÅ FÖRINTELSENS MINNESDAG

Under natten till förintelsens minnesdag 
den 27 januari brändes böcker om juden‐
dom, nazism och hbtq-frågor utanför 
Linköpings stadsbibliotek, uppger Sve‐
riges Radio P4 Östergötland. Biblioteks‐
personalen som anlände på morgonen 
möttes av en hög av aska, uppger biblio‐
tekschef Marie Sääf. De cirka 20 böcker 
som brunnit hade stulits från biblioteket 
och några av dem gick att identi�era. Bib‐
lio tekschefen beskriver det hela som obe‐
hagligt men bedömningen gjordes att 
biblioteket skulle fortsätta med de plane‐
rade evenemangen för att uppmärksamma 
minnesdagen. Polisen rubricerade händel‐
sen som skadegörelse men uppger för Sve‐
riges Radio P4 Östergötland att det med 
tanke på böckernas ämne kan handla om 
hatbrott. Dock lades förundersökningen 
ned i brist på bevis. 

”Vad är ett bibliotek? Susan Orlean kastar 
fram ett antal förslag. Det mest självklara 
är samtidigt det sämsta: ’en lagerlokal för 
böcker’. I så fall skulle det förråd min hust‐
ru och jag hyr i ett industriområde i Trelle‐
borg vara ett bibliotek. Det är det inte.

En bättre de�nition formuleras mot slutet 
av boken: ’en fysisk plats där vi samlar och 
delar information.’ […] 

”Men ’information’? Är inte det ett extremt 
snävt och torftigt begrepp? Biblioteket är 
den aldrig sinande källan för så mycket mer 
än ’information’; fantasi, kunskap, er‐
farenheter, personlighetsdaning, mening, 
gemenskap, självkänsla, skratt, sorg, 
empati, socialt kitt, förståelse, demokra‐
tiska instinkter, frihet, framför allt frihet, 
civilisation.”

Per Svensson, i Dagens Nyheter, om Susan Orleans reportagebok Biblioteket, 
som handlar om branden som härjade Los Angeles centralbibliotek 1986.

AKTUELLT
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I januari kom nyheten att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
ARAB, kommer att genomföra nedskärningar på grund av bris‐
tande ekonomi. All bibliotekspersonal varslas eller går i pen‐
sion utan att tjänsterna återbesätts, uppger Monica Sparrman, 
ARABs institutionschef, till Arbetsvärlden. Inga nya inköp av 
böcker kommer att göras under det kommande året, skriver 
Biblioteks bladet. Monica Sparrman uppger för Arbetsvärl den att 
förändringen är nöd vändig och att ARAB står inför stora ut‐
maningar, såsom att kunna ta emot digitalt material för arki‐
vering, vilket kräver investeringar i teknik.

Nyheten om nedskärningarna har väckt protester. I Arbetet 
skriver 378 forskare, debattörer och folkrörelseaktiva under ett 
upprop för att rädda biblioteket på ARAB. De menar att staten, 
LO och Socialdemokraterna måste skjuta till mer resurser till 
verksamheten. 

”Såväl staten som LO och Socialdemokraterna har satt Ar‐
betarrörelsens arkiv och bibliotek på undantag, och nu ser vi 
de dramatiska följderna. Det är särskilt allvarligt att detta sker 
i en tid då arbetarrörelsen är på reträtt, samtidigt som främ‐
lings�entliga krafter har �yttat fram sina positioner”, skriver 
undertecknarna i Arbetet. I Expressen skriver Patrik Lundberg 
om hur arbetar historien tar slut här och nu, om inget nytt köps 
in: ”LO och Socialdemokraterna borde åtminstone fridlysa Ar‐
betarrörelsens arkiv och bibliotek, kosta vad det kostar. I stället 
förpassar man verksamheten till slutförvar; inget nytt ska in. 
Som om gårdagens segrar räckte, som om morgondagens stri‐
der redan är förlorade.”

Reformisterna har startat ett upprop kallat ”Stoppa nedlägg‐
ningen av arbetarrörelsens bibliotek!” och en annan namnin‐
samling på mittskifte.org har titeln ”Rädda Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek”. BiS ansluter sig till uppropen. 

PROTESTER MOT 
MINSKADE ÖPPETTIDER

Nätverket ”Bevara Gröndals bibliotek” har 
samlat in 1 743 namnunderskrifter i pro‐
test mot minskade öppet tider på Gröndals 
bibliotek. I början på februari överläm‐
nades listan till kulturborgarrådet Jonas 
Naddebo (C), uppger Mitt i Söderort. 
Medlemmarna i nätverket är oroliga att 
minskade öppettider är ett steg på vägen 
mot nedläggning av biblio teket och 
menar att de stora biblio teken prioriteras 
i alltför hög ut sträck ning. 

”Det känns hopplöst ibland när man för ‐
står att de här människorna inte har någon 
annanstans att vända sig” 

My Grundström, bibliotekarie i Angered, berättar för SVT Nyheter Väst om alla frå‐
gor och ärenden som biblioteken hanterar som egentligen ligger utanför bibliote‐
kens kärnverksamhet. Till exempel frågor om jobbsökande när 
Arbetsförmedlingens tillgänglighet minskat. 

”Biblioteken kan driva upplysnings- och 
bildningsideal i vår digitaliserade samtid. 
Det är viktigt att de är en oberoende arena 
fri från kommersiella särintressen. De har 
invånaren i fokus och demokratiutveck‐
lingen i sitt uppdrag – vilket är unikt.”

Brit Stakston på blankspot.se om bibliotekens roll, med anledning av Svensk biblio‐
teksförenings och Kungliga bibliotekets undersökning ”Bibliotek, internet och de‐
mokrati”.

Upprop mot nedskärningar på 
Arbetarrörelsens arkiv och biblio ‐
tek – BiS ansluter sig 

BIBLIOTEKSDÖDEN NÅR NU SÖDRA 
ÄLVSBORGS SJUKHUS

Sjukhusledningen på Södra Älvsborgs 
sjukhus (SÄS) i Borås har i januari i år lagt 
förslag att lägga ned den allmänna delen 
av sjukhusbiblioteket redan den 1 april. 
Något som kommer att drabba patienter, 
anhöriga och personal genom att försätta 
sjukhuset i ett kulturellt svälttillstånd.

I det tjänsteutlåtande i vilket förslaget 
presenteras framgår ej hur mycket sjukhu‐
set beräknar spara på nedläggningen. En‐
ligt en källa till bis är det anmärkningsvärt 
då den allmänna delen endast står för en 
mycket liten del av bibliotekets budget, li‐
kaså ligger tyngdpunkten av biblioteksar‐
betet redan på den medicinska delen av 
bibliotekets verksamhet som är mer direkt 
riktad till vårdpersonal.

Nedläggningen riskerar att drabba ut‐
satta grupper. Hälsofrämjande läsning; 
hjälp att hitta skön- eller facklitteratur om 
en nydiagnostiserad anhörig; förströelse 
och möjlighet att tänka på annat än sin 
behandling; en kulturell mötesplats för ro 
mitt i en stor snurrande vårdkarusell. Be‐
slut beräknas i slutet av mars efter facklig 
samverkan.

AKTUELLT
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Den första artikeln är en biogra�sk skiss över Barbro Bolonassos 
liv och yrkesverksamhet. Nick Johnson Jones, tidigare chef för 
Nacka Forum Bibliotek, nu chef för Konst och bibliotek i 
Huddinge, förmedlar sedan ett tidigt minne av Barbro, som 
har kommit att prägla hans eget yrkesliv. Anja Miniati, Andrea 
Berge, Pia Ericson och Gunilla Croon, under �era år Barbros 

arbetskamrater, ger en personlig bild av hennes engagemang 
och förankring i Fisksätra.

Barbro var en engagerad och färgstark bibliotekarie. Hon 
var verksam på �era folkbibliotek med särskild inriktning på 
verksamheten för och med människor med annan språklig och 
kulturell bakgrund och dem som av olika anledningar hade 

Barbro Bolonassos 
– bibliotekarie i samhället
Barbro Bolonassos blev medlem i BiS när hon gick på Biblioteks ‐
högskolan i Borås 1975–1976. Hon var sedan aktiv i föreningen under 
hela sitt liv och personi�erade på ett märkligt sätt föreningens namn. 
Barbro gick efter en tids sjukdom bort sommaren 2019. Detta nummer 
av tidskriften bis tillägnar vi Barbros minne.

Foto: Jenny Frejing.

BARBRO BOLONASSOS



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #1 2020 — 7

sämre förutsättningar. Hon var en sann humanist, humanis‐
men var grunden för hennes människosyn och drivkraften i 
hennes yrkesverksamhet som bibliotekarie och chef. Hennes 
förmåga att se Människan i varje människa var enastående.

Barbro föddes 1949 och växte upp i Söderköping. Familjen 
bodde i ett av de äldsta husen i stadens historiska centrum och 
Barbro behöll under hela sitt liv en stark känsla för den lilla 
staden. Hon tog studenten i Norrköping 1968 och läste där‐
efter engelska, litteraturhistoria, etnologi och konsthistoria vid 
universiteten i Lund, Stockholm och Uppsala. Under studie‐
tiden arbetade hon som biblioteksassistent på Lunds stadsbib‐
liotek, bland annat under den legendariska barnbibliotekarien 
Anna Loman.

Barbro gick den tvååriga utbildningen vid Bibliotekshög‐
skolan i Borås och blev färdig bibliotekarie 1976. Här blev hon 
medlem i BiS, som hon sedan var aktiv i till sin bortgång 2019. 
Under utbildningen träffade hon också Vassilis och de gifte sig 
1977.

Efter några kortare anställningar i Skara, Mariestad och 
Skövde �yttade familjen till Stockholmsområdet, där Barbro 
arbetade på S:t Görans sjukhusbibliotek, Lidingö stadsbiblio‐
tek och som förste skolbibliotekarie i Nacka. Sina första er‐
farenheter av bibliotek i ett mångspråkigt område �ck Barbro 
på Alby bibliotek i Botkyrka kommun. När familjen bosatte 
sig i Nacka blev hon barnbibliotekarie och enhetschef på Salt‐
sjöbadens bibliotek i Tippens centrum. Sin största insats inom 
biblioteksområdet gjorde hon emellertid som enhetschef på 
Fisksätra bibliotek, även det i Nacka kommun, under åren 1997–
2014.

Barbro var besjälad av idén om folkbibliotekets betydelse‐
fulla roll i samhället. Utgångspunkten var UNESCOs folkbib‐
lioteksmanifest, som utkom 1994. Det innehöll, menade hon, 
de nödvändiga riktmärkena både för ens egen och för biblio‐
tekets verksamhet och förhållningssätt till besökarna och med‐
borgarna, i närsamhället och samhället i stort. Hon åberopade 
det ofta och citerade ur det i samtal och föreläsningar.

Med en genomgripande ombyggnad av lokalerna i Fisksät‐
ra centrum skapade Barbro tillsammans med personal och be‐
sökare ett öppet, ljust och välkomnande bibliotek med en 
omfattande program- och barnverksamhet. Som pro�l för bib‐
lioteket valde hon ”Fisksätra bibliotek – @rena för demokrati”. 
Målet var att alla invånare i området skulle se biblioteket som 
en plats inte enbart för traditionell biblioteksservice och som 
kunskapscentrum utan också som den självklara arenan för al‐
la slags möten, program och utställningar, även utanför biblio ‐
tekets ram och utanför öppettiderna.

Behovet av en gemensam identitet och hemkänsla är stort i 
ett bostadsområde med invånare från över 120 nationer, som 
talar ett femtiotal språk och har ursprung i olika religioner och 
kulturer. Barnavdelningen smyckades med ett konstverk gjort 
av barn i Fisksätra under ledning av ett par konststuderande. 

Abrahams barn, ett program för skolklasser utifrån de gemen‐
samma inslagen i kristendom, islam och judendom gestaltade 
i en julkrubba, var ett årligen återkommande evenemang. Fisk‐
sätra mönsterarkiv, med mönster från textilier och olika fö‐
remål, som samlades in från människor i området, �ck sin plats 
i biblioteket. Steget därifrån till att stödja det på Amelie Tamms 
initiativ skapade Fisksätra museum var kort.

Hon bedrev ett omfattande samarbete med enskilda perso‐
ner, kommunala verksamheter, Stena fastigheter och olika före‐
ningar. Alla initiativ bejakades och projekten avlöste varandra, 
till exempel Nacka språkprojekt, Kommunikationsprojektet 
och Språk som rikedom. I allt detta var Barbro både en eldsjäl 
och en praktiskt inriktad bibliotekarie och verksamhetsledare. 
Hon inspirerades av sociologen Aaron Antonovskys teorier om 
behovet av känsla av sammanhang (KASAM) och det saluto‐
gena förhållningssättet, som innebär att man utvecklar de po‐
sitiva mekanismerna i stället för att fokusera på problemen. En 
annan inspiratör var statsvetaren, ekonomen och nobelpris‐
tagaren Elinor Ostrom och hennes tes om behovet av ”allmän‐
ningar”, alltså platser i samhället där människor med olika 
bakgrund kan träffas.

Fisksätra biblioteks arbete med mångspråkighet och mång‐
kultur uppmärksammades och Barbro medverkade i utbild‐
ningar, kurser och konferenser. Hon föreläste vid Sidas 
Kulturmöteskurser 1998–2003, medverkade vid International 
Federation of Library Associations (IFLAs) Satellite Conference 
”e Multiculturel Library: Staff Competence for Success” 
2005 och var ledamot av Kulturrådets arbetsgrupp för stöd till 
litteratur på invandrar- och minoritetsspråk 1998–2002. 
Genom sitt engagemang i BiS deltog Barbro under åren 1997 
till 2003 i projektet Library Practice for Young Learners, ett 
stort barn- och skolbiblioteksprojekt, som omfattade kunskaps‐
utbyte mellan svenska bibliotekarier och sydafrikanska lärare 
och bibliotekarier i fattiga områden, townships. Att stärka del‐
tagarnas egenmakt, ”empowerment”, var det övergripande må‐
let och med sina erfarenheter och personliga egenskaper spelade 
hon en viktig roll i projektet.

Barbro var musikintresserad och deltog i Vassilis förberedel‐
ser inför bland annat de musikpresentationer som han under 
många år höll i Sveriges Radio P2 under rubriken ”Alltid på 
en söndag”. Hon var också en av initiativtagarna till Drott‐
ningholms Barockensembles Vänförening och dess första ord‐
förande. Genom Vassilis �ck hon ett andra hemland i Grekland, 
de ägde ett hus på Peloponnesos och hon lärde sig tala grekiska.

Barbro �ck �era utmärkelser och priser. Hon blev Årets 
Nackabo 2002 och �ck Svenska Barnboksakademins Eldsjäls‐
pris 2003, Greta Renborgs pris av Svensk Biblioteksförening 
2009 samt Stockholms Läns Bildningsförbunds förtjänsttecken 
2014. Barbro avled i juni 2019 och vi saknar henne mycket.

Lena Lundgren

BARBRO BOLONASSOS
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Det är inte lätt att skriva en kort text om 
en person som åstadkommit så mycket 
och som jag hyser så stor beundran inför. 
Även om jag inte kommer kunna fånga 
Barbros många sidor och förtjänster, så 
vill jag ändå göra ett försök att beskriva 
delar av de intryck hon gjort på mig.

På våren år 2000 ringde Barbro Bolo‐
nassos mig. Det blev vårt första längre 
samtal, bara oss två emellan. Jag visste 
redan vem Barbro var och hade hunnit 
imponeras av hennes kunnande, enga‐
gemanget och förmågan att inspirera. Jag 
var ute och affischerade i Alby, i Botkyr‐
ka, när Barbro ringde. Jag försökte locka 
nya besökare till program och aktiviteter 
på biblioteket. Barbro hade också arbetat 
i Alby visade det sig. Barbro ställde en 
massa frågor och hon gillade att jag var 
ute och affischerade, minns jag. Hon hade 
ägnat mycket tid åt att göra just samma 
sak. Hur hade jag det? Hur var det att 
jobba i Alby? Vad var svårt? Vad var roligt? 
Jag tänkte att hon snart skulle komma till 
sitt egentliga ärende, men jag tyckte det 
var trevligt att prata med henne, så det var 
ingen brådska för min del. Det fanns inget 
annat egentligt ärende. Hon tog sig helt 
enkelt bara tiden att ringa och intressera 
sig för en ung och oerfaren kollega, som 
arbetade i en annan organisation, i en helt 
annan kommun. Jag fattade lite långsamt 
och förstod att det var det hon hade gjort, 
först efter det att vi lagt på. Jag tänker på 
det samtalet då det säger en hel del om 
Barbro och hur jag kommer att minnas 
henne. Barbro var generös, hon tänkte på 
mig och tog sig den tiden. Jag kände mig 
sedd av Barbro och det vet jag att vi var 
många som gjorde. Barbro var även 
generös i delandet av erfarenheter, miss‐
tag, framgångar och lärdomar. Då Barbro 
pratade så lyssnade jag, men det fanns 
ingen förväntan från hennes sida om att 
jag skulle tycka, tänka eller välja som hon. 

Olikheter väckte inte oro hos henne och 
Barbro var oavsett stöttande och generös 
med uppskattning.

I Totalitarismens ursprung skrev �loso‐
fen Hannah Arendt: ”Vi föds inte jämli‐
ka; vi blir jämlika som medlemmar av en 
grupp, i kraft av vårt beslut att ömsesidigt 
garantera varandra lika rättigheter. Vårt 
politiska liv vilar på antagandet att vi kan 
skapa jämlikhet genom organisation, ef‐
tersom människan kan bygga, förändra 
och handla i en gemensam värld…”. Då 
jag läst Arendts utförliga resonemang om 
rätten till rättigheter har jag många gång‐
er tänkt på Barbro. Barbro pratade om det 
vardagsnära med folkbiblioteket, en fun‐
gerande verksamhet som dag ut och dag 
in fanns till hands för lokalsamhällets in‐
vånare och behov. Och Arendt klargjor‐
de, att eftersom jämlikhet och mänskliga 
rättigheter saknar en naturlig och given 
grund så måste de göras om och om igen. 
Det är denna möjlighet som rätten att ha 
rättigheter skapar: att ha en plats i världen 
där tal och handling hänger samman, där 
tal är möjligt att höra och ta ställning till 
och där handlingar har mening och bety‐
delse. I grundläggande mening handlar 
det om att motverka att grupper utesluts 
från sammanhang där deras tal och hand‐
lingar har betydelse. Barbro förstod folk‐
biblioteket som den bästa platsen att 
arbeta med dessa frågor, eller som hon 
själv sa, ”en arena för demokrati”.

Barbro förtjänar alla (mina) lovord, 
men det kunde även vara krävande att 
samarbeta med Barbro. Vi arbetade till‐
sammans som chefskollegor i Nacka 
kommun under fyra år. Hon ställde höga 
krav både på sig själv och sin omgivning. 
Hon krävde ändå mest av sig själv och 
gjorde alltid mer själv än vad hon krävde 
av någon annan. Det är en viktig skillnad. 
Den som kräver mer av andra än vad hen 
bidrar med själv är svår att gilla. Det var 

Ett samtal 
som varade i tjugo år

aldrig svårt att gilla Barbro. Ibland gjorde 
hon mer än vad hennes hälsa klarade av. 
Hon kunde så mycket och förmådde så 
mycket, att det ibland blev svårt att kän‐
na var gränsen för dessa superkrafter gick. 
Det blev ett återkommande tema för vå‐
ra samtal då vi jobbade i Nacka. Jag 
försökte strängt säga att hon behövde ta 
hand om sig, prioritera och välja bort nå‐
got. Hon uppskattade mina försök, men 
jag vet inte hur mycket som gick fram. För 
Barbro var det så mycket som var viktigt 
och hennes förhållningssätt till arbetet 
och de behov hon mötte var sällan rollba‐
serat. Kunde hon göra något, kunde hon 
säga ja, kunde hon hjälpa, så gjorde hon 
det. Alla som arbetat med Barbro kan vitt‐
na om detta. Hon var till stöd och hjälp 
för så oerhört många. Detta förhållnings‐
sätt var autentiskt och bottnade i hennes 

BARBRO BOLONASSOS
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empatiska, engagerade och humana person. Hon åstadkom 
fantastiska saker, men förhållningssättet var inte alltid till för‐
del för henne själv eller en omgivning som försökte hänga med 
i det höga tempot.

Barbro knöt människor till sig, skapade relationer och sam‐
arbeten. Hon var fantastisk på det. Hon entusiasmerade och 
engagerade. För Barbro kunde sträckan mellan tanke och hand‐
ling vara oerhört kort. Ofta kunde det bli fantastiskt, ibland 
tyckte hon själv att det blev fel och ibland kunde det, som sagt, 
vara svårt att hänga med. Men det var också därför hon �ck så 
mycket gjort. Ibland saknades strukturer och systematik, men 
i tider där processer, administration och uppföljning tar allt 
mer tid i anspråk var Barbros fokus på verksamhet, och det som 
faktiskt erbjöds allmänheten, ett behövligt avbrott. Hon var 
chef och förstod folkbibliotek, förstod verksamhet och förstod 
potentialen och vilken betydelse ett folkbibliotek kunde ha för 
ett lokalsamhälle. Den tydligheten var viktig och i många 
sammanhang kunde hon skilja ut sig, med tydligheten i sitt fo‐
kus. Jag sa ofta till henne att jag önskade att hon dokumente‐
rade mer av sina tankar och erfarenheter. Den plats hon skapat 

tillsammans med medarbetare, lokalsamhället och hur de gått 
till väga borde �er få ta del av tyckte jag. Men när skulle det 
hinnas med?

Från telefonsamtalet den där våren för tjugo år sen minns 
jag Barbros tydlighet i att arbetet var viktigt och att folkbibli‐
oteken är viktiga. Hon �ck mig att känna mig betydelsefull. 
Jag jobbade ju med samma saker. Det var de boende i lokal‐
samhället som hon jobbade för. Deras önskemål och behov. 
Barbro tog ställning, tog strider, kompromissade inte med det 
viktigaste. Och då det varken fanns något beräknande eller nå‐
got egenintresse i hennes ställningstaganden, kunde även den 
som var av annan uppfattning uppskatta henne och arbetet hon 
gjorde. Då, för tjugo år sen, hade jag inte formulerat någon lik‐
nande tydlighet, men förstod snart att det var något jag behöv‐
de göra och löpande göra under ett helt yrkesliv. I det arbetet 
jag nu gör och fortsätter att göra förblir Barbro en förebild och 
stor källa till inspiration. Så även om samtalet som inleddes 
den där vårdagen och som pågick i alla dessa år är till ända, så 
kommer Barbro alltid att vara viktig för mig.

Nick Johnson Jones

Glasväggen till Fisksätra bibliotek pryds av ett mönster som konstnären Gunilla Klingberg har hämtat från matförpackningar från olika länder. Foto: Fisksätra bibliotek.

BARBRO BOLONASSOS
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”Är Barbro på sitt rum?” frågade ännu en 
besökare. En daglig fråga på Fisksätra bib‐
lio tek. Barbro var verkligen spindeln i nä‐
tet i ett nätverk som sträckte sig långt 
utöver biblioteket.

Fisksätra museum
Guds hus i Fisksätra
Folkets hus
Internationella festen
Kvinnoföreningen Rosen
Fisksätra kulturförening
Odla med solen
Språk som rikedom
Fisksätra mönsterarkiv
Skrivarcirkeln
Nätverket för Fisksätras framtid

Biblioteksvärden Abdirazak Mohamud och Barbro i Fisksätra bibliotek. Foto: Sofia Härén/Miljömagasinet.

Fisksätra minnesarkiv
Studiefrämjandet
Samverkansgruppen
”Låt våra röster bli hörda”
Fisksätraakademin

En långt ifrån komplett lista över alla de 
grupper som Barbro engagerade sig i. Med 
liv och lust och ett aldrig sinande enga‐
gemang realiserade Barbro visionen om 
biblioteket som en viktig del i lokal‐
samhället.

Barbro var skicklig på att balansera 
mellan att vara tjänste man med allt vad 
det innebär och att utforma sin visionära 
agenda kring vad ett folkbibliotek kan va‐
ra. Nacka kommun kom ständigt med nya 

överraskningar och plötsligt kom ett krav 
att alla bibliotek i kommunen skulle ha 
en väl utarbetad pro�l. Inte alldeles över‐
raskande kom arbetsgruppen fram till att 
bibliotekets övergripande inriktning skul‐
le vara ”Arena för demokrati”, eller ”@re‐
na för demokrati”, och med Barbros 
tillägg ”dit var och en har sin egen nyc‐
kel”. Biblioteket skulle verkligen vara en 
plats som var öppen för ALLA och varje 
initiativ från besökare i området togs på 
största allvar. Inget var för litet eller för 
obetydligt för att ta plats.

Megafonen, scenpodiet, stegen, häft‐
pistolen och SL-kort (Barbros eget) – allt 
var möjligt att låna. Vid ombyggnaden 
2006 byggdes det in en vikvägg så att det 

Att dela vardagen med en visionär

BARBRO BOLONASSOS
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Fisksätra är ett miljonprogramsområde med ca 8 500 invånare i Nacka kommun, byggt 1971–1974. 
Foto: Stena Fastigheter 

gick att låna ut och avgränsa en rymlig 
möteslokal. Detta utnyttjades ofta av lo‐
kala föreningar som �ck nyckel och kod. 
Om man gick ut i köket för att värma sin 
matlåda kunde man ramla in i ett pågåen‐
de möte med någon av alla dessa före‐
ningar.

I Fisksätra är upplevelsen av by-känsla 
stark. Området är väldigt tättbebyggt och 
omgivet av på ena sidan skog och vatten 
på andra sidan. Längs med Saltsjöbanans 
båda riktningar ligger några av sekel‐
skiftets pampigaste villaområden. Biblio‐
teket är som ett pumpande hjärta beläget 
mitt i det lilla centrumet. De allra �esta 
passerar biblioteket dagligen och många 

tittar in på väg till eller från tåget.
Barbro värnade mycket om att �ersprå‐

kigheten skulle ha en central plats i bibli‐
oteket och ambitionen var att alla skulle 
kunna hitta sina språk på hyllan.

Vi minns Barbros vakna blick över 
glasögonkanten när hon med stor inlevel‐
se och kunnighet berättade om en bok 
hon just läst. Med samma lätthet kunde 
hon hålla i ett författarsamtal eller initie‐
ra ett projekt med några konstnärer.

Både privat och som arbetskamrat har 
hon påmint oss om att vi jobbar i en vik‐
tig institution som kan förändra män‐
niskors vardag och bidra till ett 
demokratiskt samhälle.

Arbetskamraterna
Anja Minati, Andrea Berge, Pia Ericson 

och Gunilla Croon

BARBRO BOLONASSOS
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Illustration: Stellan Klint

Debattörer från höger angriper biblioteksanställda 
för att vara partiska i utövandet av sin profession 
och agera som aktivister och inte tjänstepersoner. 
Samtidigt ser vi hur bibliotekens verksamhet är 
reellt hotad av högerpolitiska krafter som inte drar 
sig för att avsätta tjänstepersoner, sätta 
bibliotekslagen på undantag och försöka censurera 
programverksamhet.

I detta nummers tematexter re�ekterar Bengt 
Berg, Ingrid Atlestam och Peter Björkman över 
bibliotekarieprofessionens relation till makten, 
ändrade villkor för tjänstepersoner och huruvida 
aktivism verkligen är något dåligt.

Den aktuella diskussionen om 
tjänstepersonsaktivism är en följd bland annat av 
de omfattande förändringar i styrningen av 
offentlig sektor som införandet av New Public 
Management (NPM) har medfört. Nick Johnson 
Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge 
kommun, förklarar bakgrunden till NPM, vad 
NPM innebär och konsekvenser av NPM i en 
längre artikel på BiS hemsida.

AKTIVISM[aktivism]
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Varje tid, varje samhälle, har ju olika for‐
mer av rörelser, aktiviteter, viljeyttringar. 
Men i detta sammanhang, på denna sida 
i en uttalat socialistisk tidskrift, utgår jag 
från ett vänsterperspektiv. Demokratin, 
som jag ser det, förutsätter en aktiv dis‐
kussion, där olika motsättningar måste 
komma i dagen för att göra en progressiv 
förändring möjlig. En förändring som 
förverkligar demokratin även ekonomiskt, 
skapar större rättvisa och därmed ökar 
möjligheterna för så bra liv som möjligt. 

Kan man tänka sig en mera uppford‐
rande inledning på en sångtext – och med 
ett så vittfamnande tilltal – som detta:

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall uppbrottets timma slå.

Henrik Menander (1853–1917), som lik‐
som August Palm kom från Skåne, har 
översatt denna arbetarklassens gränslösa 
nationalsång från det franska originalet 
signerat Eugène Pottier från 1871. Statar‐
sonen Menander hade som gesäll vandrat 
genom Europa och faktiskt bott sex år i 
Paris, innan han hamnade först i Göte‐
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borg och sedan i Köpenhamn, där han 
också blev fackligt och politiskt aktiv – 
och svartlistad. Han blev senare skribent 
på tidningen Arbetet och skriftställare. 
Bland hans dikter är det särskilt en som 
överlevt tidens gång, nämligen ”Arbetets 
söner”.

När jag skriver detta tänker jag på två 
saker: Hur stark och betydelsefull den ti‐
diga, banbrytande arbetarrörelsen var i 
södra Sverige, där nu en helt annan rörel‐
se fått fotfäste i våra dagar! Den andra tan‐
ken är: Betydelsen av dessa samman ‐
svetsande sånger i kampen för framtiden 
och ljusare tider – tillförseln också av en 
känslomässig energi! Dessa sånger, som 
faktiskt är ett av de få överlevande insla‐
gen i det som vi brukar kalla för arbetar‐
rörelsen.

Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Men i andra tider och i andra samhällen 
kan den personliga insatsen, ja civilkura‐
get, få paradoxal lyskraft, även om 
ingenting i grunden direkt förändras. Jag 
tänker på den kinesiska studenten fram‐
för tanksen på Himmelska fridens torg vå‐
ren 1989. Han som kom att kallas ”den 
okände studenten”. Han som bara stod i 
vägen och det räckte för att demonstrera 
just detta: modet. Kanske man i bästa fall 
kan se detta personliga offer som ett frö 
till förändring, som sträcker sig bortom 
vår samtids horisont?

På samma individuella plan be�nner 
sig effekten av Rosa Parks stolta protest 
den 1 december 1955, hon gjorde ingen ‐
ting, bara satt kvar i bussen på en plats 
reserverad för de vita i staden Montgome‐
ry, Alabama, USA. Hennes protest kom 
att betyda mycket för medborgarrättsrö‐
relsens kamp mot apartheidreglerna i söd‐
ra USA och ledde fram till att kongressen 
formellt beslutade om förbud mot 

rassegregation inom alla samhällssektorer.
Ett tredje exempel på aktivistiskt mod 

kommer från Guatemala, med banan‐
republikens stämpel och ett förtryckt folk. 
Där levde och kämpade poeten och geril‐
lakämpen Otto René Castillo, efter att ha 
drivits i lands�ykt men återvänt till sitt 
hemland 1958. Endast 31 år gammal blev 
han tillfångatagen och tillsammans med 
sin kvinnliga kamrat Nor Paiz, kallad Ra‐
quel, torterad under fyra dagar innan de 
båda brändes till döds. Också de dikter 
som Castillo skrev är uppfordrande och 
trots allt fyllda av hopp. Slutraderna i dik‐
ten ”Inför bokslutet, imorgon” lyder:

Men det är skönt att kunna älska vär‐
lden
med deras ögon
som ännu inte är födda.

Och underbart
att redan ana segern,
när allt omkring en
ännu är så kallt, så mörkt.

Kampen fortsätter och i olika former. På 
torget i Bologna lyckades de gula sardi‐
nerna mota främlings�entliga Lega i 
grind. I Chile och Kurdistan tar kvinnor‐
na ledningen i kampen för ett män‐
niskovärdigt samhälle. Ingen kedja är 
starkare än sin svagaste länk, och: en en‐
sam länk blir aldrig en kedja. La lucha 
continua …

                Bengt Berg

Tillsammans
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Vem är egentligen aktivist?
Ingrid Atlestam svarar på påståenden från konservativa och högersym‐
patisörer, om att tjänstemän missbrukar sina roller för att sprida egen 
vänsterpolitisk och aktivistisk agenda istället för att verkställa sina 
uppdrag neutralt. Hon utgår från bibliotekariers perspektiv och menar 
att yrkesgruppen alltid har verkat i en politisk miljö eftersom man inte 
kan eller bör utföra demokratiskt arbete isolerat från resten av 
samhället och sin samtid.

Text: Ingrid Atlestam
Illustration: Tobias Johansson

Aktivism
Individer och grupper som utövar aktivism tar till prak‐
tisk handling, 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 benämning på alla 
former av medveten politisk aktivitet för att förändra 
upplevda missförhållanden i samhället eller påverka ex‐
empelvis politiska beslut eller ett företags agerande. 
Aktivism kan exempelvis syfta till att stödja en förete‐
else, protestera mot något, åstadkomma en förändring 
i fattade eller föreslagna beslut eller visa på konkreta al‐
ternativ. (Wikipedia, ”Aktivism”, 1 mars 2020 19.02)

AKTIVISM

I djupt mörkblåa Göteborgs-Posten skriver ledarsidans Håkan 
Boström den 12 februari i år med anledning av att socialde‐
mokraten och tidigare kommunstyrelsens ordförande Ann-So‐
�e Hermansson frikändes i den omskrivna förtalsrättegången: 
”Vad det handlar om är med andra ord att aktivister på vänster‐
kanten och deras islamistiska vänner tar det för självklart att de 
ska ges offentligt utrymme på vanliga medborgares bekostnad. 
[…] Problemet är om det saknas motröster och om den offent‐
liga kulturen ensidigt genomsyras av vänster- och postkoloni‐
ala perspektiv som islamister gärna tar rygg på.”

Visst var det rätt att Hermansson frikändes. Felet hon gjor‐
de var att inte hålla armlängds avstånd utan gå in och stoppa 
en debatt i samband med en visning av �lmen Burka songs 2.0.

Norrköpings museum har polisanmälts av den lokale SD-
ordföranden för att man, i samband med en utställning om 
den lokala nazismen och motståndet mot den, haft med ett 
tidningsklipp som antyder att SD har nazistiska rötter. Det är 
faktafel enligt anmälaren. Sölvesborg, Hörby, Nacka, ja listan 
blir längre för varje dag på kommuner där armlängds avstånd 
bytts till högerhänt klå�ngrighet. Hela välfärdssektorn, inklu‐
sive kultur och miljö, har blivit ett politiskt slagfält där blåa 
och bruna krafter håller på att ta över problemformulerings‐
privilegiet och därmed makten genom att utmåla offentlig 
sektor som ett konkursbo fullt av vänsteraktivister.

Självklart rollspel ifrågasatt
Ända tills jag som bisreporter bevakade förra årets bokmässa 
trodde jag att aktivist var något mycket positivt. Att höra Roger 
Blomgren och Johan Sundén, båda knutna till BHS, presente‐
ra sitt pågående forskningsprojekt ”Tjänstemannen som aktivist 
– ett demokratiskt dilemma” var ett chockartat uppvaknande 
till en för mig ny verklighet. Speciellt som de lyfter fram BiS 

som ett skräckexempel på dylik obskyr aktivitet. Enligt dem är 
aktivism något odemokratiskt då det strider mot den re‐
presentativa demokratin som uttrycker folkviljan.

Den professionella tjänstemannen står, enligt forskarna, för 
neutral opartisk likabehandling och de inom professionen rå‐
dande värderingarna. De ska bara lyda order, det vill säga följa 
de av de folkvalda beslutade direktiven. Den som är aktivist går 
utöver själva professionen och vill förändra samhället. För en 
aktivistbibliotekarie blir då biblioteket ett instrument för and‐
ra politiska syften. Forskarna talar om ”det långa 68”, en under 
�era decennier rådande radikaliserad tidsanda. De framhåller 
BiS som ett exempel på detta. Att föreningen, som bildades 
1969, �nns kvar är unikt och tidskriftens 50-åriga utgivning 
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är en fantastisk källa för den som vill hålla koll på aktivismen, 
enligt forskarna.

Den självklara invändningen är att man givetvis skiljer på 
sin roll som tjänsteman och den som politiskt aktiv. Man kan 
exempelvis mycket väl representera Vänsterpartiet såväl inom-
 som utomparlamentariskt och ändå vara en korrekt tjänsteman. 
Men detta klarar väldigt få miljö- och vänsteraktivister, enligt 
de forskare och debattörer som engagerat sig i frågan. Bara det‐
ta att man hyser åsikten att miljöproblemen kräver en radikal 
samhällsförändring gör att man klassas som aktivist och där‐
med är ett hot mot demokratin.

Googlar man ”aktivism tjänstemän” får man massor av län‐
kar till mer eller mindre blå/bruna sidor där man i artiklar och 
debattinlägg hävdar, ofta hänvisande till forskning, att aktivism 
är odemokratiskt, oprofessionellt och rent av omoraliskt och 
förekommande inom vänstern och miljörörelsen. M, SD och 
KD kräver att denna aktivism ska stoppas genom återinfört 
skärpt tjänstemannaansvar.

En ledarskribent i Timbros Smedjan citerar Gramsci och 
Dutschke som bevis på denna medvetna in�ltration av aktivis‐
ter 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, lands‐
ting och stat självklara redskap för dem som vill utöva olika 
former av makt över andra […] så länge tjänstemän har så stort 
in�ytande över människors liv kommer aktivister att vilja bli 
tjänstemän.”

Är inte detta någon slags konspirationsteori? Är det inte just 
dessa som forskar om aktivism som är aktivister, högeraktivis‐
ter? Eller frihetliga aktivister som en ledarskribent kallar dem 
när hon konstaterar bristen på dylika bland tjänstemännen. 
Det är med argument om saklighet, neutralitet, objektivitet, 
allsidighet, yttrandefrihet, frihet och likabehandling som högern 
nu tagit över dagordningen och underminerar den offentliga 
sektorn och välfärdssamhället. Det är mycket medvetet att man 
då väljer kultur inklusive bibliotek som en viktig arena att eröv‐
ra.

Aktivist har tydligen blivit ett skällsord, en stämpel som 
automatiskt marginaliserar både tjänstemän och forskare som 
oprofessionella och otillförlitliga. De ska helst kunna åtalas, 
annars avskedas, omplaceras eller stoppas vad gäller löneutveck‐
ling och karriär. En annan lösning på problemet är datorise‐
ring, privatisering och utförsäljning av offentlig verksamhet. 
Anställ nings trygghet, yttrandefrihet och meddelarskydd för‐
svinner därmed. Många mer eller mindre kända forskare försäk‐
rar nu att de inte är aktivister i denna påstått demokrati hotande 
mening. Samtidigt betalas hela forskningsprogram av närings‐

livet eller andra intressen utanför demokratisk kontroll och ba‐
ra de resultat som passar de betalandes syften lyfts fram. Läs 
exempelvis boken Slaget om framtiden – forskningens roll i kon‐
�ikten mellan tillväxt och miljö.1 På 70-talet blev den statligt 
anställda forskare som idkade samröre med det privat närings‐
livet ifrågasatt och närmast skambelagd, nu är det en själv‐
klarhet och nästintill ett krav att som forskare skaffa sig extern 
�nansiering. Vem är aktivist? Vem är ett hot mot demokratin?

Bibliotek är att välja
Visst förekom det ett och annat övertramp under tidigt 70-

tal i den helt annorlunda tidsanda som gällde då. Men Blom‐
gren och Sundén tycks tillämpa sina kriterier och värderingar 
retroaktivt och utifrån de politiska mål och regelverk som gäl‐
ler idag. Den första statliga kulturpolitiken fastställdes i 1974 

1) Andersson, Jenny & Westholm (2019). Slaget om framtiden: 
forskningens roll i kon�ikten mellan tillväxt och miljö. Stockholm: 
Santérus förlag.
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års kulturpolitiska mål och de skulle väl närmast ses som 
vänsterextrema i dag. Formuleringen om att ”motverka 
kommersialismens negativa verkningar” hängde dessbättre med 
ända till 2009. Men nu är det ”rätt” att bibliotekens utbud in‐
te erbjuder ett alternativ till, utan är det samma som i kiosker 
och bokhandlar, och styrs helt av efterfrågan. Vill användarna 
ha rasistiska, faktaresistenta alster så ska det köpas för skatte‐
pengar av den korrekta tjänstemannen. Detta hade varit mot 
fastställda inköpsprinciper ända tills för något år sedan.

Exempel på aktivism som Sundén och Blomgren tar upp är 
debatterna om Tintin, Pippi och Massutmaningen och hur bib‐
lioteken reagerade. När det gäller Massutmaning, så JO-an‐
mäldes de bibliotek som nekat inköp då de hänvisat till 
kommunens och bibliotekets värdegrund. Enligt JO har an‐
mälaren rätt. Urvalet kan inte vila på någon värdegrund för det 
strider mot bibliotekslagens skrivning om åsiktsfrihet. 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.

Men är det inte precis tvärtom? Folkbiblioteket har väl all‐
tid varit en gatekeeper, det vill säga gjort ett urval av tjänster 
och medier, utifrån fastställda kriterier och värderingar vilket 
är den självklara förutsättningen för tilliten. Någon biblioteks ‐
lag fanns inte före 1995 och inte förrän 2014 tillkom skriv‐
ningen om åsiktsfrihet, som JO hänvisar till. Innan dess 
formulerade varje kommun målsättning, regler och riktlinjer 
för sin biblioteksverksamhet. Om JO:s tolkning står sig återstår 
att se, den verkar lite yrvaken och behöver inte följas. Åsikts‐
frihet, liksom yttrandefrihet kan väl inte innebära att samhället 
ska bekosta och ge plats åt alla åsikter och yttranden? Men de 
�esta bibliotek har nu skrivit om sina urvalsprinciper så att de 
inte bygger på någon värdegrund. Det har många gånger varit 
en mycket smärtsam process och kanske förödande för tilliten 
till biblioteken. Men det som bekymrar mig mest är den mins‐
kade bredden i urvalet, som styrs av efterfrågan och inte av be‐
hov och som inte bygger på kompetens utan jakten på 
utlåningssiffror.

Nu höjs också röster från bokbranschen som ifrågasätter bib‐
liotekens fria utlåningsrätt och författarersättningen. Daniel 
Sjölin hävdar den 19 januari i Expressen: ”Bokbranschen vill 
att en författare producerar sig oftare, men även stödsystemet 
är uppbyggt så. Författarfonden (vars medel utgörs av en löje‐
väckande liten kompensation för bibliotekens enorma upphovs‐
rättsstöld och prisdumpning av marknaden) premierar hög 
produktionstakt.” Det är en anledning till att författarna bara 
skriver medelmåttiga böcker. Man ser biblioteken som ett hot 
mot försäljningen istället för en garanti och möjlighet för en 
bred utgivning och den smala litteraturen.

Hög tid alltså att professionella bibliotekarier hävdar sin rätt 
att, utifrån bibliotekslagen och de kommunala kultur- och bib‐
lio teksplanerna, besluta vilket utbud av media och tjänster bib‐

lioteket ska erbjuda. Vilket innebär att de måste ha kompetens 
och tid att överblicka hela utbudet och inte tror att demokrati 
är att bara ”köpa på efterfrågan”, och att biblioteket ska vara 
ett centrum för upplevelser istället för upplysning. Enligt bib‐
liotekslagen ska tillgänglighet, allsidighet och kvalitet prägla 
verksamheten, vilket förutsätter att politiken förlitar sig på pro‐
fessionella tjänstemän och ger dem handlingsutrymme att bå‐
de förvalta och utveckla verksamheten. Just när detta skrivs 
pågår konferensen Folk och Kultur. Enligt mediarapporteringen 
är ”armlängds avstånd” och de minskande kulturanslagen de 
hetaste frågorna. Eskilstuna är fullt av aktivister av alla de slag, 
kulturutövare, tjänstemän och politiker. En arena där det hand‐
lar om vem och vilka intressen som sätter dagordningen och 
vem och vilka aktörer som måste försvara sig.

Bibliotekspolitik är politisk
Blomgren och Sundén tycks förutsätta att det kan �nnas, eller 
fanns före 1968, något slags ideologiskt och politiskt neutral 
kultur- och biblioteksverksamhet som aktivisterna förstört och 
nu måste dessa antidemokrater bort så att ordningen kan 
återupprättas. Men folkbiblioteken skapades av olika politiska 
krafter som samman�ätats till vad man idag skulle kalla social ‐
 liberalism. Många var de eldsjälar såväl bland tjänstemän, som 
oftast var kvinnor, som politiker och föreningsengagerade som 
arbetade för ”bibliotekssaken”. De gjorde det för demokratin, 
var de då odemokratiska aktivister?

Skådespelaren Roland Jansson sa vid en biblioteksinvigning 
i Göteborg på 1980-talet att ”folkbibliotek är det mest soci‐
alistiska vi har, från var och en efter förmåga till var och en ef‐
ter behov, men det har politikerna inte förstått”. Detta kan väl 
sägas gälla hela kulturpolitiken så som den präglades av 1974 
års kulturpolitiska mål. Men nu har högerkrafterna upptäckt 
detta och då börjar man med att skjuta budbäraren, i detta fall 
bibliotekarien, tjänstemannen. Givetvis ger man sig även på de 
ekonomiska förutsättningarna genom budgetnedskärningar. I 
denna attack, som gäller hela det offentliga kulturlivet, ja hela 
den offentliga sektorn, �nns allt�er extremistiska aktivister. Ett 
skrämmande exempel är Carolin Dahlman, kommunikations‐
strateg på högerkanten, som i panelen i radioprogrammet God 
morgon, världen! i slutet av januari säger att man borde skilja 
kulturen från politiken. Enligt henne betyder det att man 
varken ska ha statlig eller kommunal kulturpolitik utan att det 
är marknadskrafterna som ska gälla fullt ut. Då kan ju folk kö‐
pa vad de vill ha, alltså demokrati och valfrihet utan pekpin‐
nar. Skulle det vara opolitiskt?

Det pågår en kamp om utrymme och dagordning vad gäl‐
ler kultur inklusive miljö och nu måste alla tjänstemän, forska‐
re, aktivister, entreprenörer, lobbyister, politiker, eldsjälar och 
alla andra därtill försvara och utveckla en hållbar kultur byggd 
på demokrati, mångfald, bredd och tillgänglighet.

Kampen går vidare!

AKTIVISM
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Det kan �nnas många skäl till att en person söker sig till de 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna. Dock 
har nästan alla, vågar jag påstå, en gemensam ambition. De vill 
arbeta på bibliotek. När jag för femton år sedan påbörjade ut‐
bildningen var det rentav länge min enda ambition. Jag hade 
inget särskilt intresse för de biblioteks- och informationsveten‐
skapliga teorierna, och jag hade ofta svårt att se deras koppling 
till det jag föreställde mig att jag skulle ägna mig åt på ett bib‐
liotek. 

Under sista studieåret började detta att förändras. Stor be‐
tydelse hade ett studiebesök. Våren 2009 träffade jag Barbro 
Bolonassos för första gången på Fisksätra bibliotek. Mötet 
formade min syn på bibliotekarieyrket, inte minst eftersom 
hennes engagemang hade en så tydlig riktning. Det som över‐
tygade var inte främst hennes stora personlighet och starka 
hum anistiska och politiska övertygelse, utan snarare hur allt 
hon berättade blåste liv i formuleringarna i det internationellt 
erkända professionsdokument som hon gjort till sin ledstjärna 
– IFLAs/Unescos folkbiblioteksmanifest. Om någon frågar vad vi 
behöver kunna för att arbeta på folkbibliotek kan vi titta när‐
mare på detta och fråga oss själva: Vad krävs av oss för att folk‐
biblioteket ska vara den plats och verksamhet som beskrivs? 
Stora fält av såväl teoretiska som praktiska kunskaper och forsk‐
ningsbehov öppnar sig, om vi är intresserade. 

Mitt intresse för ämnet väcktes alltså i stor utsträckning av 
en praktiker, men inte enbart. Vid denna tid hade ett nytt poli‐
tikområde kring nationella minoriteter börjat etablera sig i Sve‐
rige, vilket börjat ge konsekvenser för biblioteken. 
SOU-rapporten Betänkande av Kulturutredningen från 2009 la 
grunden för den revidering av bibliotekslagen som kom att ske 
några år senare. I denna omtalas bland annat landets nationel‐
la minoriteter – judar, romer, samer, sverige�nnar och torneda‐

lingar – som prioriterade grupper och de nationella 
minoritetsspråken som prioriterade verksamhetsområden för 
bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet. För mig �ck 
den uppsats som jag tillsammans med Helena Liljedahl skrev 
inom ramen för ett forskningsprojekt som Joacim Hansson vid 
Linnéuniversitetet genomförde kring folkbiblioteken och de 
nationella minoriteterna stor betydelse. Den gav mig möjlighet 
att studera centrala biblioteksområden i ljuset av komplexa 
samhällsfenomen samt relevanta lagar och styrdokument. Att 
studera folkbiblioteket som samhällsinstitution och som bära‐
re av strukturer och historiska maktförhållanden, vidgade min 
horisont kring vilka teoretiska och praktiska kunskaper en bib‐
liotekarie behöver. Att samla, ordna och förmedla litteratur, 
kunskap och språk är sällan eller aldrig neutrala praktiker, och 
kräver just därför professionella principer och ständigt förny‐
ad kunskap. Det visade sig att utbildningen skärpte mitt fokus 
och gav mig en professionell grund att bygga vidare på.

I somras publicerade Joacim Hansson boken Educating libra‐
rians in the Contemporary University: An Essay on iSchools and 
Emancipatory Resilience in Library and Information Science. Med 
anledning av den oro som jag upplever �nns i delar av biblio‐
tekssektorn, inte minst bland bibliotekarierna själva, utgör den 
en välkommen och framåtblickande nulägesrapport av biblio‐
teks- och informationsvetenskapen i ljuset av större samhälle‐
liga processer. En förtjänst är att boken så tydligt placerar 
biblioteken och bibliotekarier i ämnets centrum. Vad som in‐
tresserar honom är inte främst instrumentella eller tekniska 
yrkesfärdigheter, utan snarast hur olika fenomen kan förstås i 
relation till bibliotekarieprofessionen och skilda former av bib‐
liotek i ett större samhälleligt perspektiv. Detta är en betydelse ‐
full avgränsning, då den gör professionens värden till viktiga 
utgångspunkter. Han betonar i detta sammanhang det human ‐

Varför utbilda sig till 
bibliotekarie?
Biblioteken be�nner sig i en kritisk situation. Nyliberal politik gröper 
ur bibliotekens autonomi och nedskärningar öppnar vägen för 
auktoritär högerpopulism. Peter Björkman minns ett möte med Barbro 
Bolonassos som �ck honom att förstå kopplingen mellan utbildning 
och praktik och vad bibliotekarier kan göra i kraft av sin profession.

Text: Peter Björkman
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istiska och universalistiska arvet från upplysnings traditionen. 
Fri kunskap, digital delaktighet, och läsfrämjande är alla 
exempel på värden som ligger till grund för de frigörande 
praktiker som utgör bibliotekariens yrkesutövande. 

Idag �nns i högsta grad en hotbild. Det är det till synes 
orubbliga nyliberala kapitalistiska produktionssystemet – med 
sina ständiga ”effektiviseringar”, överföringar av pengar och 
makt från offentligt till privat, samt oupphörliga krav på snabb, 
disruptiv ”utveckling” – som ligger till grund för de tre primära 
hot som han idag ser mot all form av biblioteksutveckling: 
ekonomiska nedskärningar, externt politiskt tryck, samt en 
ambivalens gällande bibliotekarieprofessionens värde och status. 
De två första hoten känner vi alla igen. Joacim Hansson 
vidhåller dock att det är hotet mot professionens värde och 
status som är mest allvarligt, då det urholkar bibliotekens 
samhälleliga legitimitet som sådan: ”the library institution 
receives its prime legitimacy through the professional conduct 
and authority of librarians in relation to the users of the library. 
If librarians are not there, others will claim that authority on 
their behalf ”. Att biblioteken fortfarande erhåller så högt 
förtroende hos allmänheten är kort sagt en effekt av att 
bibliotekens verksamhet kunnat utvecklas av personal utbildad 
för ändamålet. 

I bokens inledande del beskrivs hur biblioteken historiskt 
verkat i nära samspel med den dominerande makten. En viktig 
förändring inleddes dock under 1600-talet, bland annat i 
samband med att Gabriel Naudé argumenterade för principer 
som sedermera kommit att få stor betydelse. En sådan var 
tanken på professionell autonomi. Bibliotekens uppdragsgivare 
ska tillhandahålla resurser, men inte styra över samlingar, 
verksamhet och organisation: ”As librarian, Naude demanded 
full responsibility and a mandate to execute his [sic!] 
profession…”. En annan, tydligt relaterad, insats var att 
argumentera för att tillgänglighet ska styra beslut kring hur 
samlingar organiseras och presenteras. Inte minst genom dessa 
principer – autonomi och tillgänglighet – lade Naudé grunden 
för bibliotekarien som en modern profession i ett mer 
ambivalent förhållande till den styrande makten. Joacim 
Hansson beskriver hur upplysnings�loso� och humanistiska 
bildningsideal, i en historisk situation präglad av kon�ikt och 
omvälvande demokratiseringsprocesser, därefter varit avgörande 
för att skapa det professionella etos som vi idag förknippar med 
bibliotekarieyrket och biblioteken som en demokratisk 
institution för en större allmänhet.

Studerar vi bibliotekens roll i offentligheten är det dock svårt 
att undvika känslan av att vi be�nner oss i en kritisk situation. 
Inte minst frågan om professionell autonomi är idag mer 
kontroversiell än på länge. Detta gäller förstås inte bara 
biblioteken. Den nyliberala ideologi som blandar samman 
ekonomisk tillväxt med demokratisk utveckling tvingar i 
praktiken all offentlig skatte�nansierad verksamhet att i ökande 
utsträckning ersätta långsiktig och professionsstyrd utveckling 

Hansson, Joacim (2019). Educating Librarians.
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med ett kortsiktigt kulissbyggande för att stärka ett varumärke. 
De värden som uttrycks i exempelvis IFLAs/Unescos 
folkbiblioteksmanifest och vår rådande bibliotekslag rimmar allt 
mer illa med nyliberal effektiviseringspolitik och den auktoritära 
högerpopulism som vi ser följa i dess kölvatten. Det är värden 
som kräver tid av oss – tid för kritiskt tänkande, tid för etiska 
överväganden och yrkesmässiga beslutsprocesser grundade på 
stor lokalkännedom – tid som i allt större utsträckning saknas. 
När en nyliberal förvaltning å ena sidan kringskär vår 
handlingsfrihet genom åtstramningar och ”effektivisering”, 
hotar den auktoritära högerpopulismen å andra sidan all form 
av fri åsiktsbildning.

Joacim Hansson går så långt som att tala om att bandet 
mellan biblioteken och den rådande makten riskeras att helt 
brytas: ”e ’contract’ between librarianship and the ruling 
power that was suggested in the �rst chapter of this essay is, at 
least in part, broken. In many countries, librarians have to work 
at odds with their governing bodies by means of their 
professional ethos and the positive weight of tradition.” En 
viktig del av svaret på denna enorma utmaning är just 
utbildning, att träna bibliotekarier att upprätta en kritisk distans 
och intellektuell självständighet i förhållande till de 
organisatoriska strukturer där biblioteken ingår. Hur ska 
framtidens bibliotekarier rustas för att, i en allt mer trängd 
situation, verka frigörande och i enlighet med de värden kring 
allas rätt till fri kunskap som professionen format? För som han 
konstaterar: ”libraries and librarians are not good for the current 
ideological hegemony, but they are still a necessity for society”.

När någon frågar vad man egentligen lär sig på utbildningen 
kan det fortfarande vara svårt att vara mer konkret än att 
studierna be�nner sig i en skärningspunkt mellan tekniska 
färdigheter i relation till dokument, information och samlingar 
och mer komplexa sociala och humanistiska kunskapsområden. 
Oavsett om det rör områden som läsfrämjande, bibliogra�sk 
bearbetning, digital handledning, litteratursociologi, 
informationssökning, programverksamhet, mediaplanering, 
eller akademisk publicering, är det i kombinationen av praktiskt 
kunnande, kännedom om metoder, och en bredare förståelse 
för bibliotekens värden och uppgifter som den centrala 
bibliotekariekompetensen ligger. Om vi ser till det behov av 
motståndskraft som kommer att krävas för att biblioteken ska 
ha tillstymmelse till chans att stärkas, torde det inte vara det 
minsta svårt att argumentera för att våra bibliotek framförallt 
kräver sin kritiska massa av bibliotekarier utbildade i biblioteks-
 och informationsvetenskap. Allt annat, skulle jag rentav hävda, 
tangerar ett kunskapsförakt som nonchalerar orsakerna till det 
höga förtroende som biblioteken än så länge åtnjuter hos 
allmänheten.

Nu tror jag inte att det är nödvändigt att alla som arbetar 
på bibliotek är utbildade bibliotekarier. Tvärtom. När jag först 
började arbeta på bibliotek reagerade jag på den tämligen 
statiska och hierarkiska relation som då tycktes råda mellan 

bibliotekarier och biblioteksassistenter, och det var frustrerande 
att se hur kompetenta och erfarna medarbetare kunde hållas 
tillbaka enbart på grund av att de saknade rätt yrkestitel. 
Dessutom �nns det många arbetsuppgifter på bibliotek där en 
bibliotekarieutbildning är till föga hjälp, exempelvis 
administrativa och IT-tekniska. Det är heller ingen hemlighet 
att utbildningarna har sina brister, och att det �nns luckor eller 
glapp mellan sektorns behov och det som utbildningarna 
erbjuder. En av de större bristerna har varit, och är det fortsatt, 
en oförmåga att spegla befolkningens språkliga mångfald. 
Yrkeskåren är fortfarande för homogen. Vid sidan av att 
utbildningarna måste förändras i takt med förutsättningarna 
att bedriva biblioteksverksamhet i stort, mest uppenbart i 
förhållande till en genomgripande digitalisering, måste de också 
bli bättre på att locka studenter med andra språkkompetenser 
än svenska och engelska. Det är synd att Joacim Hanssons bok 
endast snuddar vid denna demokratiaspekt i sin annars 
övertygande analys. 

Trots att jag alltså inte tycker att det alltid är nödvändigt 
med bibliotekarieutbildning för att arbeta på bibliotek – många 
skilda kunskaper och erfarenheter behövs! – så är jag dock kritisk 
till mycket som sker inom sektorn just nu. Att förmedla en bild 
av att tjänstepersonsrollen handlar om att leverera politikens 
vilja utan hänsyn till professionens värden, att skapa en 
hierarkisk organisation som knyter en för stor del av sitt 
utvecklingsarbete till osäkra projektanställningar och andra 
yrkesgrupper, såsom exempelvis kultur- eller fritidspedagoger, 
samt en växande tendens att kalla samtliga bibliotekstjänster 
för bibliotekarier, är allt annat än en klok väg framåt. I alla fall 
om vi långsiktigt vill bedriva biblioteksverksamhet av hög 
kvalitet trots ekonomiska neddragningar och politiskt tryck 
från krafter som har helt andra värden än de som vi är skyldiga 
att stå upp för.
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Är minnet en del av vår identitet?

Den franska författaren Annie Ernaux undersöker i sitt författarskap 

minnets betydelse för våra tankar, dess betydelse för vår kreativitet 

och förståelse för livet. Hon menar att den som exempelvis drabbas av 

Alzheimer förlorar både sin identitet och sin historia. Genom att 

förstå och relatera till vår historia har vi möjlighet att dels 

kommunicera med samtiden men även begripa varför vår tillvaro är som 

den är. 

Just nu pågår det närmast något som kan liknas vid ett gatlopp när det 
gäller att lägga ner specialbibliotek av olika slag och även när det 
gäller frågor kring arkiv och arkivering är metoder, intentioner, 
restriktioner och teknik ytterst luddiga. Den som exempelvis om sådär 100 
år vill forska om idrottsföreningars verksamhet i Halland från 2000-talet 
och framåt lär inte hitta särdeles mycket material. Anledningen är att 
väldigt lite sparas på papper, och väldigt mycket försvinner i den 
allmänna digitaliseringen (eller bara ner i papperskorgen). Frågan är: var 
kommer det att finnas och hur kommer man åt det?

Eftersom en stor del av vårt dagliga administrativa arbete sker digitalt, mail-konversationer och mycket material och handlingar ligger i olika filer och i dokument som förvaras i någon mapp som det är oklart om vem som ansvarar för. Redan här finns redan en sparar-problematik. Nästa steg blir sedan vem som ska se till vad som ska bevaras och i så fall hur. Risken är att historien förr eller senare hamnar någonstans som ingen hittar till, och att information om en verksamhet och kanske hela dess historia förloras. 

På min egen arbetsplats som är en mindre högskola med konstnärlig 

inriktning försöker vi bygga upp en rutin kring att diarieföra 

viktiga dokument. Men det genomgående problemet här är att många, 

både lärare och administrativ personal, är ovana vid uppgiften och 

lätt glömmer eller är osäkra på vilka typer av dokument som ska 

diarieföras och så vidare. Planen är otydlig. 
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Men tro nu inte att jag vill tillbaka till att allt ska finnas i gamla 
dammiga pärmar som tar plats på vinden eller i källaren! Det jag menar är att 
om det saknas kontroll över dokumentation av en verksamhet, eller om man inte 
vet hur och var den ska bevaras, och om det över huvud taget ska bevaras, så 
kan tidsbunden teknik eller knapphändig hantering av material i värsta fall 
bli som att slänga ut barnet med badvattnet. Information och historia går 
förlorad. Så var och hur finner vi informationen om femtio eller hundra år.
Rådfråga ärligt dig själv? Hur sparas material och dokumentation på din egen 
arbetsplats? Inte minst den digitala. Kungliga biblioteket och Riksarkivet 
har det yttersta ansvaret för att även digitalt sparat material sparas för 
framtiden. Men Kungliga biblioteket ska mycket bestyra, och att bevara 
kulturarvet är bara en av många uppgifter som ligger på riksbibliotekarie 
Grönwalls bord.

”Don’t it always seem to go, that you don’t know what you got, til it’s gone?” skrev Joni Mitchell i en tidig sång, ”Big yellow taxi”. Det vill säga: Först när saker är borta, så börjar vi sakna dem.Det kan gälla en utgallrad bok, slängda protokoll från ett fackmöte, viktig information, eller bara digitala info-blad. Allt som är en del av vår historia, fysisk eller mental.

Vid Stockholms central gick en gång en höjd som kallades 

Brunkebergsåsen. Några skyltar på husen längs Vasagatan meddelar att 

här låg väldigt gamla hus, värdshus, boningshus som idag är rivna och 

ersatta av nya flotta byggnader. De är en del av vårt kulturarv, men 

hur går vi tillväga när vi vill återskapa gamla miljöer och sätt att 

leva? Utan välförsedda bibliotek och arkiv så blir det svårt. I 

värsta fall så blir vi både historie- och identitetslösa på kuppen!

Röda Lina 
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Trots att många forskare inom B&I har pekat på de svenska 
folkbibliotekens rötter i folkrörelsernas bibliotek saknas mer 
djupgående redogörelser för dynamiken bakom övergången 
från bibliotek i politisk folkrörelseregi till dagens kommunala 
folkbibliotekssystem. Vissa forskare inom B&I betraktar ut‐
vecklingen enbart från statens och överhetens sida, vilket för‐
minskar eller osynliggör folkliga krafter och rollen de spelar för 
utvecklingen. Andra forskare verkar ovilliga att ta till sig teore‐
tiska verktyg från närliggande ämnen. De historiska analyser‐
na av det svenska folkbibliotekssystemets framväxt blir därför 
sällan så skarpa, heltäckande eller nyanserade som de hade kun‐
nat bli. För att lösa detta föreslår jag att vi försöker lyssna på 
rösterna underifrån och använda de verktyg vi som ämnesöver‐
skridande disciplin faktiskt har tillgång till. Vi måste koppla 
framväxten av folkbiblioteken till den samhälleliga utveck‐
lingen, och göra ett försök att se bildnings- och biblioteksar‐
betets såväl emanciperande som kontrollerande roller. Utifrån 
detta perspektiv har jag har valt att studera arbetarrörelsens bib‐
liotekssträvanden i Malmö under decennierna kring sekelskiftet 
1900. Denna text är ett försök att berätta en bibliotekshistoria 
underifrån och bygger på min masteruppsats De subalterna bib‐
lioteken (2019) som �nns tillgänglig via Högskolan i Borås. 

För att fördjupa förståelsen av folkbibliotekens utveckling 
behöver vi sätta in den i ett större teoretiskt sammanhang. Ett 
sätt att göra detta är att analysera vår periods bibliotekshistoria 
med hjälp av begreppet borgerlig offentlighet. Begreppet myn‐
tades av sociologen Jürgen Habermas och har sedan kritiserats 
och vidareutvecklats av den feministiska teoretikern Nancy 
Fraser. Med borgerlig offentlighet menar Habermas en sfär in‐
om det borgerliga samhället. Denna sfär beskrivs som en are‐
na för rationell diskussion, tillgänglig för alla, som möjliggör 
formerande av subjektivitet och politiska krav. Dessa ska sedan 

förmedlas och påverka den statliga politiken. Offentligheten 
är en mötesplats, en sfär för cirkulation av information och en 
möjlighet till politisk produktion. Viktiga institutioner inom 
Habermas borgerliga offentlighet är politiska sällskap, diskuss ‐
ionsklubbar och kaffehus. Habermas betonar även vikten av en 
borgerlig litterär offentlighet. Här grundas bibliotek och bok‐
klubbar med vars hjälp borgerligheten grundlägger sin identi‐
tet och med Habermas ord ”samtalar med sig själv om sig själv”. 

Fraser påpekar i sin kritik av Habermas att vi inte kan se en‐
bart en offentlighet i ett modernt samhälle. Istället måste vi ta‐
la om många olika offentligheter, som relaterar till varandra 
och som rent av kan ligga i kon�ikt med varandra. Fraser läg‐
ger särskild vikt vid de offentligheter som har organiserats av 
marginaliserade grupper som historiskt har förvägrats politiska 
rättigheter, som till exempel kvinnor, rasi�erade eller arbetare. 
Fraser kallar dessa alternativa offentligheter för subalterna mo‐
toffentligheter: subalterna för att de kommer underifrån, mo‐
toffentligheter för att de organiseras i kon�ikt med det 
etablerade samhället. När Habermas beskriver den borgerliga 
offentligheten som ”allmänt tillgänglig” eller som den enda 
offentligheten reproducerar han enligt Fraser bara den manliga 
borgerlighetens hegemoniska position. Den borgerliga offent‐
ligheten var aldrig allmänt tillgänglig, utan snarare ett verktyg 
för vita män med bildning och egendom att föra fram sin poli‐
tik. Med Frasers tillägg blir det dock möjligt att täcka upp 
Habermas blinda �äckar. Det blir möjligt att se en dynamik i 
samhället och att studera folkbibliotekens framväxt politiskt. 

En tid av förändring 
För att förstå de svenska folkbibliotekens framväxt måste vi 
också se deras historiska och sociala kontext. Sverige under det 
sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet är ett samhälle präg‐
lat av snabb och dramatisk förändring. Den agrara och den in‐

Mellan folkbildning 
och folkuppfostran 
Historiska analyser av det svenska folkbibliotekssystemets framväxt bör 
ägna större intresse åt den roll arbetarrörelsens bibliotek och folk bild‐
nings ideal har spelat. Det menar Olof Risberg, som här fokuserar sär‐
skilt på exemplet Malmö och de årtionden kring sekelskiftet 1900 då 
stadens arbetarbibliotek uppgick i det då fortfarande unga Malmö 
stadsbibliotek.

Text: Olof Risberg
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dustriella revolutionen har i grunden förändrat samhället, in‐
dustrialisering, urbanisering och proletarisering har satt oåter‐
kalleliga spår med följd att nya sociala grupper växer fram. Såväl 
den moderna borgerligheten som den moderna arbetarklassen 
tar form, med följd att nya motsättningar präglar politiken. 
Med historikern Harald Gustavssons ord kan tiden från 1870 
betraktas som ”det de�nitiva genombrotten för en ny ekono‐
mi, nya sociala grupper, nya organisationsformer och en ny 
politik”. 

Även det svenska bibliotekslandskapet under denna period 
präglas av förändring och polarisering. Samtidigt som det gam‐
la systemet med sockenbibliotek lever kvar (om än nött, bort‐
prioriterat och ofta bortglömt) verkar parallellt också en uppsjö 
av kommunala bibliotek, privata bibliotek, församlingsbiblio‐
tek och kommersiella bibliotek. Bibliotekslandskapet som 
helhet vid denna tid har beskrivits som ostrukturerat, isolerat, 
mångskiftande och eftersatt. De framväxande sociala grupper‐
na (och med dem de nya politiska motsättningarna) kommer 
dock att sätta sin prägel även på bibliotekslandskapet. Runt om 
i landet grundar fackklubbar, partiavdelningar, nykterhetsloger 
och arbetarkommuner bibliotek i egen regi. Dessa bildar en 
egen, alternativ struktur som samexisterar med och utmanar 
de kommunala biblioteken. I bland annat Stockholm, Helsing‐
borg och Malmö dominerar arbetarrörelsens bibliotek det lo‐
kala bibliotekslandskapet både vad gäller antal lån, antal 
besökare och samlingarnas storlek. 

Folkbildning och folkuppfostran i Malmö 
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har identi�erat två sidor hos 
fenomenet bildning, som vi kan använda för att analysera bib‐
liotek politiskt. Bildningens två sidor kallar Liedman för folk‐
bildning kontra folkuppfostran. Medan folkbildningen präglas 
av bildning av och för folket, organiserat av det självt för att 
uppnå dess egna politiska krav och hjälpa det i dess kamp, är 
folkuppfostran något som kommer utifrån, eller kanske snara‐
re ovanifrån. Folkuppfostran betraktas av Liedman som bild‐
ningens kontrollerande snarare än emanciperande sida, 
bildningen som kommer från en utomstående part för att lära 
ut lydnad och underkastelse. Malmös bibliotekshistoria in‐
nehåller både folkupplysande borgerliga biblioteksföreningar 
som med bildningens hjälp vill arbeta mot snabba samhälls‐
förändringar och folkbildande biblioteksarbete i folkrörelse ‐
regi. Ett exempel på det förstnämnda är Malmö före läs nings ‐
för ening, som från 1886 bedrivit bibliotek med tillhörande 
läsesal. 1904 beslutar Malmö stadsfullmäktige att ge föreläs‐
ningsföreningen i uppdrag att grunda ett stadsbibliotek för all‐
mänheten i staden. I enlighet med konservativa ideal (och de 
idéer som Valfrid Palmgren några år senare ska formulera i sin 
biblioteksutredning) är stadsbibliotekets uppgift att skapa 
sammanhållning och motverka social splittring i staden. 

Grunderna till ett självständigt arbetarbibliotek i Malmö 
läggs redan 1885 av Malmös socialdemokratiska förening. Bib‐

lio teket är inledningsvis blygsamt, men växer snabbt och är 
från starten tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar. 
1893 �yttar arbetarbiblioteket in på det nybyggda Folkets hus. 
Biblioteket blir nu tillgängligt för alla fackföreningsmedlem‐
mar i staden, och det är tydligt att det håller på att utvecklas 
från ett bibliotek för en viss förenings medlemmar till ett all‐
mänt arbetarbibliotek med hela den organiserade arbetarklas‐
sen som sin målgrupp. I linje med historikern Marion Leffler 
bör vi betrakta biblioteket som en kulturell mötesplats och ett 
uttryck för en gemensam klassidentitet. Även om den allmänhet 
som Malmö arbetarbibliotek vänder sig till expanderar steg för 
steg, har den fortfarande tydliga gränser: det är klassen snara‐
re än folket som är aktuell. Arbetarbiblioteket har en tydlig 
politisk roll som syftar till att skapa en politisk, klassmässig ge‐
menskap. 1901 går Malmös Socialdemokratiska förening med 
i Malmös nygrundade arbetarkommun, sammanslutningen av 
rörelsens politiska, fackliga och kulturella organisationer. Året 
efter övergår arbetarbiblioteket i arbetarkommunens ägo. Bib‐
lioteket blir nu, antagligen i samband med övergången till 
Malmö arbetarkommun, tillgängligt för hela Malmös befolk‐
ning. Ickemedlemmar i arbetarkommunen avkrävs dock en 
pant vid lån, vilket visar att biblioteket är tillgängligt för hela 
stadens befolkning, men fortfarande tydligt inriktat mot ar‐
betarrörelsens. 

1906 ansöker arbetarbibliotekets styrelse om ekonomiskt 
stöd från Malmö stad. Malmö stadsfullmäktige beviljar ansö‐
kan, men på villkor att Malmö stad via sin halvprivata föreläs‐
ningsförening får insyn i arbetarbibliotekets verksamhet, och 
kan kontrollera att ”ingen agitation bedrivs i politiskt eller re‐
ligiöst avseende”. Villkoret för ekonomiskt stöd är alltså att ge 
upp den politiska verksamheten. Detta krav accepteras i sin tur, 
utan protester, av arbetarbibliotekets styrelse. Intressant är att 
arbetarbiblioteket vid denna tid beskrivs som ekonomiskt sta‐
bilt. Låneavgifter, insamlingar och bidrag från rörelsens egna 
organisationer räcker för att �nansiera bibliotekets verksamhet. 
Det är med andra ord inte en ekonomiskt utsatt biblioteks‐
styrelse som tvingas ge upp sin politiska verksamhet. Varför går 
arbetarbiblioteket så lättvindigt med på stadsfullmäktiges krav? 
Jag tror att vi kan förstå biblioteksstyrelsens beslut om att god‐
känna Malmö stads krav som ett försök att leva upp till ett sköt‐
samhetsideal. Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson beskriver det 
skötsamhetsideal som vid denna tid växer fram inom den so‐
cialdemokratiska arbetarrörelsen. Detta skötsamhetsideal går 
ut på att visa sig politiskt och moraliskt måttlig och ansvars‐
full: den skötsamme arbetaren är nykter, bildad och politiskt 
kontrollerad. Genom en taktik av att framhäva sin egen sköt‐
samhet försöker arbetarrörelsen skapa en starkare förhandlings‐
position mot borgerligheten, här representerad av Malmö stad. 
Här blir bildning viktigt, men det är bildning i allmänhet snara‐
re än en politisk eller socialistisk sådan som lyfts fram. Ar‐
betarbiblioteket strävar därför mot att framhäva sin skötsamhet 
genom att lyfta fram ett opolitiskt bildningsideal, med fokus 
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på statusfylld traditionell forskning snarare än uppenbart poli‐
tisk bildning. Malmö stads krav kommer på så vis inte i kon‐
�ikt med arbetarbibliotekets politiska taktik. 

1919 tillsätter Malmö stadsfullmäktige en kommitté som 
ska utreda frågan om kommunalisering av de bibliotek i olika 
driftsformer som �nns i staden. Detta omfattar såväl stadsbib‐
lioteket som bedrivs av den halvprivata föreläsnings föreningen 
som Malmö arbetarbibliotek. Efter inte mindre än sex års 
utredning föreslår kommittén att de båda biblioteken bör slås 
samman till ett gemensamt bibliotek i direkt kommunal regi. 
Arbetarbibliotekets (allt större) ekonomiska bidrag från Malmö 
stad tillsammans med Malmö stads in�ytande över 
arbetarbibliotekets verksamhet, gör att kommunaliseringen av 
den samtida arbetarrörelsen upplevs som ett logiskt steg, ett 
odramatisk resultat av redan fattade beslut. 1927 öppnar 

Malmös nya stadsbibliotek i direkt kommunal regi. Detta 
innebär slutet på Malmö arbetarbiblioteks historia som 
självständig folkbildnings institution, men även på den 
halvprivata biblioteks föreningens biblioteksarbete. Biblioteket 
har nu gått från att vara vad biblioteksvetaren Ragnar Audunson 
kallar en högintensiv mötesplats till att vara en lågintensiv 
mötesplats. Istället för att utveckla och uttrycka en distinkt 
identitet blir biblioteken en plats för möten med den andre. 
Vi går mot ett mer homogent bibliotekslandskap, utan både 
folk uppfostrande bibliotek för de fattiga och folkbildande 
bibliotek i folkrörelsernas regi. 

De subalterna motoffentligheterna 
Materialet från Malmö stadsbibliotek visar att arbetar ‐
biblioteken kan och bör betraktas och analyseras som 
institutioner som bär upp en subaltern motoffentlighet med 
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udden riktad mot det borgerliga samhället. Om en borgerlig 
offentlighet bärs upp av kaffehus och diskussionsklubbar bärs 
arbetarnas subalterna motoffentlighet upp av (bland annat) 
bibliotek i egen regi och ett nät av studiecirklar som arbetar 
kring dessa. Den borgerliga litterära offentligheten motsvaras 
av den litterära motoffentlighet som växer fram kring den 
svenska arbetarlitteraturen, komplett med egna förlag och 
distributionskanaler. Precis som Habermas beskriver det i sin 
analys av den borgerliga offentligheten kommer dock Malmös 
proletära motoffentlighet att förändras tillsammans med det 
omgivande samhället: denna bildningens dubbel makt varar 
inte för evigt. 

Om tillgång till den borgerliga offentligheten ställer krav på 
manlighet, bildning och egendom ställer tillgång till 
arbetarrörelsens motoffentlighet andra former av krav. I ett 
första steg är arbetarbiblioteket tillgängligt bara för en viss 
förenings medlemmar, sedan för hela stadens organiserade 
arbetarklass och slutligen för befolkningen som helhet. I denna 
utveckling mot en allt större offentlighet kan vi spåra en 
förändring av begreppet folk. Inom de svenska folkrörelserna 
används begreppet inledningsvis för att beteckna ”de bredare 
folklagren”, ”den arbetande massan” eller kort och gott 
arbetarklassen. Detta syns tydligt i namn som Folkets hus, 
Folkets park eller själva ordet folkrörelse. Ett par decennier in 
på 1900-talet vinner dock folk i bemärkelsen befolkningen som 
helhet istället mark. Vi går från en klassbaserad gemenskap till 
en gemenskap på nationell eller lokal grund. Precis denna 
utveckling präglar även Malmö arbetarbibliotek: vi går från 
folk i bemärkelsen arbetarklass till folk i bemärkelsen 
befolkning. Som en förutsättning för denna expansion till en 
större allmänhet ger arbetarbiblioteket som vi har sett även upp 
sina politiska ambitioner. Arbetarrörelsens självständiga 
offentlighet expanderar på så vis tills den förlorar sin egenskap 
av självständig subaltern motoffentlighet och införlivas istället 
i den nationella (eller här snarare lokala) offentligheten. Denna 
utveckling går hand i hand socialdemokratins övergång från 
ett klassparti till ett parti för hela folket. Arbetarrörelsens 
klasskampslinje ersätts som ideal av det så kallade Folkhemmet. 
Övergången från folkrörelseregi till kommunala bibliotek 
innebär dock inte att vi går från politiska bibliotek till 
opolitiska. De nya folkbibliotekens uppgift är, i enlighet med 
Valfrid Palmgrens konservativa ideal, tvärtom att arbeta för 
social stabilitet och nationell enhet. 

Sammanfattningsvis ser vi hur Malmö arbetarbibliotek 
genom ett taktiskt spel kring skötsamhet expanderar sin 
offentlighet och går från folk i bemärkelsen arbetarklass till folk 
i bemärkelsen nationell eller lokal befolkning. Under denna 
process inskränker Malmö arbetarbibliotek sitt eget 
handlingsutrymme, anammar ett opolitiskt bildningsideal och 
förlorar på sikt sin funktion som självständig subaltern 
motoffentlighet. Istället beläggs de med en politisk munkavle 
och blir en del av en nationell, etablerad offentlighet. Det är i 

detta ljus vi bör förstå vägen från hög- till lågintensiv mötesplats 
och från klass till folk. De nya folkbiblioteken blir på så vis ett 
svar på de nya sociala motsättningarna och en del i det nya 
samhälle som håller på att ta form. Syntesen mellan 
folkuppfostran ovanifrån och folkbildning av och för folket blir 
skötsamhetspolitik och ett opolitiskt bildningsideal. Genom 
en process med både emancipatoriska och kontrollerande sidor 
läggs så grunden till de moderna folkbiblioteken.
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(ARAB) i Stockholm. Själva uppsatsen åter�nns på http://
hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2%3A1379528&dswid=7873.
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Studiecirkelbibliotek och folk ‐
bildning i Eskilstuna 1846–1925
Eskilstunas bibliotekshistoria speglar åtskilliga svenska landsortsstäders 
biblioteksutveckling från bildningscirklen till stadsbiblioteket och från 
de ideella initiativen till kommunaliseringen. Här tecknar Mats 
Myrstener en bit folkbildningshistoria med utgångspunkt i Eskilstuna. 

Text: Mats Myrstener

Personalen på ABF:s bibliotek i Folkets hus i hörnet Careliigatan 13/Smedjegatan 13, Eskilstuna, fotograferade 1924. Foto: Okänd, Eskilstuna stadsmuseum.
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Våren 2017 �ck jag ett trevligt uppdrag av dåvarande stadsbib‐
liotekarien i Eskilstuna Karin Zetterberg: att gå igenom ett 
ABF-bibliotek som förvarades på Eskilstuna stadsbibliotek. 
Föga anade jag då dess intressanta historia, om folkbildningens 
framväxt i industristaden och arbetarstaden Eskilstuna, ”smed ‐
stan” kallad på grund av sina många mekaniska verkstäder. I 
Eskilstuna spelade studiecirkelbiblioteken inom ABF och IOGT 
en betydelsefull historia. Mer om detta i nedanstående anteck‐
ningar.

När jag började studera biblioteket i Eskilstuna kom jag 
genast att tänka på min �ne lärare från Bibliotekshögskolan i 
Borås, Åke Åberg. Han hade på ålderns höst förmånen (och vi‐
taliteten) att doktorera i litteratursociologi i Uppsala. Avhand‐
lingsämnet var Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam (1987). 
Det vill säga det litterära Västerås i tiden från hovpoeten Johan 
Henrik Kellgren (1751-1795), och fram till den populäre lä‐
karen, författaren och sagoberättaren Onkel Adam (pseudo‐
nym för C.A. Wetterbergh, 1804-1889). 

Vad Åberg gör, och som få andra åstadkommit i Sverige på 
samma akademiska nivå1, är att han skildrar bokmarknaden i 
lokalsamhället från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-ta‐
let, fyllt av bokhandlare, litterära salonger, kommersiella låne‐
bibliotek, tidningar, läsesällskap, musikaftnar, och resande 
teatersällskap. Västerås var en lärdomsstad med ett gammalt 
gymnasium; Eskilstuna, på andra sidan Mälaren, var en manu‐
fakturstad med mekanisk industri sedan 1600-talet, och hade 
ett delvis annat befolkningsunderlag och litterärt liv. Min 
historia tar faktiskt vid ungefär där Åke Åberg slutar sin.

Under 1800-talet växer i Eskilstuna fram en bokmarknad 
ungefär som i andra städer i Sverige. Den kände socialisten Per 
Götrek (som översatte Det kommunistiska manifestet till svenska 
bara ett år efter att det publicerats på tyska 1848) försökte star‐
ta ett så kallat lånebibliotek i Eskilstuna och var även korres‐

1) En föregångare bör dock nämnas: marxisten och 
litteraturprofessorn Victor Svanberg i Uppsala och hans banbrytande 
litteratursociologiska arbete Diktaren och samhället (1968), följt av 
Romantikens samhälle och Medelklassrealism (båda 1980). En 
grundtanke hos Svanberg är att den svenska medelklassen på 1800-
talet var så liten (det vill säga den läsande publiken i förhållande till 
vad en roman på svenska kostade att trycka) att någon stor 
romanproduktion, liknande den i Storbritannien eller Frankrike, aldrig 
kunde få fart. De mest lästa författarna, som Fredrika Bremer, Emilie 
Flygare-Carlén, eller Marie Sophie Schwartz, hade därför sin stora 
läsande publik i Tyskland, och även i Frankrike. Det är intressant att 
notera att alla tre var kvinnor. Först med det ”moderna genombrottet” 
på 1880-talet börjar författare som August Strindberg, eller Viktor 
Rydberg (och senare Selma Lagerlöf ) att komma upp i samma stora 
upplagor som sina kvinnliga föregångare. Strindberg kom också att 
bli den mest lästa författaren inom arbetarrörelsen, och Rydbergs långa 
dikt ”Den nya Grottesången” skildrar kapitalismens utsugning av 
industriarbetare och recenserades välvilligt av självaste Hjalmar 
Branting.

pondent för tidningen Eskilstuna Allehanda. Lånebiblioteken 
var ofta förekommande på 1800-talet och lånade ut populära 
böcker mot en avgift. I Stockholm var de ända fram till sekel‐
skiftet 1900 stadens största icke-vetenskapliga bibliotek.

Landsbygdens sockenbibliotek fanns runt om ”fristaden” 
Eskilstuna, bland annat det i Kjula, startat av den bildnings‐
intresserade kyrkoherden Hjortzberg. Det grundades enligt 
bibliotekshistorikern Magnus Torstensson 1799, och skulle då 
vara Sveriges allra äldsta sockenbibliotek.

I Eskilstuna startade bildningstörstande (ofta socialistiska) 
gesäller ”bildningscirklar” liksom i Stockholm mellan 1840 och 
1850. Gunborg Nyman, under många år stads- och länsbibli‐
otekarie i Eskilstuna, har skrivit om stadens tidiga bibliotekshi‐
storia i Bibliotek i Eskilstuna intill 1938 (1975). Av den framgår 
att Eskilstuna bildningscirkel startade 1846. Inspirationen kom 
först från socialismen i Tyskland, men snart blev bild‐
ningscirkeln, enligt Nyman, närmast en liberal-borgerlig ”bild‐
ningsförening” med �era av stadens honoratiores som 
medlemmar, bland andra bokhandlaren Herman Sandberg.

Bildningscirkelns offentliga bibliotek blev emellertid grund‐
plåten för vad som senare, via studiecirkelbiblioteken, skulle 
bli Eskilstuna stadsbibliotek. 1856 hade bildningscirkeln gått 
i graven och biblioteket skänktes då till en ny bildningsinstitu‐
tion, Eskilstuna Läseanstalt, som också drev ett offentligt ”läse‐
bibliothek”. Grundaren var den som också initierat den tekniska 
skolan i Eskilstuna (föregångaren till det tekniska gymnasiet), 
Carl Palmstedt, som också varit med om att grunda Chalmers 
(senare högskola) i Göteborg.

Termen ”läsebibliotek” kan tyda på att böckerna �ck läsas 
på stället, alltså inte lånas hem.

Den institution som, precis som i många andra svenska stä‐
der, fortsatte bildningssträvandena på 1800-talet, var Eskilstu‐
na Arbetareförening, grundad 1867, som i sitt bibliotek också 
införde de gamla böckerna från läseanstalten. Här höll man 
även tidningar och tidskrifter som kunde läsas på stället, och 
öppettiderna var frikostiga, alla dagar utom söndag, från mor‐
gon till sen kväll. Föreningen var liksom föregångarna liberal, 
och stod i sina demokratiska bildningssträvanden i opposition 
till den politiska majoritetens konservatism, i Sverige så väl som 
i smedstaden Eskilstuna.

Arbetarföreningen var livligt verksam på det sociala områ‐
det, startade sjuk- och begravningskassa, ordnade musik- och 
teateraftnar och startade en kör. Föreningen uppmärksammades 
under besöket av kung Oscar II i Eskilstuna 1878 och den stöd‐
des ekonomiskt av den mäktige fabrikören i Eskilstuna, eo‐
fron Munktell.

Nykterhetsloger och arbetarrörelse
1879 startade IOGT nykterhetslogen ”Eskil” som den första i 
Eskilstuna. Fem nya loger och ungdomsloger följde och 1881 
startade man ett eget bibliotek. Det �yttade 1886 till det ny‐
byggda ståtliga ordenshuset. En låneavgift på 25 öre i månaden 
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upptogs. 1899 hade biblioteket 1 025 band enligt sin tryckta 
katalog. Mycket var gåvor av intresserade medlemmar, men 
många av böckerna i katalogen var inte särskilt ”nyktra”, skri‐
ver Gunborg Nyman i sin historik Bibliotek i Eskilstuna intill 
1938. Det var underhållningsromaner med titlar som Den ble‐
ka grefvinnan och En blod�äckad hemlighet. Så såg emellertid 
de �esta ”folkbibliotek” vid denna tid ut, vare sig de drevs av 
städernas kyrkoförsamlingar, liberala sällskap eller folkrörelser‐
na. Det var ju den ”spännande skönlitteraturen” som lånades 
ut och gav biblioteket hög utlånestatistik och klirr i kassan!

1905 förnyades emellertid bibliotekets bestånd ordentligt. 
Uppdraget att granska IOGT-biblioteket i Eskilstuna hade då 
gått till IOGT:s kände studiecirkelledare Oscar Olsson, soci‐
aldemokratisk riksdagsman i Stockholm, som i �era av sina po‐
pulära broschyrer talade varmt för skönlitteraturens betydelse 
i folkbildningen. 

Efter en minutiös gallring av biblioteket återstod enligt Ols‐
son bara ”godkända” romaner av till exempel August Blanche, 
Emile Zola, Selma Lagerlöf, August Strindberg, och dikter av 
Gustaf Fröding, Per Hallström, Verner von Heidenstam, Oscar 
Levertin med �era. 1906 startade IOGT studiecirklar i Eskilstu‐
na, allt efter Olssons modell i Lund. 1910 beslutades att kvinn‐
liga logemedlemmar också skulle få fritt tillträde till cirklarna, 
men först enbart ”som åhörare”! När den segslitna stadsbibli‐
oteksdiskussionen fått ny fart i Eskilstuna i och med att en 
ABF-avdelning bildats 1919 beslutade IOGT, som en av de 
första organisationerna, att överlämna sitt bibliotek till ett kom‐
mande stadsbibliotek, trots att Oscar Olsson inte samtyckte. 
Han menade att IOGT borde ha kvar sina egna bibliotek, och 
så tyckte många inom bildningsförbunden. Men utvecklingen 
skulle gå en annan väg.

En liknande diskussion, som jag har undersökt, fördes på 
1930-talet, kring det sätt att sköta folkbibliotek efter tysk 
modell, som förordades av Oscar Olsson och den lite ku�ske 
folkbildaren Carl Cederbladh, och som kallades ”leserkunde”, 
eller intensivt biblioteksarbete. Det innebar att folkbiblioteket 
arbetade nära sina nyttjare och föreslog litteratur att läsa och 
studera. Det blev omodernt på 1930-talet, när folkbiblioteken 
expanderade kraftigt, men verkar komma tillbaka idag, då man 
till exempel kan få en så kallad personal librarian på bibliote‐
ket! Det skulle nog Oscar ha samtyckt till.

Arbetarrörelsen tar över bildningsfrågan
Den socialdemokratiska arbetarekommunen i Eskilstuna 
grundades 1893 och startade snart ett arbetarbibliotek, som 
1901 förtecknade 1 032 nummer i sin katalog. 1910 hade man 
�yttat till Folkets hus och beståndet var uppe i ca 4 000 band 
och utlånen över 13 000 volymer per år! 

Trots framgångarna, Arbetarbiblioteket var då enligt Gun‐
borg Nyman Eskilstunas största folkbibliotek, så var ekonomin 
mindre god och det stora intresset från stadens fackföreningar 
saknades. 1910 ansökte man därför om kommunala bidrag, så‐

dana utdelades till exempel i Stockholm till folkbiblioteken, 
men stadsfullmäktige var till en början ovilliga.

1919 började frågan om ett stadsbibliotek bli akut. ABF 
hade då inlett sitt biblioteksarbete och den �ora av olika folk‐
bibliotek som nu fanns i Eskilstuna (och som inte samarbe‐
tade) var inte hållbar i längden. Stadsbiblioteksfrågan hade, 
liksom i Stockholm, dragits i långbänk och behövde nytt krut. 
Och här gick ABF i täten! Ordförande i den nya biblioteks‐
styrelsen inom ABF blev målaren Bernhard Hellström, som 
studerat privat och var en bildningsentusiast. Gunborg Nyman 
kallar honom högstämt ”bildningschefen par preference”. Han 
sökte tillsammans med IOGT:s lokalavdelning ökade kommu‐
nala bidrag till biblioteken, och anhöll åter om att ett riktigt 
stadsbibliotek skulle grundas i Eskilstuna. Ett anslag om 5 000 
kronor söktes, och en lämplig lokal. Socialdemokraterna i stads‐
fullmäktige var positiva, och den 14 december 1919 beviljades 
4 500 kronor till bokinköp och 500 kronor till hyra av lokal. 
Den senare kostnaden skulle administreras av IOGT.

Lokalfrågan skulle slutligen lösas i samband med bygget av 
en ny teater i Eskilstuna (som fortfarande �nns kvar), då bib‐
lioteksstyrelsen och Hellström föreslog att en �ygel till teatern 
skulle byggas för det nya stadsbiblioteket. Så skedde också och 
stadsbiblioteket kom så äntligen till stånd. Den 21 augusti 1925 
kunde det öppna för allmänheten. Då hade ABF och IOGT 
närmast ensamma skött biblioteksverksamheten åt staden än‐
da sedan 1919. ABF bekostade själv anställandet av den första 
utbildade bibliotekarien, Ingrid Rosendahl, 1924, och man bi‐
drog också ekonomiskt till verksamheten under de första åren 
av stadsbibliotekets verksamhet.

Inte underligt då att det bibliotek jag sattes att inventera på 
våren 2017, nästan ett hundra år senare, visade sig vara rester‐
na av det ABF/IOGT-bibliotek som överlämnades till Eskilstu‐
na folkbibliotek 1925 (namnet ändrades till ”stadsbibliotek” 
1930)! Förhistorien var onekligen lång och snårig, påminnande 
om hur det var i Stockholm innan man där �ck sitt stadsbib‐
liotek efter många års utredning 1928. Även här kom socialde‐
mokraterna, sedan man fått den politiska makten, att vara 
pådrivande.

I Eskilstuna spelade, till skillnad från i Stockholm, studie‐
förbund som ABF och IOGT en avgörande roll vid tillkomsten 
av stadsbiblioteket. Men många studiecirkelbibliotek ute i 
landet skulle behållas inom organisationerna, på Oscar Olssons 
tydliga anmodan. Det var otidsenligt men kanske förståeligt ur 
organisationens synpunkt. Ett av de sista studiecirkelbibliote‐
ken som lades ner, i Ångermanland, var inte förrän 1973!
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Stockholms stadsbibliotek 
– ett socialliberalt projekt

Äntligen �nns den, Mats Myrsteners bok om Stockholm 
stadsbibliotek! ”Ett bibliotek för alla, som svarar mot tidens 
krav”: Stockholms stadsbibliotek 1928 – 1939 utgiven av Avd. 
för litteratursociologi, Uppsala universitet.

År 1998 utkom Mats Myrsteners licentiatavhandling På väg mot 
ett stadsbibliotek: Folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm 
fram till och med 1927. Nu �nns alltså den spännande fortsätt‐
ningen, där en sammanfattning av den tidigare avhandlingen 
ingår som bakgrund till skapandet av det Asplundska boktemp‐
let som invigdes den 2 april 1928.

De första 60 sidorna är teori med bakgrund, analys och idé‐
historisk översikt av många begrepp och då framförallt upplys‐
ning och modernitet, som sedan används för att bena ut 
bibliotekets värdegrund och ideologiska rötter och förändringar. 
Enligt författaren kan man nog hoppa över det kapitlet, men 
för mig, med föga aktuell akademisk bakgrund, var den läs‐
ningen en spännande bildningsresa, alltså precis vad en bok ska 
bjuda på enligt bibliotekets värdegrund.

Sedan följer kapitel om organisation, personal och bokbe‐
stånd och bibliotekets plats i pågående samhällsförändringar. 
Tyngdpunkten ligger dock på analys av vissa delar av bokbestån‐
det, vad som köptes, vad som inte köptes och hur enskilda böc‐
ker och olika genrer bedömdes och värderades. Mycket känns 
igen såväl i argumentationen som i slutresultatet från alla nuti‐
da debatter, eviga frågor alltså. Det handlar om underhållning 
kontra folkbildning, om kvalité, om politikers in�ytande, om 
olika värderingar och åsikter inom personalen, om försök till 
yttre påverkan genom gåvor och inköpskrav. Utifrån dagens läge 
är speciellt kapitlet om böcker om ideologi och politik intressant. 
Hur såväl inköp som utgivning ändrades under 30-talet, hur 
man försökte hålla sig neutral men ändå ha en stor bredd och 
ha ett allsidigt urval vad gällde såväl kommunism och den då 
unga sovjetstaten som nazism och utvecklingen i Tyskland.

I �era sammanhang citeras poeten, marxisten och bibliote‐
karien vid SSB Arnold Ljungdahls roman Farväl till Don Juan 
(1941), som delvis utspelas på stadsbiblioteket med lätt 
igenkännbara personporträtt och med honom själv i huvud‐
rollen. Här framförs skarp kritik av såväl organisationen som in‐
köpspolitiken. Mycket av den kritik och de förslag som 
Ljungdahl framför såväl i romanen som i verkligheten var i 
princip samma som vi inom BiS framförde inom det 
Möhlenbrockska biblioteksimperiet i Göteborg på 70-talet. (Si‐
gurd Möhlenbrock var bibliotekschef i Göteborg 1955-1979.) 
Såsom detta med biblioteksarbetet som en fabrik med löpande 
band, detta med odemokratisk organisation och det inskränkta 
bokurvalet framförallt vad gäller skönlitteratur.

Ja, det �nns massor av paralleller att dra till dagens biblio‐
teksvärld och åtskilliga trådar att nysta vidare i. Här �nns upp‐
slag och ingångar till många ytterligare bibliotekshistoriker och 
re�exioner om bibliotek i samhälle. Mats Myrstener beskriver 
och argumenterar för stadsbibliotekets tillkomst och utveckling 
som ett socialliberalt projekt, välsignat och stöttat av såväl 
Wallenberg som den styrande socialdemokratin, ett projekt i 
upplysningsandan och alltmer präglat av moderniteten.

Mats Myrstener lanserar en modell där bibliotekstemplet vi‐
lar på fem pelare, den pedagogiska, den ekonomiska, den soci‐
alpolitiska, den demokratiska och till sist den femte som är urval, 
bedömning och distribution av böckerna, alltså själva innehållet.

Hur stabilt står templet idag över landet? Vilka pelare vack‐
lar? Hur stadigt står templet med demokratins skattkammare 
nu när den ekonomiska pelaren krackelerar?

Boken väcker många tankar och ger en gedigen bakgrund till 
mycket som händer i biblioteksvärlden nu. Visst var Arnold 
Ljungdahl och de chefer han kritiserade, som till exempel stads‐
bibliotekarien Fredrik Hjelmqvist, vad som idag från högerhåll, 
under vetenskaplig förklädnad, kallas antidemokratiska aktivis‐
ter? Politiskt verkar socialliberalismen tyvärr vara död, men som 
grund för folkbibliotekens upplysningsprojekt och sociala funk‐
tion måste vi alla upp till kamp för den. För aktivister är vi själv‐
klart!

Ingrid Atlestam
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Uppsala universitetsbibliotek stänger av 
autosuggest-funktionen

Lärosätesbibliotekens sökmaskiner, dyra investeringar som är rika på ”smarta” al‐
goritmer, ordnar forskares, stud enters och andra kunskapstörst andes träffar enligt 
komplexa beräkningar. Trots deras neutrala skepnad blir det ibland tydligt att de 
också innehåller – och befäster – fördomar, rasism och sexism. Efter en artikel i ett 
tidigare nummer av bis valde Uppsala universitetsbibliotek att stänga av autosug‐
gest-funktionen i söksystemet Summon.

I min recension av boken Masked by Trust: 
Bias in Library Discovery i bis 3/2019 upp‐
märksammades att samma dolda rasism 
och sexism som �nns i söksystemen på 
många amerikanska universitetsbibliotek 
också �nns på svenska universitetsbiblio‐
tek. Boken är skriven av bibliotekarien 
och webbutvecklaren Matthew Reidsma 
och handlar om så kallade discoverysy‐
stem. Enkelt sammanfattat är discovery‐
system inköpta söksystem för universitet 
och högskolor, varav de största är Sum‐
mon, Primo, WorldCat Discovery och 
EBSCO Discovery Service (EDS).

Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 
har använt discoverysystemet Summon 
sedan 2013 och jag genomförde två sök‐
ningar i deras digitala katalog. Jag skrev 
in ”muslims are” och �ck upp ett förslag 
för hur söktermen bör slutföras: ”muslims 
are terrorists”. Sedan skrev jag in ”women 
are” och bland förslag som ”women are 
better leaders” och ”women are over‐
worked at home” �ck jag förslag som ”wo‐
men are emotional” och ”women are 
persons”. Sökmotorns autosuggest-funk‐
tion föreslog alltså att muslimer är 

terrorister och att kvinnor är känslosamma 
och ”personer”. Hur kan det här komma 
sig?

Discoverysystemet Summon är 
modellerat efter Googles sökmotor, och 
precis som Google använder Summon al‐
goritmer för att ge användaren autosug‐
gest-förslag. Det går kort sammanfattat 
till så att en AI matas med tidigare an‐
vändares sökhistorik – vilket i bästa fall 
ger relevanta autosuggest-förslag, men 
som i värsta fall riskerar att reproducera 
rasistiska och sexistiska föreställningar, 
som i exemplen ovan.

Jag hör av mig till UUB för att beskri‐
va mina upptäckter och för att fråga om 
de har stött på liknande exempel. Efter ett 
par mejl fram och tillbaka kommer jag i 
kontakt med Bodil Wik, systembibliote‐
karie vid UUB. Hon nämner att de sedan 
två år tillbaka har stängt av Summons 
funktion ”topic explorer”, på grund av ”en 
hel del underliga resultat”. Topic explo‐
rer-funktionen fungerar som så att sökor‐
det eller sökorden kopplas till en 
Wikipedia-artikel vars innehåll syns i en 
faktaruta. Faktarutan ger användaren mer 

1) Sedan ProQuests förvärv av Ex ‐
Libris 2015 är det ExLibris som admin istrerar 
discoverystemet Summon.

information om ett ämnesområde som 
hen eventuellt är intresserad av, men det 
är också den funktion som Reidsma i sin 
bok pekar ut som mest problematisk. En‐
ligt Bodil Wik var problemen särskilt 
kopplade till vilka svenska Wikipedia-
sidor som valdes ut:

Exempelvis en sökning på engelska ter‐
men ”medicine” via svenska gränssnittet 
gav resultatet ”schamanism” i svenska Wi‐
kipedia. I engelska gränssnittet kom 
”Medicine” som uppslagsord i engelska 
Wikipedia så det sker extra konstigheter i 
språkhanteringen här.

Varken Reidsma, UUB, du eller jag har 
tillgång till information om hur discove‐
rysystemens algoritmer fungerar på ”insi‐
dan”. Men en anledning till att just Topic 
explorer-funktionen fungerar så dåligt är 
förmodligen att den väljer ut en enda Wi‐
kipediaartikel, utifrån tusentals möjliga, 
och låter den indikera ett sammanhang 
med sökningen. Risken för bias är 
överhängande.

Ett par veckor in i mejlkonversationen 
skriver Bodil Wik att UUB efter att ha läst 
recensionen bestämt sig för att tills vida‐
re stänga av även autosuggest-funktionen. 
På frågan hur UUB kommer att gå vida‐
re svarar Bodil att de kommer att ”samla 
ihop dessa olika fynd och skicka [dem] vi‐
dare till ExLibris och höra efter vad de 
säger”.1 Till sist lovar de att läsa boken och 
tackar för tipset.

Johannes Soldal

Uppsala universitets huvudbibliotek, Carolina Rediviva. Foto: DrJunge, via Wikimedia Commons (CC By‐SA).
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Främjar bibliotek 
verkligen demokrati? 
Popowich, Sam (2019). Confronting the democratic 
discourse of librarianship: a Marxist approach. Sacra‐
mento, CA: Library Juice Press

Med boken Confronting the Democratic 
Discourse of Librarianship vill Sam Po‐
powich utmana föreställningen att bibli‐
otek självklart främjar demokrati. Det 
lyckas han också med, även om hans egen 
framställning tenderar att istället bortse 
från bibliotekets demokratiska potential.

Föreställningen att bibliotek, särskilt 
folkbibliotek, per automatik fyller en de‐
mokratisk funktion är stark inom biblio‐
teksfältet. Bibliotekslagen slår fast att 
bibliotek ska främja den demokratiska ut‐
vecklingen och den nyligen framlagda na‐
tionella biblioteksstrategin bär titeln 
Demokratins skattkammare och slår fast att 
biblioteksväsendet försvarar demokratin. 
I dagens politiska klimat där nedskär‐
ningspolitik ofta slår hårt mot folkbibli‐
oteken blir dessutom argument om 
bibliotekets nödvänd ighet för demokratin 
ett kraftfullt slagträ i kampen mot 
nedläggningar och minskade resurser.

Också biblioteks- och informations‐
vetenskaplig forskning tar många gånger 
bibliotekets demokratiska roll för given. 

Exempelvis utgår det in�ytelserika forsk‐
ningsprojektet Almpub (e ALM-�eld, 
Digitalization and the Public Sphere), 
som �nansieras av Norges forskningsråd 
men som också involverar svenska forska‐
re, från att bibliotek fungerar som offent‐
liga sfärer.

Under senare år har dock �era in�ytel‐
serika forskare inom biblioteks- och in‐
formationsvetenskap som tar sin 
utgångspunkt i bibliotekets demokratiska 
funktion, såsom John Buschman och 
Wayne Wiegand, efterfrågat en djupare 
diskussion om hur folkbibliotek bidrar till 
den demokratiska utvecklingen. Sam Po‐
powich tar avstamp i en sådan diskussion, 
men han nöjer sig inte med att ta fasta på 
uppmaningen och ta vid där Buschman 
och Wiegand slutar sina diskussioner. 
Istället konfronterar han det grundan‐
tagande som Buschman och Wiegand tar 
för givet – nämligen en existerande demo‐
krati med jämlika förutsättningar.

Sam Popowich är bibliotekarie på Uni‐
versity of Alberta och doktorand i In‐
ternationella studier. I sin text använder 
han marxistisk teori, med referenser till 
bland andra Marx, Lenin och Gramsci 
(och Andreas Malm!). Det tunga teore‐
tiska ramverket tenderar stundtals att be‐
gränsa snarare än berika analysen, när 
nyanser, komplexitet och motsägelsefulla 
processer förenklas till en svartvit bild. Ex‐
empelvis beskrivs biblioteket bitvis som 
en entydigt förtryckande institution med 
funktionen att forma produktiva medb‐
orgare; ”the library operates as an agency 
of social control and reproduction, a me‐
chanism by which capitalist society is ne‐
ver challenged” (s. 94). En sådan be ‐
skrivning blundar för att bibliotek 
samtidigt kan bidra till att forma motrö‐
relser och medborgare som motsätter sig 
den rådande ordningen.

Popowich analys är dock inte genom‐
gående så kategorisk och han skriver själv 
om hur bibliotek har medverkat till att 
bistå invånarna när andra samhällsinstitu‐
tioner svikit. Sådana exempel menar jag 
understryker den motsägelsefullhet som 
ryms inom biblioteksinstitutionen och 
detta hade Popowich med fördel kunnat 
diskutera och analysera djupare.

Bokens huvudsakliga styrka är ändå 
Popowichs bidrag till diskussionen om 
bibliotekets funktion i samhället. Po‐
powich visar att tidigare forskning som 
säger sig vilja fördjupa diskussionen om 
bibliotekets demokratiska roll utgår från 
att den liberala demokratin de facto är, el‐
ler har varit, en reell demokrati. John 
Buschman problematiserar att marknads‐
krafter får allt större in�ytande vilket där‐
med hotar centrala demokratiska 
funktioner. Dessa centrala funktioner tas 
därmed för givna. Wiegand ifrågasätter 
om biblioteket verkligen fyller en demo‐
kratisk roll genom att tillgängliggöra in‐
formation då många besöker biblioteket 
för helt andra ändamål. Denna analys 
grundas endast i hur enskilda individer 
upplever eller använder biblioteket.

Popowichs analys visar hur folkbiblio‐
teket både i samtiden och i en historisk 
kontext hyllas som en institution som 
främjar frihet och demokrati samtidigt 
som grupper av invånare utestängs från 
samma bibliotek. Ett slående exempel är 
hur svarta utestängdes från folkbibliote‐
ken i USA samtidigt som biblioteksfö‐
reträdare proklamerade vikten av att 
bibliotek fritt tillgängliggör information 
åt alla. På motsvarande sätt är den libera‐
la demokratin, som sägs representera jäm‐
likhet och lika villkor, sammanvävd med 
kolonialisering och förbud mot facklig 
organisering. Processer av exkludering och 
diskriminering är därmed inneboende i 
både den liberala demokratin och biblio‐
teket som växt fram i nära relation med 
denna.

I ett sammanhang där bibliotekets de‐
mokratiska roll allt för ofta tas för given 
och där den liberala demokratin framställs 
som naturligt och självklart ”god” är Po‐
powich bok välbehövlig. Jag menar dock 
att en analys av biblioteket måste våga 
öppna upp för mellanrummen som tillå‐
ter ett ”både och”, där bibliotek både kan 
rymma exkluderande processer och po‐
tential till delaktighet och förändring – 
men där inget tas för givet.

Lisa Engström
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Begränsad eftersändning

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

Föreningen BiS?
BiS står för Bibliotek i Samhälle. Vi är en socialis‐
tisk biblioteksförening som verkar för att utveck‐
la biblioteken och samhället i en mer progressiv 
rikting. 

BiS vill att biblioteken ska
• stödja yttrandefriheten och ge tillgång till in‐

formation som grund för kunskap, opinions‐
bildning och samhälls kritik

• 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 litt ‐
eratur 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 4/2019. Foto: Tobias Willstedt.

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.

B-posttidning

NÄSTA NUMMER!

Nästa nummer av bis har tema När krisen 
kommer och tar utgångspunkt i vårens 
pandemi och hur den drabbat och 
förändrat vardagen och förutsättningarna 
för våra bibliotek. Hur har coronavirusets 
utbredning över världen påverkat 
biblioteken och hur väl rustade är vi för 
en kris, oavsett i vilken form och grad den 
dyker upp? Välkommen med ditt bidrag 
till tidskriftenbis@gmail.com senast den 
15 maj!


