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2020 #3
Något skaver i bibliotekssverige. Personal och besökare har an‐
passat sig så gott som möjligt efter en förändrad verksamhet 
under pandemin. Vad kommer bli det nya normala efter corona?

Vad händer exempelvis med det förslag till Nationell bibli‐
oteksstrategi som lades fram för ett och ett halvt år sedan? Att 
behovet av en gemensam strategi är stort framgår tydligt när 
Lena Lundgren belyser sprickor i nätverket mellan de svenska 
biblioteken. Likaså skapar digitaliseringen problem – rappor‐
ten Inequality in learning opportunities during Covid-19: Evidence 
from library takeout från grannlandet Danmark visar att den 
sociala ojämlikheten får större genomslag i biblioteksan‐
vändandet under corona – just på grund av användarnas olika 
förutsättningar att ta till sig det digitala utbudet. Martin Pers‐
son visar dock i detta nummer på en annan möjlig framtid – 
att digitala böcker också kan skapa förutsättningar att läsa på 
olika sätt, som �er kan ta till sig. Men vi är inte där än.

Digitala böcker eller ej, det verkar som att vi vänder oss till 
litteraturen när vi härdar ut i coronans väntrum. Mycket i 
bis 3/2020 kretsar kring läsning. Mats Myrstener plockar läse‐
frukter ur senaste årens skönlitterära utgivning, Kalle Holmqvist 
läser tänkeböcker han hittat på Stockholms stadsbibliotek och 
Eleonor Pavlov re�ekterar över hbtq- och funkisperspektivet i 
litteraturen, och frågar sig hur det egentligen är med lästiden 
på de svenska folkbiblioteken?

Redaktionen

6. Berättelser bortanför 
normen i Min makt

9. Den lyriske brobyggaren 
Juris Kronbergs har lämnat oss

10. Sexualmoral från förr i 
Stockholms stads tänkeböcker

14. Från Linero till Lunds 
stadsbibliotek

18. Krackelerar det svenska 
sam biblio teket?

22. E-bokens framtid, då och nu

25. Delaktig på biblioteket 
– en rättighet även för små barn

26. Om lästid

28. Läsefrukter i coronatider

MEDVERKANDE DETTA NUMMER

Bengt Berg, poet och förläggare 
(Heidruns Förlag). Senaste bok är 
dikt-/fotoboken Varje morgon går 
jag ner till sjön och fotograferar 
vattnet. Under pandemin har han 
sänt ”Hållplats E45” tillsammans 
med �lmaren Anders Berg, ett 
kulturellt 11-kaffe, som också lig‐
ger på Youtube.

Kalle Holmqvist är skribent och 
tecknare. Han har gett ut böcker 
både för barn och för vuxna, 
framför allt om historia. Hans 

senaste bok för vuxna är Fred med 
Norge, som handlar om arbetarrö‐
relsen och unionsupplösningen 
1905. Hans senaste barnbok är 
Det går en mördare lös, en dec‐
kargåta som utspelar sig på 1700-
talet när den svenska stormakten 
håller på att falla samman.

Tobias Johansson. Bibliotekarie 
och biblioteksbusschaufför. 
Arbetar bland annat med 
program verksamhet för ungdomar 
på Väven i Umeå.

Stellan Klint. Medicinsk biblio‐
tekarie i Malmö.

Lena Lundgren. Bibliotekarie 
och tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm.

Mats Myrstener är pensionerad 
bibliotekarie, litteratursociolog, 
och medlem av BiS.

Eleonor Pavlov. Barnbiblioteka‐
rie i Lund med ett hjärta som 
brinner extra för inkluderingsfrå‐
gor. 

Martin Persson. Arbetar med 
formatfrågor och tillgängliga 
medier, bor i Malmö.

Röda Lina. bis ständiga samtids‐
kommentator.

Tobias Willstedt är en biblioteka‐
rie med ett stort intresse för folk‐
bibliotek. Under hösten arbetar 
han dock på heltid med att främ‐
ja digital delaktighet i coronakri‐
sens spår.
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AKTUELLT

På �era håll i landet har upprörda lån‐
tagare skrivit insändare eller uttalat sig 
i medier om sin frustration över att in‐
te kunna besöka bibliotek på det sätt 
som de vanligtvis brukar kunna. 

I slutet på juni uttalade sig exempel‐
vis en låntagare som nu fått 1,5 mil till 
närmsta bibliotek, i Göteborg direkt:

– Det är nonchalant att de struntar 
i oss som fortfarande läser och lånar 
böcker. Jag är jättearg och jag har �era 
runt om mig som är förbannade på att 
vi inte kan låna böcker på vårt närmas‐
te bibliotek.

Att biblioteken i Göteborg erbjuder 
möjligheten att leverera bokkasse anses 
inte vara ersättning nog, istället 
förordades att biblioteken skulle ha öp‐
pet vissa tider för riskgrupper. Speciellt 
med tanke på självbetjäning vad gäller 
återlämning och utlån ansågs bibliotek 

kunna hålla öppet. Samtidigt beskrivs 
Göteborgs biblioteks bokkassar som en 
succé i Göteborgsposten. 

I en insändare till Sydöstran i slutet 
av juli upprörs skribenten ”LN” över 
att SD-styret håller biblioteket i 
Sölvesborg stängt fortfarande, samti‐
digt som partiet bjuder in till fest. ”Kan 
ni ha fest så kan Sölvesborgs bibliotek 
vara öppet!” avslutar hen. Vilken fest 
som åsyftas och om den verkligen blev 
av framgår inte.

I Nacka Värmdö Posten upprörs en 
insändarskribent i mitten av augusti 
över att Nackas bibliotek har skyltar ut‐
anför entrén som lyder ”Du som är 70 
år och äldre bör stanna hemma”, och 
på det sättet motar bort en stor besöks‐
grupp istället för att erbjuda coronasäk‐
rade bibliotek. 

”Vi har annat öppet trots att vi 
har en pandemi. Vi får lov att 
gå och handla och gå till frisö‐
ren, men vi får inte gå in i 
biblio teket. Det är oerhört vik‐
tigt i en demokrati att man låter 
kulturen och bildningen leva.”

säger Willy Söderdahl (V), kommunpolitiker i Sölvesborg, till 
SVT Nyheter Blekinge. Vänsterpartiet vänder sig emot att det 
fattades beslut om fortsatt stängning av bibliotek och musik‐
skola i Sölvesborg i slutet av sommaren utan något nämnd‐
sammanträde. Foto: Henrik Ivansson/

Sölvesborgs kommun

Coronastängda biblio tek upprör låntagare

NY RAPPORT FRÅN SVERIGES FÖR‐
FATTARFÖRBUND OM BIBLIOTEK 
UNDER CORONAKRISEN

Sveriges författarförbund har genomfört 
en undersökning av hur folkbibliotek an‐
passat sin verksamhet under den kris som 
coronapandemin har inneburit, vilket 
mynnat ut i rapporten Biblioteken under 
coronakrisen – en lägesrapport från 14 folk‐
bibliotek. Genom intervjuer med 14 bib‐
lioteks- och kulturchefer framkommer 
vilka åtgärder som vidtagits och vilka ställ‐
ningstaganden som ligger till grund för 
dem, så som att �era kommuner uppger 
att biblioteket är det sista de stänger. Åt‐
gärder har gjorts för att riskgrupper ska 
kunna låna böcker, dock uppger �era 
svårigheter att genomföra digitala sats‐
ningar på grund av brist på utbildning och 
ekonomi. Undersökningen är en del i för‐
bundets kampanj ”Rusta biblioteken för 
det demokratiska uppdraget”. Rapporten 
�nns att ladda hem på Sveriges författar‐
förbunds hemsida. 

LYCKAT PROJEKT MED VR‐FILMER 
FÖR ÄLDRE UNDER PANDEMIN

I Motala kommun har två sommaranställ‐
da under fyra veckor arbetat med att spe‐
la in utemiljöer runt om i kommunen, för 
ett virtual reality (VR)-projekt som Mota‐
la bibliotek startat tillsammans med ett 
antal äldreboenden. Projektet ingår i sats‐
ningen ”Digitala tjänster för alla”.

– Syftet är att visa rolig teknik för de 
äldre, men också att stärka deras möjlighe‐
ter att vara delaktig i samhället under co‐
rona, säger Emelie Ekholm, handledare, 
till Östgöta Correspondenten. 

I slutet av sommaren började VR-
glasögonen och �lmerna testas på äldre‐
boenden och beskrivs som en succé i Öst‐
göta Correspondenten. Glasögonen 
kommer att �nnas tillgängliga på äldre‐
boendena och även vara möjliga att låna 
hem från biblio teket. 



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #3 2020 — 5

AKTUELLT

Svensk biblioteksförenings expertnätverk 
för hbtq-frågor på bibliotek menar att 
föreningen bör fokusera mer på hbtq-frå‐
gor. I en motion till föreningens årsmöte 
skrev nätverket att de tycker att föreningen 
ska verka för att få till en ändring i bibli‐
otekslagen för att få in hbtq-perspektivet. 
Styrelsen lyfte att de ser det som svårt att 
få till en lagändring inom överskådlig tid, 
men ställde sig positiva till att arbeta med 
andra insatser. Motionen bifölls och 

årsmötet beslutade att senast 2021 göra 
hbtq-frågor till en prioriterad fråga. Till‐
sammans med expertnätverket ska den nya 
styrelsen ta fram rekommendationer för 
hur biblioteken kan implementera hbtq-
perspektivet i sin verksamhet. Redan nu 
�nns ett förslag på en sådan skrift. Försla‐
get har skickats ut på nätverkets mejllista 
och kommer att diskuteras vidare vid nät‐
verkets nästa träff, som kommer äga rum 
(primärt digitalt) den 26–27 november. 

Är du medlem i Svensk biblioteksförening 
kan du gå med i nätverket genom att mej‐
la info@svbib.se. Då får du möjlighet att 
komma med synpunkter om förslaget. 
Mer information om nätverket hittar du 
på: https://www.biblioteksforeningen.se/
expertnatverk/expertnatverket-for-hbtq-
fragor-pa-bibliotek/ 

Axiell landar miljonaffär med 
Library of Congress
Svenska Axiell Group har fått i uppdrag att digitalisera sex mil‐
joner objekt i amerikanska Library of Congress �lm- och audio ‐
 visuella samlingar, skriver Computer Sweden/IDG. Avtalet 
beräknas vara värt 50 miljoner kronor. Projektet är planerat att 
vara klar under 2022. På sin hemsida uppger Axiell att Libra‐
ry of Congress kommer att använda mjukvaran Axiell Collec‐
tions för hanteringen av samlingarna och arbetsprocessen, 
medan Axiell Arena ska användas för att tillgängliggöra sam‐
lingarna online. 

Bibliotekarie tvingades avsluta 
sin tjänst efter Drag Queen 
Story Hour  
En bibliotekarie som var delaktig i att godkänna att Drag Queen 
Story Hour arrangerades på det bibliotek han jobbade på i 
South Carolina, USA, har vunnit en stämningsansökan mot 
Greenville County Library. Detta eftersom bibliotekarien häv‐
dar att han efter kontroverserna som följde felaktigt tvingades 
lämna sin tjänst, rapporterar e State.

Arrangemanget anordnades av en utomstående organisation 
men ägde rum i bibliotekets lokaler. Att Drag Queen Story 
Hour hölls i bibliotekets lokaler ledde till stora protester från 
personer som ansåg att det var fel att ett sådant arrangemang 
�ck ta plats på biblioteket. De krävde att det skulle ställas in, 
att biblioteket skulle fråntas sin �nansiering och personal �ck 
också motta dödshot. 

Enligt bibliotekarien, Jonathan Newton, ska han ha blivit 
kallad till ett möte med bibliotekets direktör och en re‐
presentant från personalavdelningen, och då fått höra att han 
på ett olämpligt sätt blivit involverad i ett icke-bibliotekspro‐
gram och tappat perspektiv vad gäller sitt ansvar. Han ska där‐
efter ha fått alternativen att antingen få sparken och då förlora 
5 000 dollar i förmåner som han tjänat in under sina 17 år i 
tjänst, eller att välja att säga upp sig från sin tjänst, varav Newton 
valde det senare.

Enligt e State anklagade bibliotekarien i stämningsansö‐
kan biblioteksledningen för att: ”purposefully [...] deny con‐
stitutional rights to American citizens, and to prevent an event 
from going forward based on nothing more than the identity 
of the participants and their views.” Bibliotekarien och Green‐
ville County Library ska nu ha kommit till en överenskommel‐
se där han får 30 000 dollar i ersättning plus 7 635 dollar för 
utgifter.  

Bibliotek på entreprenad 
utreds igen
På Svensk biblioteksförenings årsmöte 2019 motionerade Le‐
na Lundgren om att föreningen skulle låta utreda läget när det 
gäller förekomsten av bibliotek i alternativa driftsformer. Myc‐
ket har hänt sedan den senaste kartläggningen gjordes av BiS 
2007 (Svensk biblioteksförening gjorde en enklare uppföljning 
2011) och det �nns anledning att göra en rejäl undersökning 
av nuläget. Motionen bifölls av årsmötet och uppdraget gick 
till Tankesmedjan Balans. Projektledaren Åsa Plesner ska göra 
en rikstäckande kartläggning och en internationell utblick samt 
förutsättningslöst granska vilka effekter det kan bli av att ett 
bibliotek drivs av en privat entreprenör. Rapporten ska vara ett 
kunskapsbidrag och inte ta ställning åt det ena eller andra hållet. 
Den ska vara klar i september. Tidskriften bis kommer natur‐
ligtvis att kommentera den i kommande nummer. Till dess: 
Läs gärna ”Bibliotek med alternativa driftsformer 2011” och 
bis och BBL:s debatt om biblioteksprivatiseringar 2017 på BiS 
hemsida www.foreningenbis.com under Arkiv!

Ny skrift om hbtq-arbete på bibliotek 
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Berättelser bortanför normen i 
Min makt
Berättelser behövs både för igenkänning och för inblick i andras 
verkligheter. Det menar Eleonor Pavlov, som re�ekterar kring 
representation och normer i barn- och ungdomslitteraturen, med 
anledning av den nyutkomna boken Min makt, en samling berättelser 
om att vara hbtq-person och funkis.

Text och illustrationer: Eleonor Pavlov

Jag har i nästan tjugo år skrivit om och på olika sätt arbetat med 
böcker, främst barnböcker, och normer. Från början tittade jag 
främst på genusstrukturer, men på senare år har jag försökt att 
anamma ett mer intersektionellt synsätt, och fokusera även på 
normer kopplade till exempelvis hudfärg, klass och funktionalitet.

Från början var en av mina stöttepelare att det inte handlade 
om vad som skildrades utan hur. Ganska snart insåg jag att även 
”vadet” spelar roll. Representation är viktigt, inte minst när det 
gäller böcker för barn. Ett barn ska både ha möjlighet att se sig 
själv och personer med andra erfarenheter, böckerna ska vara bå‐
de speglar och fönster.

Mycket har hänt när det gäller just representation i den svenska 
barnboksutgivningen. Böcker med aktiva, modiga �ickor i hu‐
vudrollen skapar inte längre några rubriker. Det går att skriva en 
hel lista på bilderböcker med samkönade föräldrar. Hudtonen 
på personer i bilder är inte alltid bländande vit. Då och då ser vi 
till och med en person i rullstol.

Normen har vidgats något, men det är fortfarande uppenbart 
att den �nns där.

När jag i ett forum häromdagen såg en fråga om tips på barn-
 och ungdomsböcker om transkillar blev exempelvis förslagen få. 
Om vi tittar på de förslag som gällde böcker tillgängliga på 
svenska var det egentligen bara en bok, Brorsan är kung av Jenny 
Jägerfeld, som verkligen förtjänar att nämnas. Några av försla‐
gen, som till exempel Dår�nkar och dönickar av Ulf Stark och 
Shakespeares Trettondagsafton kan så klart anses vara bra böcker, 
men inte direkt relevanta i sammanhanget.

Cis-normen är stark i barnlitteraturen, och utan att vara helt 
insatt i ämnet vågar jag påstå att detsamma gäller vuxenlitteratu‐
ren. Det kommer en och annan bok, men de är fortfarande få. 
Letar du efter böcker som dessutom är bra, och som på ett vet‐

tigt sätt skildrar transpersoner är de ännu färre.
Representation är, som sagt, viktigt. Det är ingen tvekan om 

att det behövs �er normbrytande böcker. Men även om jag har 
insett att det spelar roll vad som skildras så håller jag fast vid att 
”huret” är avgörande. Vi kan ha hur många böcker som helst 
som bryter mot normen när det gäller vad som skildras, men om 
det hela tiden framhålls som avvikande är vi liksom tillbaka på 
ruta ett.

Förra året kom John Boyne ut med boken My brother’s name 
is Jessica, i våras kom den på svenska med titeln Min bror heter 
Jessica. Boken handlar om Sam vars äldre syskon kommer ut som 
trans. Det �nns många saker i boken som är problematiska, ti‐
teln säger en del, och den bidrar knappast till förståelse för trans‐
personer. Den är också skriven ur ett uppenbart ut ‐
ifrån-perspektiv. 

Boyne själv är ärlig med att han inte har gjort någon research. 
Han tycker inte att det behövdes. Inte ens när boken mötte stor 
kritik, framför allt från transpersoner, kunde han se något pro‐
blem i detta. Han tyckte att det räckte med ”vadet”, att skriva 
en bok om en transperson, och brydde sig inte om ”huret”, vil‐
ken bild av transpersoner han skapar.

I somras blossade det upp en debatt på sociala medier om just 
transpersoner. J.K. Rowling, författaren till bland annat Harry 
Potter-böckerna, var en av de mest tongivande i debatten. Väl‐
digt förenklat menar hon att det �nns en trend som gör att �er 
och �er ungdomar väljer att ”byta kön” som en, som hon ser det, 
enkel lösning på vanliga tonårsbekymmer. Hon säger sig accep‐
tera transpersoner, men lyfter gång på gång transfobiska åsikter, 
som till exempel att transkvinnor utgör ett hot mot ”riktiga kvin‐
nor” och barn när man tillåter dem att använda offentliga toa‐
letter avsedda för kvinnor. 
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Debatten, på framför allt Twitter, var livlig och många gång‐
er hätsk. Rowling mötte stor kritik, men hon �ck också mycket 
stöd. En av dem som ställde sig bakom henne var John Boyne. 
Flera tidningar, både på nätet och i pappersform, rapporterade 
om det som närmast beskrevs som ett drev mot Rowling. De 
som kritiserade henne �ck inte lika mycket utrymme. Viss upp‐
märksamhet gavs dock åt de skådespelare som har varit med i 
�lmer som bygger på hennes böcker, och som nu tydligt tog av‐
stånd från hennes åsikter. 

Rowling själv pratade, trots att hon var den som �ck störst 
medieutrymme, om en osund tystnadskultur där åsikter som in‐
te anses politiskt korrekta tystas, och hur detta kan ses som ett 
hot mot demokratin. Censur och begränsande av yttrandefrihet 
är utan tvekan ett hot mot demokratin, men att bli kritiserad är 
inte detsamma som att bli tystad. 

Det är lätt att känna sig trängd när det invanda och bekanta 
ifrågasätts, men ibland är det bästa att ta ett steg tillbaka och lå‐
ta andra komma till tals. För om det är några som har varit, och 
till stor del fortfarande är, tystade så är det alla de av oss som är 
utanför normen. Och om vi på allvar ska kunna prata om mång‐
fald och representation måste vi ge utrymme för andra röster.

För några veckor sedan släpptes boken Min makt. Boken är 
den tredje boken som har kommit ut inom projektet ”Jag är 
berättaren” som drivs av RFSL Stockholm med medel från All‐
männa arvsfonden. Första boken, Min verklighet, kom 2018, och 
andra boken, Min stolthet, kom förra året.

De sex författarna är hbtq-personer som bor i gruppbostad 
eller jobbar på daglig verksamhet. Boken innehåller ett antal 
berättelser om att vara hbtq-person och funkis. Texterna är i vari‐
erande form och längd, allt från korta poem till noveller som 
sträcker sig över �era sidor. Varje författare har bidragit med tre 
texter vardera. Alla texter är skrivna på lättläst språk med luftig 
layout, varje text är även illustrerad av respektive författare.

Boken är uppdelad i tre delar som på olika sätt berör rätten 
att ha makt över sitt eget liv. De personliga berättelserna syn‐
liggör tydligt det dubbla utanförskap det innebär att vara funkis 
och hbtq-person.

Bokens första del, ”Rätt att vara jag” inleds med Lo H:s 
berättelse ”En hel människa”. Texten handlar om hur andra män‐
niskors tyckanden kan begränsa en persons handlingsutrymme. 
”Tänk att få vara en hel människa”, skriver hon som avslutning. 

I samma del �nns Sebbes text ”Kon�ikt med funktionsnor‐
men”. Sebbe skriver om det som hen kallar ”en kon�ikt med sin 
egen funktionsnedsättning”. ”Jag är annorlunda på ett unikt 
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sätt”, skriver hen. ”Men ibland har jag stört mig på att jag inte 
är ’normal’.” Hen skriver vidare om att insikten att en intellek‐
tuell funktionsnedsättning och autism kan vara en superstyrka 
har gjort det lättare att hantera funktionsnormen. Det handlar 
inte om att vara sämre, det handlar bara om att vara annorlun‐
da än alla ”normalstörda”.

Bokens andra del, ”Säga ifrån”, innehåller �era berättelser om 
möjligheten att förändra saker i sin vardag. Mattias skriver i sin 
berättelse, ”Planket”, om när han började särskolan som barn. 
Runt hela skolgården fanns ett plank. ”Vi var som fångar där in‐
nanför planket”, skriver han. Men med hjälp av sin mamma och 
stöd av lärare och föräldrar till andra barn på skolan �ck de till 
en förändring. När de kom tillbaka efter sommarlovet var plan‐
ket borta. ”Helt plötsligt var vår särskola en del av världen ut‐
anför”, avslutar Mattias sin text.

Susanna Jaagus text ”Jag �ck rätt” �nns också i bokens and‐
ra del. Hennes gripande text skildrar hur hon har fått slåss för 
rätten att få vara sig själv. Hon inleder med att berätta om hur 
hennes pappa hotade att döda henne redan när hon var fem år. 
Hur han sagt att hennes själ var helrutten. Hennes föräldrar 
kunde inte acceptera att hon var transperson och �ck hennes 
LSS-personal att behandla henne som en man. Till slut gjorde 
Susanna en anmälan till Socialstyrelsen. Till slut �ck hon makten 

över sitt eget liv och möjlighet att vara den hon är.
I bokens tredje del, ”Frihet”, berättar Lisen om hur det var 

när hen först kom till Hbtq-hänget, RFSL:s verksamhet för hbtq-
funkisar. Texten ”Inte ensam” handlar om att hitta ett samman‐
hang och gemenskap. ”På ’Hbtq-hänget’ kändes det som att jag 
passade in”, skriver hen. ”Jag var inte ensam längre.”

Revar, bokens sjätte författare bidrar i den avslutande delen 
med kärleksdikten ”När jag ser dig”. Dikten beskriver hur �nt 
kärlek kan kännas. Den inleds med orden: ”När jag ser dig/ Och 
hör dig/ Då är jag bland röda rosor.”

Att se och höra någon du tycker om kan kännas som att va‐
ra bland röda rosor, men jag tänker att den här boken också vi‐
sar väldigt tydligt att det också är viktigt att bli sedd och lyssnad 
på.

Jag tycker generellt inte om böcker som säljs in som böcker 
om ”viktiga ämnen”. Jag tycker att bokens uttryck och hantering 
av innehållet bör vara viktigare än ämnet i sig, undantaget så 
klart viss facklitteratur. Men vi måste ha en bredd när det gäller 
vilka perspektiv som synliggörs. Vi behöver berättelser som vi 
kan känna igen oss i. Och vi behöver också berättelser om and‐
ra verkligheter än våra egna.
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Ingenting är sig likt, möjligen naturen färgad av sin årstid. Ef‐
ter en intensivt blomstrande sommar har vi nått fram till den 
tid när svalorna skulle ha radat upp sig på telefontrådarna om 
nu det hade funnits några. Normala år skulle kombin snart ha 
packats med kartonger för vidare transport till Bok- & biblio‐
teksmässan. Av det blir intet. Förr om åren skulle dagarna i Gö‐
teborg ha betytt �na stunder av samtal och idékläckande med 
poeten, översättaren och inte minst kulturförmedlaren mellan 
Lettland och Sverige Juris Kronbergs, som sorgligt nog lämnade 
det jordiska i början av juli 2020. Alla dessa möten och samtal. 
Vi som hade haft en underbar kväll på ”Den andalusiska hunden” 
i Riga. Vi som skulle åka till författarhuset i Venspils i höst för 
att smida nya projekt.

Vi var årskamrater och blev goda vänner. Han var stockhol‐
mare och jag värmlänning och det blev en del gemensamma bok‐
projekt. Juris var ju en formidabel uttolkare av lettisk folkdikt 
och samtida poesi. Mitt förlag, Heidruns, gav också ut ett urval 
av Knuts Skujenieks dikter (Som ekens rot till vatten, 2008), lik‐
som folkdiktsamlingen Blå blommor gyllne dagg (1994), den mo‐
dernistiske Aleksandrs Čaks (Hjärtat på trottoaren, 2004) och ett 
urval av den yngre poeten Guntars Godin̦š (Mörkret har ingen 
färg, 2008). Detta är dock bara en bråkdel av den enorma 
översättargärning som Juris Kronbergs stod för och även åt and‐
ra hållet, från svenska till lettiska.

Det var nog i mitten av 1990-talet, inte långt efter att Lett‐
land �ck sin senaste självständighet, som jag tillsammans med 
den irländske poeten Desmond Eagan och organisatören och 
den poetiske brobyggaren Juris Kronbergs gjorde en höstlig tur‐
né i landet, från Riga till Daugavpils, där en stor del av befolk‐
ningen var rysktalande. Jag minns ett varmt och storslaget 
mottagande, fullsatta aulor där vi blev avtackade med äppel‐
korgar av eleverna. Det kändes som en annan tid och var det sä‐
kert också, inte minst om man jämför med dagens Lettland.

Juris Kronbergs föddes i Stockholm av lettiska föräldrar, som 
undkommit den sovjetiska ockupationen 1945. Han studerade 
skandinaviska och baltiska språk, arbetade som tolk och efter 
Lettlands självständighet var han ordförande i Lettlands PEN-

klubb och landets kulturattaché i Stockholm 1992–2002. Föru‐
tom detta ”dubbelsidiga” översättararbete utgav Juris ett antal 
diktsamlingar på bägge språken. Hans mest kända dikt heter 
”Hötorgshallen” medan den mest spridda samlingen är den 
tvåspråkiga Varg enögd (1996) som också �nns utgiven på en cd 
till följsamt musikaliskt ackompanjemang av Kristaps Grasis 
(Bokbandet 2007). Det är märkligt med den mänskliga rösten, 
hur den fyller rummet och sinnet. När man ser ett foto på en 
bortgången människa tänker man genast: död. Men med rösten 
är det annorlunda, den lever!

Till sist, en dikt av Juris själv, ur Varg enögd:

VARG ENÖGD AVSKILD FRÅN VÄRLDEN

Mellan skogen och avgrunden är han ensam
på en smal uthuggen remsa

Han är själv bunden vid sin värld
som en frigiven slav vid sin nyvunna frihet

Sången vid avgrundens ände ser han inte
Skogens vågor ser han inte heller

Drömmar ser han endast några 
Minnen kan han nästan se

Drömmarnas och det för�utnas horisont har krymt!
Och nuet, en strimma!

Han har gått under men är ändå vid liv!

Men hur kommer det sig att han redan
minns sin dödsdag?

Är det överhuvudtaget möjligt?
Hur skulle man kunna glömma?

Den lyriske brobyggaren
Juris Kronbergs har lämnat oss
Text: Bengt Berg

Juris Kronberg. Foto: Agnese Blaubarde
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Hembygds- och släktforskning handlar ofta om landsbygden. 
Det är inte så konstigt eftersom de �esta som har ursprung i Sve‐
rige har sina rötter där. Men även från städerna �nns ett stort 
och rikt källmaterial, inte minst i form av rättegångsprotokoll. 
Gamla rättegångsprotokoll är en bra källa till hur vanligt folk 
hade det förr i tiden. Det är svårt att läsa äldre handskrift, men 
ibland har man sådan tur att protokollen har skrivits av och 
tryckts. Stockholms stads tänkeböcker (rättegångsprotokoll och 
diverse anteckningar) �nns bevarade från 1474. De började ren‐
skrivas och tryckas 1917. Det är ett gigantiskt material som bland 
annat �nns på Stockholms stadsbibliotek. De står bland de öpp‐
na hyllorna i huvudbiblioteket vid Odenplan och är relativt out‐
forskade. Här �nns mycket spännande, inte minst om människors 
privatliv förr. 

För den som är intresserad av sexualhistoria är det tur att det 
fanns många lagar som reglerade svenskarnas könsliv. På medel‐
tiden var det viktiga att förhindra att barn föddes utanför äkten‐
skapet eller med fel biologisk far. Därför straffades otrohet hårt. 
Men det fanns inga förbud mot samkönat sex, eller onani, eller 
icke-barnalstrande heterosex mellan makar.

Ett bevarat protokoll från Stockholm år 1490 berättar om när 
männen i stadens styre ordnade hetsjakt på misstänkta pigor och 
änkor. För vart och ett av stadens fyra kvarter utsågs två kvinnor 
med gott rykte som, i sällskap av två män, skulle gå runt i staden 
och mjölka, det vill säga klämma ogifta kvinnor på brösten. Om 
de undersökta hade bröstmjölk i sig, var det ett bevis på att de 
var eller hade varit gravida. Sammanlagt avslöjades tio pigor i 
staden, till exempel skeppare Simons piga och tegelslagarens piga. 
Det står inte vad de heter.

Sexualmoral från förr i 
Stockholms stads tänkeböcker
Biblioteket rymmer så många olika genrer och materialtyper. Vid 
sidan om romanerna, dagstidningarna och barnbokstrågen ryms 
även intressant arkivmaterial, inte minst på ett stort stadsbibliotek. 
Kalle Holmqvist har dykt ner i Stockholms stads tänkeböcker på 
stadsbiblioteket vid Odenplan, och rapporterar från forna tiders 
bevakning och straff mot utomäktenskapliga sexuella kontakter.

Text och illustrationer: Kalle Holmqvist

Rådet hade tidigare beslutat att en ogift kvinna som blivit 
gravid skulle ledas runt i staden tre gånger, medan bödeln gick 
framför och blåste i horn. Därefter skulle hon utvisas och inte 
få komma tillbaka till Stockholm förrän hon gifte sig. 

Men det �nns inga belägg för att detta straff har använts. Det 
fanns heller inte riktigt något stöd i lagen för en sådan omild be‐
handling av ogifta som hade haft sex.

Det var betydligt värre att vara gift men ligga med någon an‐
nan. Det kallades för ”hor”. 



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #3 2020 — 11

Otrohet var säkert vanligt då liksom i dag, även om det säl‐
lan upptäcktes. Det här var ju innan DNA-testernas tid, så en 
man kunde möjligen misstänka att hans hustru varit otrogen och 
att han inte var biologisk far till sina barn, men det var i så fall 
svårt att bevisa.

Fast ibland hade man otur och togs på bar gärning. Så var det 
med Ärmgard, hustru till Jens Olsson, och en man som kallades 
”litzsle Andres” (Lille Anders). Ärmgard och Lille Anders ställdes 
inför rätta i juni 1475. Den olycksaliga dagen när de blev avslö‐
jade hade de stängt dörren om sig. Men Henrik Stadstjänare – 
stadstjänare var en slags polis – blev misstänksam. Han tog med 
sig sex manliga vittnen – exakt det antal som behövs för att kun‐
na döma någon för otrohet – och bröt sig in. 

Stadstjänaren och de sex vittnena kunde då se hur Ärmgard 
och Anders låg i sängen. Båda hade börjat klä av sig. Det rådde 
inget tvivel om vad de hade tänkt göra. Anders försökte muta 
Henrik för att han skulle hålla tyst, men det gick inte.

En man som blivit bedragen av sin hustru hade enligt lagen 
rätt att slå ihjäl både henne och hennes älskare, utan att få nå‐
got straff för det. Om en gift man och en ogift kvinna låg med 
varandra skulle de båda dömas till dryga böter. Om de inte kunde 
betala böterna skulle de utsättas för en avancerad form av skam‐
straff.

Mannen skulle få ett rep bundet runt sitt kön och sen skulle 
kvinnan han hade varit otrogen med ta tag i repet och leda ho‐
nom ut ur staden. Men detta skamstraff för män verkar sällan 
eller aldrig ha använts.

Kvinnan tvingades istället bära ”stadens stenar” runt halsen. 
De var två tunga stenar som satt ihop med en kedja och vägde 
cirka 26 kilo.

Det står inte i protokollet om Lille Anders var gift eller inte. 
Men i vilket fall kom han undan med böter. För en kvinna var 
det betydligt svårare att köpa sig fri. Kvinnor skulle inte äga 
pengar, särskilt inte gifta kvinnor. Allt de slet ihop var mannens 
egendom. Och i det här fallet kan man tänka sig att maken Jens 
inte ville vara med och betala för Ärmgards snedsteg, även om 
han hade kunnat.

Ärmgard dömdes till att bära stadens stenar och utvisas ur 
Stockholm. Straffet verkställdes samma dag. Det står inget om 
hur rätten tänkte att hon skulle försörja sig, eller var hon skulle 
bosätta sig när hon fördrivits ur sin hemstad. Men männen som 
dömde Ärmgard kanske tyckte att hon skulle vara nöjd med att 
inte ha blivit ihjälslagen av sin man. 

Medeltiden var absolut inte mörkast. Under 1600-talet kom 
en tid av protestantisk fundamentalism. Från 1608 började de‐
lar av Bibeln användas som ett tillägg till lagen. Då infördes döds‐
straff för ”hor”. Samtidigt kriminaliserades homosexuella 
handlingar. (Förbudet försvann 1734 och kom tillbaka med 1864 
års lag.) Det �nns ytterst få kända rättsfall om samkönat sex från 
1600-talet, det verkar helt enkelt inte ha varit en prioriterad fråga.

Rättegångar om utomäktenskapligt heterosex var mycket van‐
ligare, däremot var det sällan som de skyldiga verkligen avrättades. 
Dödsdomarna brukade för det mesta omvandlas till böter.

Ett bibliotek rymmer tusentals människoöden. De märkligas‐
te kan man ofta hitta i just gamla rättegångsprotokoll. Det �nns 
mycket kvar att utforska.



12  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #3 2020

”Den postliberala ordningen blir geme
nskapens aristokrati.” 

Just så inleder författaren Lena Ande
rsson sin kolumn på 

ledarsidan i DN en lördag i mitten av
 juli. OK, tänker jag, 

nu gäller det att testa hur mycket ja
g kommer att förstå av 

hennes resonemang, för det brukar ju 
knappast vara några 

lättsmälta grejer.

Det kanske kan tyckas att det är en lite märklig 
frukostunderhållning, att efter bästa förmåga försöka tyda och 
finna andemeningen i Lena Anderssons texter. Nåväl, för några 
är det kanske lätt som en plätt att förstå vad hon skriver, 
men så ligger det definitivt inte till för mig, istället är 
det närmast en tuff utmaning att läsa hennes filosofiska och 
teoretiska utläggningar i DN. 

Det första jag tänker på är vilka ord hon väljer varav många 

är helt nya för mig. Vissa av dem går visserligen att härleda 

till engelska uttryck som försvenskats vilket, på gott och 

ont, är ganska vanligt i det moderna akademiska språkbruket. 

Sedan gäller det meningsbyggnaden som ofta kräver att jag 
måste läsa om meningen ett antal gånger för att få ett hum om betydelse och sammanhang. Min gissning är att de problem som Lena Andersson försöker analysera i den aktuella texten (DN 18/7 2020) som jag har framför mig, delvis handlar om vilken betydelse och vilka aktuella problem som de liberala och 
socialdemokratiska styrelseskicken generellt har att tampas med. Enligt rubriken lever vi i en postliberal tid med en 
gemenskapens aristokrati. Vad som menas med postliberal 
kanske inte är så svårt att förstå, men vad gemenskapens 
aristokrati betyder är för mig inte helt klart.
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En annan krånglig mening i texten är exempelvis denna: ”Dess 
universalism och interventionism i hård förening gjorde 
tillvaron svår för antikonformister och minoriteter.” Vad 
ordet interventionism står för är något gåtfullt. Inte 
heller stavningsprogrammet vill godkänna ordet. När jag slår 
upp ordet i SAOL får jag heller ingen träff men ordet 
intervention finns däremot med och betyder ungefär en 
politisk strävan eller taktik eller tillvägagångssätt, att 
förverkliga program rörande samhällslivet. Ordet 
antikonformister är dock lite enklare att tyda eftersom 
konformism enligt SAOL ungefär betyder samstämmighet i 
åsikter och attityder.

Ännu en fråga som jag funderar på när jag läser Lena 
Andersson är varför, enligt min uppfattning, hennes 
bidrag i DN är så tunga, krångliga och svårlästa när 
hon som skönlitterär författare inte alls är det? 
Exempelvis romanerna om Ester Nilsson blev 
Augustnominerade bladvändare som dramatiserades och 
fick Svenska Dagbladets litteraturpris. 

Nåväl, mitt lilla lördagsnöje att läsa Lena Andersson kommer jag dock fortsätta med trots svårigheter med att förstå hennes komplicerade och utmanande språk som ofta leder till märkliga slutsatser. Men tjusningen i att försöka förstå det man inte förstår kan också vara en del av poängen med läsning. I det finns möjlighet att skapa förståelse för andra individers upplevelser och tankegångar. Men för mig förblir dock Lena Andersson något av en intressant gåta. För att inte tala om hennes politiska texter i DN.

Röda Lina  
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Från Linero 
till Lunds stadsbibliotek
Folkbiblioteket kan vara både frigörande och en del av en förtryckande 
struktur. Tobias Willstedt uppmanar oss att inte ta dess demokratiska 
värde för givet.

Linero centrum. Foto: Tobias Willstedt



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #3 2020 — 15

När jag blev tonåring så började vi ta bussen till skolan. Vi som 
bodde på Linero, en stadsdel i Lunds  utkant, skulle nämligen 
få gå de sista åren i grundskolan på Järnåkraskolan närmare 
stadens centrum. 

Linero är ibland framställt som en fattig stadsdel. Många av 
mina vänner och uppväxtkamrater kan nog vittna om att detta 
stämmer. Från min egen uppväxt saknar jag dock de erfarenhe‐
terna. Jag minns min egen barndom som trygg och att vi aldrig 
egentligen saknade något. Linero var, och är, i själva verket ett 
område där många samhällsklasser och individer med olika kultu‐
rell bakgrund lever tillsammans.

Att vi �ck gå högstadiet inne i ”stan” hade både för- och nack‐
delar. Men en av dem var att jag upptäckte Lunds stadsbiblio‐
tek, som tidigare hade varit i princip okänt för mig. Avståndet 
mellan Linero och centrum är inte stort, inser jag idag, men som 
barn var det enormt. Och närhet betyder mycket för huruvida 
det blir ett biblioteksbesök eller ej. Så mina första möten med 
Lunds stadsbibliotek var av betydelse för en bokslukande ung‐
dom som mig. Det var också en stor händelse för mig, när jag 
hittade till Lunds stadsbiblioteks välsorterade musiksamling. Där 
fanns mycket att utforska och jag provade mig fram.

Amerikansk hip hop var populärt i Lund på den tiden, inte 
minst bland mina kompisar på Linero. På biblioteket lånade jag 
vad som fanns inom genren och en skiva som jag minns särskilt 
tydligt var the Pick, the Sickle and the Shovel av the Gravediggaz. 
Gruppen hade börjat sin karriär med en egen stil av hip hop som 
de kallade horrorcore. Om jag ska beskriva vad som känneteck‐
nar horrorcore passar ord som skräck och ockultism, som Stephen 
King i rap-format. Deras andra skiva the Pick, the Sickle and the 
Shovel, var dock mer re�ekterande, och gruppen hade där den 
uttalade ambitionen att väcka tankar och sprida kunskap: ”Dig‐
ging up the graves of the mentally dead” som de själva uttryck‐
te det, för att fortsätta temat med dödgrävare och gravar. Well, 
de lyckades gräva upp min grav. I låten ”the Night the earth cri‐
ed” rappade tre medlemmar i gruppen gripande om de över‐
grepp som begåtts mot deras förfäder i kolonialismens namn – 
som att bli bortförd från sitt hemland i ett slavskepp. Jag minns 
textrader från den än idag. 

Genom den skivan introducerades jag för den amerikanska 
hip hopens vanliga samhällskritik – frågor om ras och diskrimi‐
nering, re�ektioner över livet i storstädernas ghetton, vittnesmål 
om polisens övervåld, redogörelser över stolthet, frustration och 
vrede, och en alternativ historieskrivning lika inspirerad av med‐
borgarrättsrörelsen som Nation of Islam. 

DET EMANCIPATORISKA FOLKBIBLIOTEKET

För att låna Ingrid Atlestams ord så hade jag där och då börjat 
en bildningsresa. Idag, 20 år senare, lånar jag inte skivor på 
biblio tek längre men lyssnar fortfarande på hip hop med stort 
intresse och mycket nöje. Under min föräldraledighet upptäcker 
jag låten ”Black thesis” där en av subkulturens talespersoner, den 
djupt respekterade KRS-One, ömsom rappar om hur man kan 
stärka sin identitet som svart person i USA och ömsom ger råd 
om hur man som en del av det kollektivet kan förbättra sin till‐

varo. För att uppnå båda dessa mål hänvisar KRS bland annat 
till bildning, böcker och folkbibliotek:

Gather round the sound and let me show you
e public library – that’s where you go to
Why? ‘cause that’s gonna grow you
Grab a book that help you to know you – It’s so true¹

Jag brukar själv beskriva folkbibliotekens verksamhet som en 
nödvändig infrastruktur – garanten för att alla har tillgång till 
den kunskap och den information de behöver. KRS-One verkar 
instämma. Hans ”Black thesis” presenterar till och med folkbib‐
lioteken som en institution där individer som han själv kan få 
kunskap om sig själva och världen. Enkelt uttryckt att bilda sig, 
men också något mer – ett redskap för att stärka svarta perso‐
ners identitet och stolthet, när majoriteten av medier och 
historieskrivare visar en mindre gynnsam bild av denna grupp.²

Det är ett väldigt �nt sätt att se på folkbibliotekens betydel‐
se, och ett synsätt som närmar sig hur jag och många andra gär‐
na vill se på folkbibliotek och folkbildning. Där missgynnade 
grupper, som exempelvis arbetarklassen i industrialismens Sve‐
rige, kan förbättra sin tillvaro genom kollektiva bildningsresor 
till kunskap. BiS har uttryckt sig �nt om detta i sitt program:

Biblioteken skall ge människor möjligheter att skaffa sig kun‐
skap och information om exempelvis samhälleliga, ekono‐
miska, tekniska och naturvetenskapliga sammanhang för att 
kunna använda de demokratiska fri- och rättigheterna på ett 
kreativt och solidariskt sätt.

Många verkar överens om det frigörande i att folkbiblioteken 
ger individer och grupper möjlighet att bilda sig. Som re‐
presentant för en missgynnad minoritetsgrupp i ett västerländskt 
land uppmanar KRS-One sina likar att omfamna folkbibliote‐
ket som kommer stärka dem både som enskilda och kollektiv i 
relation till majoritetssamhället. Det säger något om folkbiblio‐
tekets varumärke. Men det �nns också röster från vänsterhåll 
som problematiserar den idealiserade bilden av folkbibliotek. Al‐
la kritiker är inte lika säkra på att folkbiblioteken besvarar kär‐
leken som rasi�erade minoritetsgrupper visar. Hur ska vi förstå 
detta?

DET FÖRTRYCKANDE FOLKBIBLIOTEKET

Bland annat höjs röster om att biblioteken måste dekoloniseras, 
något som Karin Råghall dokumenterat i bis 2/2019. Kolonise‐
ring förstås ibland som övertagande av någon annans land, men 
det inrymmer också omfattande maktövertaganden som inte är 
begränsade till land. Begreppet kolonialism används för att be‐
skriva den maktordning som ofta blir en del, eller följd av en ko‐
loniseringsprocess. Rasistiska föreställningar blir en del av 
maktordningen och används ofta för att motivera den. Den 
territoriella koloniseringen går hand i hand med en kulturell så‐
dan och att arbeta för dekoloniserande (avkoloniserande) biblio ‐
tek är ett sätt att skapa en mer etisk biblioteksverksamhet i 
förhållande till dessa maktstrukturer.
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USA:s svarta befolkning är ett klassiskt exempel på en grupp 
som blivit fruktansvärt behandlade under kolonialismen och 
efteråt – som slavar och som andra klassens medborgare. Men 
vi behöver inte blicka ut i världen för att se kolonialismens spår. 
I Sverige har vi våra egna frågor att göra upp med, och Råghall 
skriver bland annat om hur bibliotek i Sápmi arbetar medvetet 
med dekolonisering. 

Även bland klassiska marxister kan vi hitta skarp kritik mot 
folkbiblioteken. I bis 2/2020 läser jag om hur bibliotekarien Sam 
Popowich, författare till boken Confronting the Democratic Di‐
scourse of Librarianship: A marxist approach, vill utmana föreställ‐
ningen att bibliotek främjar demokrati. 

En av Popowichs utgångspunkter är att den liberala demo‐
kratin vi lever i inte är så demokratisk som den utger sig för. Po‐
powich går så pass långt att han säger ”We don’t live in a 
democratic state: we live in an authoritarian state which mana‐
ges the affairs of capital to the detriment of people’s lives and the 
planet.”³ Popowich menar att vårt statsskick har auktoritära ten‐
denser, och att folkbiblioteken som institutioner inte är immu‐
na mot dessa tendenser, utan snarare gör denna ordning möjlig. 
Folkbiblioteken kommer alltid att välja den liberala polisstaten 
framför reellt demokratiskt uttryck.

Popowich kritik är radikal och kanske magstark för många, 
men jag påminns om händelser som bekräftar hans analys när 
jag diskuterar folkbibliotek och politik med en vän från 
Stockholms stadsbibliotek. Vi minns hur föreningen Megafo‐
nen var i ropet för snart ett decennium sen. Megafonen arbe‐
tade för social rättvisa och organiserade unga förortsbor i 
storstadsområden. Som en väg till social rättvisa ville man bilda 
förortens unga, och föreningen tog därför initiativ till att ordna 
kulturella aktiviteter, seminarier och läxhjälp. På grund av den‐
na verksamhet �ck Megafonen inledningsvis mycket positiv upp‐
märksamhet och välkomnades av biblioteken i Stockholm och 
Botkyrka som en samarbetspartner. Aktivister från Megafonen 
presenterades som förebilder av biblioteken och bjöds in att ta‐
la på deras scener och evenemang. Man såg möjligheter till sam‐
ordnad läxhjälp. Men sen kom schismen – organisationen vägrade 
ta avstånd från de omtalade Husbykravallerna och kritiserade 
istället polisen för övervåld, likaså deltog aktivister från rörelsen 
i ”Alby är inte till salu” som protesterade mot utförsäljningarna 
av Botkyrkas allmännytta. I rädsla för att associeras med organi‐
sationen, som visade sig vara alldeles för radikal, distanserade 
biblioteken sig. 

DET AUTONOMA FOLKBIBLIOTEKET

”Att samla, ordna och förmedla litteratur, kunskap och språk är 
sällan eller aldrig neutrala praktiker” skriver Peter Björkman om 
bibliotekarieprofessionen i sin essä ”Varför utbilda sig till bibli‐
otekarie?”⁴

Det är obestridligt att folkbiblioteken inte är neutrala och nå‐
got vi kan lära oss av kritiker som Popowich och andra är att 
folkbiblioteken inte per automatik främjar demokrati, även om 
vi gärna vill att det ska vara så. Det pågår en ständig politisk 
dragkamp kring vår verksamhet. Och med tanke på mina egna 

erfarenheter, och de utsagor och analyser jag tagit del av, så vill 
jag säga: Folkbiblioteket kan vara både emancipatoriskt och del 
av en förtryckande struktur – dess demokratiska värde är inte 
något att ta för givet.

Kanske �nns lösningen i de värden som är förankrade i bib‐
lioteksprofessionen? Björkman föreslår det – inom bibliotekari‐
erna som grupp �nns mycket engagemang för att förverkliga 
bibliotekets demokratiska potential, och idén om biblioteken 
som möjliggörare av demokrati premieras också i bibliotekarie‐
utbildningarna. En förutsättning för att bibliotekarier skall kun‐
na verka för detta är att de har en viss autonomi – för ibland 
kommer de komma på kant med uppdragsgivare som vill dra 
biblioteken i en viss riktning, begränsa professionens handlings‐
utrymme och kanske till och med begränsa demokratin.

Med det sagt skulle jag vilja bifoga en egen re�ektion. Folk‐
biblioteken möjliggör individuella resor till bildning varje dag. 
Men för att verkligen vidga demokratin, så verkar det krävas att 
man bjuder in de rörelser som kräver medbestämmanderätt och 
en del av kakan. Den svenska arbetarrörelsen kunde använda 
folkbildning och folkbibliotek som redskap för att arbetarna som 
kollektiv skulle få en del av makten – och det var då den svenska 
demokratin blev verklighet. Kanske är det något sådant som 
KRS-One föreställer sig, som representant för en marginaliserad 
grupp i ett annat västerländskt land. Jag är ganska säker på att 
Megafonen gjorde det.

En politisk organisation som uttalat vill förändra och begrän‐
sa biblioteken är Sverigedemokraterna, SD. De vill att bibliote‐
ken ska stärka majoritetsbefolkningens värderingar och identitet, 
och stänga ute de kulturella uttryck och människor som inte pas‐
sar in. Irreguljära migranter ska inte ha tillgång till biblioteken 
och böcker på andra språk än svenska inte prioriteras. Vidare vill 
man rensa biblioteken från uttryck som man tycker är ideolo‐
giskt misshagliga, exemeplvis Prideskyltningar. I själva verket vill 
man inte att kommunerna i någon större utsträckning ska stöt‐
ta vuxenkultur överhuvudtaget så länge den inte tjänar SD:s över‐
gripande agenda.⁵ Hur ska vi förhålla oss till detta? Om 
folkbiblioteken verkligen ska främja demokrati. Innebär inte det 
att man måste alliera sig med de rörelser som kräver mer demo‐
krati. Och avvisa dem som vill begränsa den?

DET MODIGA FOLKBIBLIOTEKET

När jag är föräldraledig åker jag till Linero igen. Jag går omkring 
i mina gamla områden. Jag tar bussen in till stan.

När jag besöker Lunds stadsbibliotek nu så är saker och ting 
mycket annorlunda.  Exempelvis är det mycket färre bokhyllor 
i biblioteket. Men jag ser fortfarande ungdomar som går bland 
dem och söker efter något. Kanske hittar de sig själva. 

Lunds stadsbibliotek hjälpte mig på min bildningsresa på 
många sätt. e Pick, e Sickle and the Shovel, som förmodligen 
är gallrad sen länge, öppnade mina öron för ny musik och ta‐
lade texter. Berättelser som levandegjorde västvärldens historia 
av kolonialism och rasism. 
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1) ”Black esis” av JaHI från PE 2.0 och KRS-One �nns att lyssna 
på här: https://iamjahi.bandcamp.com/track/blk-thesis-feat-krs-
one (Kollad 2020-08-01). Texten är transkriberad av mig.

2) Ett bra exempel på hur mediekritik kan se ut inom hip hop är 
låten ”Burn Hollywood Burn” av Public Enemy, Ice Cube och Big 
Daddy Kane. Låten �nns på skivan Fear of a Black Planet (Public 
Enemy, 1990)

3) Popowich, Sam (2019, 30 October).” Two democracies – e 
library and the multitude”. Red Librarian Blog. https://
redlibrarian.github.io/article/2019/10/30/two-democracies.html 
(kollad 2020-08-08)

4) Börkman, Peter. (2020). ”Varför utbilda sig till bibliotekarie?”. 
bis 2/2020

5) Willstedt, Tobias (2019). ”Svenskarnas bibliotek”. bis 3/2019

6) erborn, Göran (2018). Kapitalet, överheten och alla vi andra. 
Lund: Arkiv förlag.

På biblioteket lånar jag nu sociologen Göran erborns 
klassanalys Kapitalet, överheten och alla vi andra.⁶ Jag kom från 
ett akademiskt hem – där böcker, historia och tankar fanns till‐
gängliga. Jag hade kanske hittat hit i vilket fall. Inte alla har de 
förutsättningarna, inte när jag växte upp och inte idag. Idag ser 
vi i Sverige växande klyftor – i ekonomi, i utbildning, i tillgång‐
ar. erborn skriver i sin bok att klyftorna i Sverige till och med 
är ännu djupare nu än de var innan arbetarrörelsen inledde sitt 
jämlikhetsprojekt. Folkbiblioteken kan, behöver, fortfarande va‐
ra ett redskap till förändring, men det kräver mod och överty‐
gelse av dem som arbetar där.

Stadsbiblioteket i Lund. 
Foto: Jin Zan / CC BY‐SA (https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/3.0)
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Krackelerar det svenska 
sam biblio teket?
Biblioteksverksamheten i Sverige har i nästan 140 år 
byggt på nätverkstanken, ett tidigt konkret exempel 
på en idé som vi numera upplever som självklar in‐
om alla möjliga områden. Men nätverket förändras 
och frågan är om det rentav håller på att spricka?

Text: Lena Lundgren
Illustration: Tobias Johansson

1886 gällde samarbetet enbart forskningsbiblioteken och 
det resulterade i den första accessionskatalogen för ”Sveriges 
offentliga bibliotek” i Stockholm, Uppsala och Lund, som gavs 
ut av KB med den framsynte sedermera riksbibliotekarien Er‐
ik Wilhelm Dahlgren som redaktör. Allt �er forskningsbiblio‐
tek och universitets/högskolebibliotek införlivades. Men 
efterhand som folkbiblioteken utvecklades �ck även de en vik‐
tig roll i detta samarbete. Utgivningen av böcker och andra 
medier accelererade. Den höjda utbildningsnivån och decent‐
raliseringen av den högre utbildningen medförde att utbild‐
ning och forskning bedrevs på alla nivåer i samhället och över 
hela landet. Det så kallade kunskapssamhället med ökad fort- 

NÄTVERKSIDÉN

Mycket tidigt stod det klart att varje enskilt bibliotek inte kunde 
anskaffa allt som trycktes, även om redan biblioteket i Alexan‐
dria på sin tid (från 200-talet f.v.t.) hade ambitionen att in‐
nehålla all litteratur i hela världen. Inte ens de största svenska 
forskningsbiblioteken kunde dock erbjuda alla efterfrågade böc‐
ker och tidskrifter, än mindre folkbiblioteken, och redan 1886 
lanserades idén om det svenska sambiblioteket. Endast om bib‐
lioteken fördelade ansvarsområden och målgrupper mellan sig 
och dessutom samarbetade, det vill säga lånade av varandra, 
skulle de gemensamma resurserna utnyttjas på bästa sätt och 
god service kunna erbjudas.



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #3 2020 — 19

och vidareutbildning, fritids- och amatörforskning och ”själv‐
bildning” ställde, och ställer, krav på biblioteken och nöd‐
vändigheten av ett fungerande nätverk var och är uppenbar.

Flera steg togs för att stärka nätverket. Med början på 1930-
talet inrättades centralbiblioteken (senare läns- och regionbib‐
lioteken) för att i första hand förbättra bokförsörjningen med 
både enstaka lån, vandringsbibliotek och depositioner men 
också för att fungera som informations- och fortbildningscent‐
ra. Lånecentraler organiserades på 1960-talet i Stockholm, 
Malmö och Umeå för att ytterligare avlasta forskningsbiblio‐
teken och underlätta ärrlånen. Specialiserade lånecentraler ut‐
sågs för talböcker (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB), 

litteratur på andra språk (Invandrarlånecentralen, ILC) och 
äldre svensk skönlitteratur (Depåbiblioteket i Umeå). Den så 
kallade ABC-planen fördelade ansvaret för olika ämnesområ‐
den mellan länsbiblioteken så att exempelvis länsbiblioteket i 
Karlskrona i Blekinge, med länsbokstaven K, bevakade och 
byggde ut sin service inom ämnesområdet historia, avdelning 
K i SAB-systemet. Regional transportservice ordnades i många 
län/regioner. Ansvarsbibliotek utsågs inom forsknings- och 
specialbibliotek och det fanns till och med början till en an‐
svarsfördelning mellan de nordiska biblioteken när det gällde 
litteratur på utomeuropeiska språk.
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Detta bibliotekens nätverk och ärrlånekedjan har byggt på 
överenskommelser och solidaritet och har gett alla invånare i 
landet tillgång till större delen av de offentliga bibliotekens sam‐
lade mediebestånd och kompetens, alltså det svenska sambibli‐
oteket. Ansvars- och arbetsfördelningen mellan biblioteken både 
när det gällde målgrupper och innehåll (det vill säga litteratur- 
och informationsförsörjning) och den så kallade ärrlånekedjan 
har inneburit att varje förfrågan i huvudsak behandlats på rätt 
nivå, resurser har sparats och servicen blivit effektiv och snabb. 
De mindre biblioteken har kunnat använda de större bibliote‐
kens resurser men samtidigt avlastat dessa. Samverkan när det 
gäller medieförsörjningen har också efterhand byggts ut, regio‐
nalt i olika former och inom �era områden. KB gjorde 2018 en 
lägesbeskrivning, Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning, som 
ger en rad exempel.

VEM TAR ANSVAR?

Den tekniska utvecklingen, men även andra förändringar, har 
totalt ändrat förutsättningarna. Fjärrlånekedjan är avskaffad och 
är ersatt med rekommendationer från KB, som visserligen an‐
befaller ”allas lika tillgång till landets samlade biblioteksresurser” 

och att biblioteken därför ”ska ha ett generöst förhållningssätt 
till ärrlån”, men som ger utrymme för olika, läs strama, tolk‐
ningar. Dessa rekommendationer, liksom de regionala medie‐
försörjningsplanerna, ställer större krav på att folkbiblioteken 
ska överväga inköp av sådant material som �nns att köpa och 
biblioteken lånar nu böcker där de bedömer att de enklast och 
snabbast får leverans. Det är naturligt att verksamheter föränd‐
ras och att överenskommelser och rutiner spelar ut sin roll. Dock 
�nns det stora problem och många frågor att reda ut.

Allt �er bibliotek gallrar hårdare mindre efterfrågade böcker, 
ofta utan att ta andra hänsyn än utlåningsfrekvensen, och mins‐
kar dessutom sina magasin. Den vanliga förklaringen är att äld‐
re böcker och tidskrifter används för lite och kostnaderna blir 
för stora. Även regionbibliotek och stora bibliotek, som 
Stockholms stadsbibliotek (SSB), frånsäger sig sitt ansvar. Stör‐
re krav ställs på att även de små biblioteken ska köpa in ny speci‐
allitteratur, om den blir beställd. SSB hade under en lång period 
hela sitt magasin nedpackat. Fjärrlån förmedlas inte alls just nu 
med hänvisning till coronapandemin och en översyn av ärrlå‐
neservicen pågår. Övriga bibliotek i Stockholmsregionen har 

Illustration: Martin Persson (CC BY‐SA)
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sedan många år minskat magasinen och sparar inte heller äldre 
tidskrifter med hänvisning till SSB. För närvarande är emeller‐
tid SSB:s hela stora tidskriftsbestånd nerpackat och oåtkomligt, 
vilket gör att det är mycket besvärligt att få fram äldre nummer. 
Allt �nns som bekant inte på nätet! Besökaren hänvisas till KB, 
som dock sedan ett halvår har begränsad service med oklar hän‐
visning till coronapandemin. Ingen samordning �nns och ingen 
tar något övergripande ansvar. Hur bräcklig samverkan är visar 
också det faktum att ILC är stängd sedan hösten 2019 och att 
Depåbiblioteket i Umeå inte har tagit emot några beställningar 
på hela sommaren, enligt uppgift på hemsidan på grund av brist 
på resurser. Och Malmö stadsbibliotek har förändrat sina rikt‐
linjer för lån till regionens bibliotek till större restriktivitet, vil‐
ket har väckt protester och debatt.

Bibliotekslagen (2013) slår fast följande i paragraf 14:

I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser 
ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna bib‐
lioteksväsendet samverka.

Och i paragraf 15:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt 
ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfo‐
gande.

Men paragraf 15 fortsätter:

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäl‐
ler inte för folk- eller skolbibliotek.

Och i paragraf 16 påpekas med hänvisning till kommunal lagen 
(2017) att det inte �nns något hinder för

att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till för‐
fogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet 
som är beläget utanför kommungränsen.

Alltså mycket otydliga för att inte säga motstridiga formuleringar. 
Förslaget till nationell biblioteksstrategi, Demokratins skattkam‐
mare (2019), betonar:

Alla biblioteksanvändare har rätt att få hjälp att få tag i de 
medier de behöver, för forskning, studier, informell bildning 
eller allmän läsning. Men alla böcker och medier kan inte �n‐
nas överallt, vilket gör att biblioteken behöver samverka. Det 
krävs en säkrad jämlik tillgång till såväl fysiska medier som 
förmedlade e-medier inom hela biblioteksväsende. [. . .] En 
infrastrukturell utmaning är att skapa ett tydligt nationellt an‐
svar för den gemensamma medieförsörjningen.

Utredarna pekar alltså både på behovet av ett gemensamt ansvar 
och praktisk samverkan när det gäller medieförsörjningen. Dock 
menar utredarna att det är främst forsknings- och specialbiblio‐
teken som behöver samarbete kring de fysiska samlingarna.

DET SVENSKA SAMBIBLIOTEKET MÅSTE ÅTERUPPRÄTTAS

Jag menar att det är minst lika viktigt att upprätta ett nytt och 
stadigare regelverk både för ärrlån och för ansvar för samlingar‐
na på folkbiblioteken och att vi riskerar att med de små stegens 
tyranni vara på väg mot en fullständig krackelering av det svenska 
sambiblioteket. Är det vackra ordet solidaritet föråldrat? Om al‐

la bibliotek bara ser till sina egna intressen och sin egen ekono‐
mi så kommer vi snart att be�nna oss i en situation där det blir 
svårt att få fram det material som efterfrågas och där ingen be‐
redskap �nns för oväntade händelser, som en brand eller för den 
delen en pandemi.

Men inte bara ett nytt regelverk är nödvändigt utan även eko‐
nomisk ersättning till de bibliotek, som på grund av sin storlek 
och sina samlingar måste ta ett större ansvar för medieförsörj‐
ningen. Och forskningsbibliotekens och universitets/högskole‐
bibliotekens resurser måste i högre grad kunna bli tillgängliga 
för �er. Det behövs också ett ersättningssystem för ärrlån inom 
hela det offentliga biblioteksväsendet motsvarande det som forsk‐
ningsbiblioteken och universitets/högskolebiblioteken har och 
där Libris har en nyckelroll. Det skulle lösa många problem. Det‐
ta har aktualiserats i olika sammanhang men ingen har hittills 
drivit frågan och inte heller utkastet till nationell biblioteksstra‐
tegi innehåller något förslag. Det �nns även en klimat- och 
miljöaspekt på frågan. Varför ska material skickas från andra de‐
lar av landet när det är tillgängligt regionalt och det �nns regi‐
onala transportlösningar som kan användas?

Vem eller vilka tar initiativet och ansvaret att lösa dessa frå‐
gor när splittring och egenintresset brer ut sig inom biblioteks‐
området? Det borde väl vara KB, som har till uppgift att främja 
just samverkan och utveckling. Vad säger KB? Men också: Vad 
säger cheferna för regionbiblioteken? Vad säger Svensk biblio‐
teksförening?

För övrigt anser jag att alla offentliga bibliotek bör markera 
sin samhällsuppgift genom att även ha öppet under kriser och 
erbjuda en allsidig service till besökarna, givetvis med anpass‐
ningar till myndigheters anvisningar och restriktioner!
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E-bokens framtid, då och nu
Vad tänkte man om e-boken år 2000, och vad tänker man nu? Hur har 
utvecklingen kring digitala böcker sett ut och vilken framtid går vi till 
mötes när det gäller lästeknologier? Martin Persson diskuterar några 
aspekter av e-boksutvecklingen med avstamp i en DN-artikel från 
millennieskiftet.

Text och illustration: Martin Persson

Nu lanseras emellertid det tekniska verktyg som enligt somliga 
bedömare kommer att släppa den elektroniska bok�oden lös. 
Det kallas läsplatta och är det senaste mobila, det vill säga den 
nya pryl du måste bära i �ckan utöver din mobiltelefon, mini‐
discspelare och digitala almanacka för att vara en marknads‐
trogen konsumenthund. 

En läsplatta visar text med högre upplösning än vanliga 
textvisningsprogram som Adobe Acrobat Reader. Den är stor 
som en bok och tillåter användaren att göra understrykningar, 
hundöron, anteckningar och slå upp ord i en inbyggd ordlista. 
Skillnaden är att läsplattan rymmer �er titlar än pappersbo‐
ken, att man tack vare skärmbelysningen kan läsa i mörker 
och att man inte gärna tar den med sig i badet. 

Jag läser en artikel från år 2000, där DN:s Sverker Lenas undersö‐
ker e-bokens status och framtid (DN, 26/8 2000). Artikeln, som 
�ck rubriken ”Boken spås en framtid på museum”, spekulerar i 
e-bokens utveckling och den (har det visat sig) hyfsat stabila 
frågan om när e-boken kommer att slå ut pappersboken för gott. 

Det är kul läsning så här tjugo år senare, med referenser till 
teknik och en typ av teknikoptimism som känns ganska daterad 
vid det här laget – en vindpust från 1990-talet som får �äkta ens 
bibliotekarielugg för en stund. Det här var före de smarta tele‐
fonernas tid, även om en av de intervjuade i artikeln spår ”en ut‐
veckling där mobiltelefonens, den digitala almanackans och 
läsplattans speci�ka funktioner kommer att integreras i en enda 
apparat”. 

Här ligger man nu på soffan tjugo år senare och scrollar iväg 
timmarna på just en sådan apparat. Bredvid mig på soffbordet 
ligger oftast också en läsplatta dedikerad till traditionell e-bok‐
släsning, till skillnad från allroundapparaten smarttelefonen, som 
innebär allsköns junk; gulliga katt�lmer, textmeddelanden och 
mail från alla möjliga, några dagstidningsprenumerationer, ett 
trettiotal poddar, och frenetiskt uppdaterade modulärsynth- el‐
ler fotorelaterade fora och annonssidor. Även för mig, med stort 
intresse för litteratur, är det svårt att slita mig från telefonens ald‐
rig sinande informations�öde till vanlig bokläsning (och då har 
jag inte ens några sociala medier att underhålla). 

MIN LÄSPLATTA 

Men när jag lyckas slita mig läser jag nog mest på läsplattan, en 
släkting i rakt nedstigande led till de läsplattor som i artikeln 
från 2000 föreslås revolutionera bokmarknaden inom de när‐
msta decennierna. Älskar min läsplatta, den är otroligt smidig 
att ta med och en fröjd att läsa EPUB- eller till och med PDF-
�ler i, mycket tack vara den fria tredjepartsprogramvaran KORe‐
ader,¹ som man kan ersätta tillverkarens standardprogramvara 
med. Det här innebär dock att jag är utestängd från alla typer av 
e-boksdistribution som bygger på det som kallas Digital Rights 
Management (DRM)² och handlar om olika sorters arti�ciella 
spärrar för att förhindra olovlig kopiering av upphovsrättsskyd‐
dat material. Detta inkluderar den allra största delen av biblio‐
tekens e-boksdistribution, eftersom den kräver läsprogramvara 
som kan låsa upp och kontrollera bokinnehållet och sedan låsa 
till det när lånetiden löper ut. Man är hänvisad till appar eller 
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1) KOReader är ett läsprogram utvecklat för läsplattor med så kallad 
”e-ink”-skärm, men går även att köra på mobiler eller surfplattor 
med Android. Det utvecklas och distribueras under den fria 
licensen licensen GNU AGPL. Läs mer på https://koreader.rocks/ 
eller i bis 3/2018, där några av utvecklarna till KOReader inter‐
vjuades.

2) På webbplatsen Defective by Design, ett projekt av Free Software 
Foundation, kan man läsa mer om DRM, se https://
www.defectivebydesign.org/. 

3) Läs mer om EPUB 3-formatet i speci�kationen hos W3C: https://
www.w3.org/publishing/epub32/epub-spec.html.

4) Direktivet är tillgängligt på 
https://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj. 

webbmjukvara vars funktion, förutom förstås att förmedla li‐
tteratur, är att begränsa tillgången till materialet och alternativa 
sätt att konsumera det på. DRM-teknik är inkompatibel med 
fri programvara, eftersom krypteringsalgoritmen skulle expo‐
neras om man skulle inkludera den i kod som blev öppet till‐
gänglig, så därför, inga DRM:ade e-böcker i min läsplatta, jag 
håller till godo med (bara) vattenmärkta e-böcker som jag köper 
i nätbokhandeln och fria nätresurser. Det går ingen direkt nöd 
på mig, men jag har svårt att glädjas åt bibliotekens eller 
streamingtjänsternas ökade e-boksdistribution, eftersom jag tyc‐
ker att den bygger på att man offrar läsarens rättigheter att själv 
välja läsutrustning, eller att välja bort programvara som man in‐
te har någon insyn i hur den fungerar eller hur den hanterar ens 
data. Affärsmodellerna och licensavtalen kräver förstås dessa tek‐
nologier, jag förstår det, men som sagt, jag tycker det är synd. 

FRÅN E‐BOKSLÄSNING TILL ”DIGITAL LÄSNING” 

Hur blev det då med e-boksboomen, har den kommit enligt 
framtidsspaningen från år 2000? 

Både ja och nej. Profetian att ”år 2020 är pappersboken ett 
museiföremål”, signerad den dåvarande chefen på Microsofts 
teknologiavdelning Dick Brass, var förstås lite väl tilltagen, fort‐
farande idag är pappersläsning en väsentlig del av bok- och li‐
tteraturkonsumtionen. Samtidigt visar studier som exempelvis 
Internetstiftelsens ”Svenskarna och internet” på en inte försum‐
bar och dessutom ökande e-boksläsning i Sverige. I rapportens 
upplaga från 2019 noterar man att en knapp tredjedel av svens‐
karna läser e-böcker. 

Ytterligare en intressant observation i samma studie är att 
drygt 5 procentenheter �er lyssnar på ljudböcker, som också dis‐
tribueras digitalt på plattformar jämsides med e-böcker. Det vill 
säga något �er konsumerar digitala böcker i ljudformat än i text‐
format och ”sammantaget konsumerar 42 procent någon av des‐
sa digitala böcker”, konkluderar rapporten. 

Det här anknyter till en viktig aspekt av digitaliseringen av 
bokutgivningen, nämligen den digitala bokens möjlighet att till‐
fredsställa olika lässätt och bidra till ökad tillgänglighet. Ett för‐
givettagande i Lenas text, artikeln från 2000, är att e-boken, 
precis som pappersboken, läses visuellt, det vill säga e-boken är 
en angelägenhet för den stora majoriteten seende läsare, eller lä‐
sare utan någon typ av läsnedsättning. Texten fokuserar på oli‐
ka nya teknologier för mobila och bokvänliga skärmar och tar 
även upp minskad skrytfaktor som en möjlig broms för e-bokens 
framgång – böckerna kan inte visas upp i en bokhylla för andra 
på samma sätt när de blir digitala, konstateras det. 

Antagandet att läsning företrädesvis sker som en visuell ak‐
tivitet är inte särskilt ovanligt, men det är viktigt att tänka på att 
digitaliseringen av bokproduktion och läsning har medfört sto‐
ra vinster vad gäller tillgänglighet och läsning på andra sätt än 
svartskriftsnormen. Ljudboken är ett exempel, men också de 
möjligheter till universell utformning av böcker som dagens e-
boksteknik möjliggör. Exempelvis e-boksformatet EPUB 3³ kan 
bära multimodala böcker innehållandes digital text såväl som in‐
läst tal och synkronisering mellan dessa, samt uppmärkning som 

stödjer läsning med skärmläsare och punktskriftsdisplay eller lo‐
kal talsyntes på ens dator eller smarta telefon. Samma medie�l 
kan läsas, beroende på vad varje läsare behöver eller föredrar, med 
synen, hörseln, eller taktilt. E-böcker har alltså potential att gö‐
ra läsningen tillgängligare för alla. 

FRAMTIDEN 

Nu vore det kanske läge att jag, inspirerad av e-bokstexten från 
år 2000, avlägger en egen framtidsspaning, vad händer med e-
boken i framtiden? 

Att både utgivningen och läsningen av digitala böcker ökar 
är ju ganska tydligt, åtminstone i en svensk kontext. 

Kodexen, vår gamla vän, är inte uträknad, varken för mig el‐
ler för många andra. En viktig ”feature” hos den är dess avsak‐
nad av internetanslutning, appar och blip och blop, vilket kan 
ses som en ”bugg” i andra möjliga läsmaskiner, som i smarttele‐
fonen. (Dessutom är läsplattor ganska kassa i en bokcirkel har 
jag märkt, det är svårt att motsvara bläddrandet i ett platt skärm‐
gränssnitt.) 

Men en viktigare fråga än e-boken vs. pappersboken är kanske 
infrastrukturen för digital läsning – hur inlåsande kommer den 
vara, hur centraliserad, hur tillgänglig? Tillgänglighetsdirektivet, 
som klubbats i EU och nu ska implementeras i medlemsländer‐
nas nationella lagstiftning, ställer tillgänglighetskrav på bland 
annat e-böcker. Att tillse e-böckers tillgänglighet blir då inte ba‐
ra en fråga för myndigheter och organisationer som Myndighe‐
ten för tillgängliga medier (MTM) i Sverige, så direktivets 
införande blir intressant att följa de kommande åren.⁴ Inte minst 
blir det spännande att se var tolkningen av kravet att DRM-
teknik inte får blockera hjälpmedel och tillgänglighetsfunktio‐
ner landar.

E-bokens framtid är förhoppningsvis tillgänglig, och förhopp‐
ningsvis inte kantad av alltför hårda intrång i läsarens och an‐
vändarens rättigheter att kunna styra sin lässituation. 

Vi får se hur det blir med det, om tjugo år till.

RECENSION
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Delaktig på biblioteket 
– en rättighet även för små barn

Eriksson, Marika et al. (2020). 
Delaktighet för barn 0‐8 år på biblioteken 
i Malmö. Malmö: Kulturförvaltningen, 
Biblioteken i Malmö.

Malmö stadsbiblioteks (MSB:s) avdelningar för barn i oli‐
ka åldrar har länge arbetat aktivt med förnyelse av verk‐
samheten. Barnbibliotekarien Kerstin Gamstorp var på 
sin tid (1950–1970-talen) en föregångare och hennes re‐
spekt för barnen, som hade sin grund i Valfrid Palmgrens 
idéer om hur barn måste bemötas på biblioteken, har 
präglat arbetet. Kirsebergs- och Rosengårdsbiblioteken 
fortsatte den linjen och blev mycket omskrivna för sitt 
engagemang för barnen. Dagens barnbibliotekarier går 
vidare och har hittat nya former för arbetet. I projektet 
Balagan på stadsbiblioteket förnyades avdelningen för 
barn i åldrarna 9–13 år och i Kanini avdelningen för barn 
0–8 år. Även ungdomarna har fått utrymme för sina in‐
tressen. Filialerna har pro�lerats och Garaget har blivit 
omtalat för sitt okonventionella arbetssätt. 

Delaktighet har varit, och är, ett nyckelord och barnav‐
delningarna har under 2019–2020 gjort en särskild sats‐
ning på utveckling av delaktighet för barn 0–8 år 
�nansierad av Kulturrådets bidrag ”Stärkta bibliotek”. 
Bibliotekarierna har nu samlat ihop sina erfarenheter i 
skriften Delaktighet för barn 0–8 år på biblioteken i Malmö 
(2020). Begreppet ”delaktighet” fordrar sin de�nition och 
författarna redovisar ordentligt hur de tolkar delaktighet, 
nämligen som rättighet att uttrycka sin åsikt, som en re‐
lationell process och som möjliggörande i miljön. De 
nämner att delaktighet kan de�nieras på olika sätt men 
går inte in på forskningen inom området och inte heller 
på den taxonomi (progressivitet) som forskarnas de�ni‐
tioner innebär. All delaktighet har alltså inte lika hög kvali‐
tet men det bortser författarna från här. 

Skriften innehåller en rad olika exempel på metoder 
som har använts på �era av biblioteken inom ramen för 
den tolkning av delaktighet som bibliotekarierna har an‐
vänt. Det är hel del välkända metoder men också nytänk‐
ta och intressanta idéer som har prövats. Intrycket är att 
bibliotekarierna i första hand har valt enkla metoder som 
lätt kan fogas in i det dagliga arbetet. Beskrivningarna är 

inte så detaljerade men jag föreställer mig att författarna 
gärna bistår med �er uppgifter för den intresserade. De 
lyfter fram viktiga aspekter som ofta förbises, exempelvis 
hur viktigt det är att barns delaktighet syns i biblioteket 
och att de måste få snabb återkoppling på sin medverkan, 
men också att det kan vara svårt att hantera vissa önske‐
mål som är uppenbart omöjliga att förverkliga. Metoder‐
na är både mera formella, som biblioteksråd och 
förslagsdokument, och informella, som det vardagliga 
samtalet med barnen. Författarna framhåller att barnens 
synpunkter måste skrivas ner kontinuerligt, så att man 
verkligen fångar upp dem och diskuterar dem på perso‐
nalens möten. Intressant är att tävlingar används i Malmö, 
en av de metoder som diskuterats mest för och emot under 
hela barnbibliotekens hundraåriga historia! 

Skriften visar ett ambitiöst arbete med bemötande (i 
bred mening) av de mindre barnen, som säkert kan in‐
spirera barnbibliotekarierna. Det jag saknar är lite djupa‐
re diskussioner. Varför just dessa de�nitioner eller 
tillämningar av begreppet delaktighet har valts förklaras 
inte. Skillnaden mellan barnperspektiv, barns perspektiv 
och barnrättsperspektiv nämns men kopplas inte till de 
olika metoderna. Mycket med biblioteksanknytning �nns 
numera skrivet i ämnet, många projekt har genomförts 
och redovisats skriftligt. Av detta syns bara en enda hän‐
visning i den närmast obe�ntliga litteraturlistan, till 
Barbro Johanssons och Frances Hultgrens Att utforma ett 
barnbibliotek tillsammans med barn (2018), som behand‐
lar tidigare projekt på MSB. Har bibliotekarierna i Malmö 
använt sig av denna kunskapsbank eller har de enbart 
försökt tänka till själva? Det är i så fall synd, eftersom al‐
la erfarenheter bör tas tillvara för att barnbiblioteksverk‐
samheten ska kunna utvecklas på ett mera genomgripande 
sätt. Utvärderingar av metoderna inskränker sig till utta‐
landen om att barnen gärna återvänder till biblioteket och 
tycker att det är kul, inga mera systematiska uppföljningar 
redovisas. 

Med det sagt konstaterar jag att det är mycket värde‐
fullt att barnbibliotekarierna numera dokumenterar och 
redovisar sina erfarenheter och att litteraturen om barn‐
biblioteksverksamhet har ökat kraftigt den senaste årtion‐
dena. Nu skulle det behövas en litteraturgenomgång, som 
kan ge barnbibliotekarierna överblick och underlätta 
orienteringen i det omfattande materialet, en uppföljning 
på Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsö‐
versikt av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf (2007) och 
Amira So�es Sandins Barnbibliotek och lässtimulans 
(2011), kapitlet om delaktighet.

Lena Lundgren

RECENSION
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Jag får alltid dåligt samvete när jag läser på arbetstid. 
Det spelar ingen roll att det är lite att göra, eller att 
jag läser något som jag ska använda på jobbet, det 
känns ändå som att jag inte jobbar på riktigt. 

Bibliotek är mer än bara böcker, men böcker är 
fortfarande en stor del av vardagen på de allra �esta 
bibliotek. Själv arbetar jag med inköp av barnböck ‐
er på folkbibliotek. Rent teoretiskt skulle jag kun‐
na sköta det jobbet utan att ens se en fysisk bok. 
Men jag vill påstå att jag skulle göra ett betydligt 
sämre jobb om jag inte åtminstone tittade på böc‐
kerna som jag köper in.

Självklart kan jag inte läsa alla böcker som jag 
köper. Jag köper in mer än 1000 titlar om året och 
det säger sig självt att det är omöjligt. Dessutom har 
jag intresse för böcker utanför mina inköpsområ‐
den och vill gärna hinna läsa lite för nöjes skull 
också. 

Men mycket av det jag läser är faktiskt egent‐
ligen jobbläsning. Jag läser för att kunna bokprata, 
för att kunna tipsa kollegor, för att se om jag vill 
komplettera med �er exemplar och så vidare. Det 
är svårt att göra om jag inte läser böckerna.

Men ändå sitter jag där med dåligt samvete när 
jag läser på arbetstid.

En kollega till mig berättade att hen hade åkt tåg 
tillsammans med en vän som arbetade som jurist. 
Så fort juristen kollade sina mejl eller läste något 
kopplat till jobbet sattes taxametern igång, medan 
kollegan läste sin bok utan att få en krona för det.

Att få ersättning för varenda lästimme är så klart 
en utopi, men det är viktigt att fundera kring det‐
ta att vi faktiskt arbetar utan lön, i vissa fall i ganska 
stor utsträckning. Och även om vi läser böcker som 
ligger utanför vårt egentliga arbetsområde har vi of‐

ta användning även för detta i vårt jobb. Jag kanske 
hoppar in i vuxendisken för något pass och behö‐
ver kunna tipsa om en bra vuxenbok, jag kanske har 
läst den perfekta boken till kollegans bokcirkel el‐
ler kan tipsa om en författare som skulle passa till 
en programserie.

Och helt ärligt, hur bra skulle biblioteksverk‐
samheten bli om ingen i personalen någonsin läste 
en bok?

Ändå är det inte självklart att vi har ”lästid”, möj‐
lighet att kunna läsa på arbetstid. Vissa har det, 
många har det inte, och ingen har så mycket att det 
motsvarar tiden som vi faktiskt lägger ner på att lä‐
sa. De av oss som har lästid har dessutom inte all‐
tid möjlighet att ta ut den. Det �nns alltid något 
annat som måste prioriteras.

Att arbeta med något som också är ens intresse 
kan vara klurigt. Gränsen mellan arbete och fritid 
är inte alltid skarp. Det händer att jag läser artiklar 
om bibliotekspolitik när jag är ledig. Jag skriver upp 
titlar på böcker som jag vill köpa in till jobbet. Och 
jag läser. 

Det kan tyckas som en struntsak. Det går att – 
som många chefer gör – sucka och säga att det väl 
måste �nnas viktigare saker att prata om. Men när 
välfärden monteras ner, när det skärs i bibliotekens 
budgetar, när vi blir färre som ska göra mer, då är 
det viktigare än någonsin att utföra arbetet på just 
arbetstid. Vi ska inte täcka upp för minskade 
resurser. Vi ska inte göra arbete som vi inte får betalt 
för.

Kämpa för lästiden och se till att ta ut den. Och 
ha inte dåligt samvete för att du tar en läspaus 
ibland. För även om ett av dina fritidsintressen är 
läsning så kan det också vara en arbetsuppgift.

Om lästid
Text och illustration: Eleonor Pavlov
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BOKTIPS

MARIA MAUNSBACH, 
BARA HA ROLIGT (2018) 

Med blinkningar till Hjalmar Söderberg och Gun-
Britt Sundström handlar den här boken om den 
unga Lydia som träffar Johannes, som redan har 
ett barn. Då uppstår redan där problemet att det 
ju inte är barnet som Lydia vill träffa! Vi får följa 
med till Malmös klubbvärld och det är underhål‐
lande. Maria Maunsbach är programledare och 
redaktör för "Ligga med P3" och det märks. Det 
är mycket sexprat, sex på de mest omöjliga ställen, 
men den omtänksamme Johannes är också bra på 
omedvetet förtryckande ”mansplaining”, och 
letandet efter Lydias ”perfekta partner” fortsätter 
när boken slutar. Det är både underhållande och 
tänkvärt.

ÅSA ERICSDOTTER, 
ÄKTENSKAPSBROTT (2012) 

Författaren, född 1981, har främst skrivit dikt‐
samlingar. Här skriver hon prosalyriskt, med 
ibland bara några få pregnanta meningar per sida, 
en teknik som återkommer hos �era av mina val‐
da författare. I Äktenskapsbrott möter vi  en kvin‐
na som skypar med sin gamla älskare (hon är 
numera gift och har �era barn). Han är en själv‐
god jäkel, också gift, men har nu en ny älskarin‐
na vid sidan av som han beskriver ingående för 
berättaren. Det blir allt mer spännande och otäckt 
ju mer hon engagerar sig i före detta älskarens nya 
kärlek, samtidigt som hon lär sig att jaga och skju‐
ta med gevär. Rekommenderas.

SARA VILLIUS, 
MADONNA (2019)

En uppmärksammad bok om en kvinna som är 
minst sagt missnöjd med sitt liv. Maken är tråkig 
och dessutom otrogen, hon är hemmafru (konst‐
när) med tre barn och fantiserar mest om sin lä‐
rare på dramakursen, som hon gjort slut med. 
Missnöjet gäller också den egna kroppen, som hon 
är rädd inte längre ska attrahera männen. För‐
fattaren lämnar ut sig själv och sina mest förbjud‐
na tankar. Skildringen av hennes tredje förlossning 
är gräslig. Spännande.

CHRISTINE FALKENLAND, 
SPJÄRNA MOT UDDEN (2014)

Falkenland varvar lyrik med prosa, också av det 
korthuggna slaget. I Wikipedia läser jag att hon 
vuxit upp i Mellerud i en schartauansk miljö och 
först tänkte bli präst. Det kanske inte märks i böc‐
kerna, som syns mer eller mindre självbiogra�ska, 
där Trasdockan (2006) skildrar en trasig uppväxt 
och skolgång, S�nx (2011) är en inträngande och 
kuslig brevroman, ställd från en kvinna till 
älskarens hustru, som hon avundsjukt beundrar. 
I Spjärna mot udden har berättaren �yttat till 
spanska solkusten med sin son. Hon är nu över 
fyrtio och känner kroppens förfall. Som författa‐
re är hon utlämnad till läsarnas gott�nnande, som 
kvinna till männens blickar. Hon har aldrig någ‐
ra pengar, kämpar mot depressioner och dåligt 
självförtroende, och oroar sig över sonens fram‐
tid. I längden blir Falkenland lite upprepande, 
men hon skriver bra och man rycks med i 
berättandet. Barnet (i S�nx en dotter) blir centralt 
i berättelsen.

Läsefrukter i coronatider
Under vårens coronatider hade jag inget bra att läsa och tog en tur till 
vårt lilla bibliotek på västra Södermalm. Jag kom hem med en försvarlig 
bokhög (ja de mest åtråvärda �ck jag faktiskt köpa på nätet). Och här 
följer några av mina läsefrukter!

Text: Mats Myrstener
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BOKTIPS

LOTTA LUNDBERG, 
FÄRDAS PÅ EN BLICK (2001)

Författaren, född 1961, bor i Berlin och skriver 
krönikor i Svenska dagbladet, ganska reaktionära 
och gnälliga på allt som är svenskt och folkhemskt. 
Men jag har upptäckt att hon är en intressant för‐
fattare. I debutromanen Låta sig hända, skildrade 
hon en medelålders kvinnlig lärare, som på en 
skolresa till Berlin förför sin 18-åriga (kvinnliga) 
elev. Det lesbiska temat återkommer i Lundbergs 
andra roman, där huvudpersonen, läraren Laura, 
efter en abort kommer till Wien där hon inleder 
ett förhållande med diplomathustrun Marianne. 
Laura har ungerska föräldrar, med minnen från 
Sovjetinvasionen 1956. Marit i debutromanen har 
tyska föräldrar som �ytt till Sverige undan nazis‐
men. Så blandar Lundberg dagspolitik med inti‐
ma relationer på ett intressant, nytt och spännande 
sätt. En författare att upptäcka som jag blev rik‐
tigt förtjust i!

HANNA NORDENHÖK, 
CAESARIA (2020)

Författaren debuterade som poet och hon är också 
verksam som översättare. Romanen är en sällsam 
skildring av en �icka på 1800-talet som ur djup 
fattigdom tas om hand av en ”doktor Eldh” för 
att uppfostras som en sorts Pygmalion på landet. 
In�ikat i texten är doktorns forskning om förloss‐
ningsmedicin och -kirurgi, som var nytt på 1800-
talet. Jag blir inte riktigt klok på varthän för‐
fattaren vill komma, men språket är poetiskt, fullt 
av naturlyrik, och böljande vackert. Det feminis‐
tiska förstoringsglaset får mig att tänka på den allt 
för tidigt avlidna Mare Kandre.

KARIN SMIRNOFF, 
JAG FOR NER TILL BROR (2018), 
VI FOR UPP MED MOR (2019), 
SEN FOR JAG HEM (2020)

Ingen har väl undgått framgången för denna Norr-
 och Västerbottniska trilogi. På ett särpräglat 
korthugget språk och med egenartad menings‐
byggnad skildras svåra förhållanden i Norrlands 
avfolkade inland. Den tredje romanen är den sva‐
gaste i trilogin, men tempot lika uppskruvat och 
böckernas personer skildras skoningslöst och fram‐
står inte som särskilt sympatiska. Men börjar man 
läsa kan man inte lägga böckerna åt sidan, vilket 
är ett gott betyg. 

SOFIA RÖNNOW PESSAH, 
MÄNNEN I MITT LIV (2020), 
HELENA GRANSTRÖM, 
BETYDELSEN AV KÄRLEK (2020) 

Två böcker som har en del gemensamt, men också 
är väldigt olika. Granström är född 1983 och ut‐
bildad inom fysik och matematik. Hon var dok‐
torand men upplevde hur hon mobbades av 
männen på institutionen, och slutade för att bli 
fri skribent. Hon beskriver detta i sin förra roman, 
Standardmodellen.

So�a Rönnow Pessah är född 1989 och upp‐
vuxen i Malmö. Idag jobbar hon som asylrättsju‐
rist, och hennes debutroman är ingen munter 
läsning. Huvudpersonen Sonia pluggar i Lund, 
men mest tid ägnas åt antidepressiva läkemedel, 
supande och sex. 48 män och två kvinnor hinner 
hon avverka på bokens 243 sidor. Det kan bli li‐
te enahanda, mest för att ingen utveckling sker i 
boken. Den börjar och slutar ungefär likadant, 
med tämligen likgiltiga knull. Ändå sträckläser jag 
boken, inte minst för det ohämmade, friska språ‐
ket och det hänsynslösa, modiga självutlämnandet.

Där Rönnow Pessah ändå är känslosam och 
varm, är Helena Granström kallt iakttagande, på 
ett intellektuellt, otäckt och lite tråkigt sätt. För‐
fattaren/huvudpersonen skriver om astronomi och 
fysik, och en stor del av boken handlar om en ku‐
riös engelsk fysiker, Hugh Everett, som i �era skrif‐
ter försökte bevisa att vi lever i inte ett, utan �era 
universum, i parallella världar. I bokens andra del 
skildras fyra förhållanden: en småbarnspappa som 
tänder på sado-masochism, en oerhört snygg 
konstnär som berättaren gör allt för att få till det 
med, en hopplöst fumlig ingenjör, och till slut 
mannen som berättaren gifter sig med (och sedan 
skiljer sig från). Kanske ”gifter” sig inte de båda 
bokens delar helt som man hade önskat.

Båda författarna tillhör vad som kallats för 
”generation Tinder”. Men båda står lika ensamma 
och otillfredsställda när böckerna slutar. Kanske 
får man bara acceptera att det är så det är i kär‐
lekslivets karusell? Granström skriver bra och mo‐
get, skildrar relationer som enbart ett intellektuellt 
spel, byggt på slumpen, men hon skriver bra om 
känslor, analyserar, genomskådar. Båda är värda 
att upptäcka.
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KERSTIN WEIDEL, 
ÄLSKANDE KVINNA (2017)

Författaren, som är bibliotekarie i Surahammar, 
har skrivit en roman om ”vampyren”, norskan 
Dagny Juel, känd från Munchs målning som of‐
ta reproducerats. Hon tillhörde ett konstnärs‐
kollektiv i Berlin tillsammans med Edvard Munch, 
August Strindberg, och den polske författaren 
Stanislav Przybyzewski. Med den senare �ck hon 
en son, och vi får i boken följa hennes resa, som 
slutar i Norge, där hon en sista gång återser 
Munch. Weidel har ett eget poetiskt språk och ett 
feministiskt budskap där hon tar den förtalade 
Dagny Juel i försvar.

MADELEINE SCHANTZ,
VAKEN DRÖM (2020), 
ANNE SWÄRD, 
JACKIE (2020)

Temat med unga naiva kvinnor som kommer till 
Stockholm nästan direkt efter gymnasiet för att 
söka lyckan, och där blir förförda och så småning‐
om kontrollerade och misshandlade av äldre män, 
har förmodligen ökat i och med #metoo. Två and‐
ra romaner på samma tema är akademiledamoten 
Anne Swärds Jackie (2020), och den unga So�a 
Stenströms burleska Magic love Pixie (2020). Jackie 
är en oerhört stark roman som utspelas på 1980-
talet i Stockholm. Den 19-åriga huvudpersonen 
blir långsamt manipulerad och till slut även 
misshandlad/kontrollerad av en svartsjuk man som 
med lock och pock knyter henne till sig. Efter hal‐
va boken ökar spänningen dramatiskt och slutet 
är så spännande att man sträckläser hela natten, 
med hjärtat i halsgropen.

Även Schantz roman är ett upprörande vitt‐
nesbörd (i �ktionens form) om en ung kvinna som 
från Berns salonger ”kidnappas”, under förespeg‐
lingar om ett jobb som konstkurator i Tokyo, och 
sedan spärras in på ett hotellrum för att bli våld‐
tagen. Schantz har en beundransvärd distans till 
sitt ruskiga ämne, och stilen i den korta romanen 
är lakonisk och inträngande. De tre nämnda för‐
fattarna försöker också tränga in i förövarens per‐
spektiv, hans avsikter och kamp mot inre demoner.

ING‐MARIE ERIKSSON, 
NÄR KASTANJERNA BLOMMAR I PARIS (2004)

Den sista av mina författare blev faktiskt den 
största överraskningen. Författaren kommer från 
en liten by i Jämtland och gjorde en uppmärk‐
sammad debut med Märit (1965), en av de få 
skönlitterära böcker av en svensk författare som 
åtalats och fällts i domstol, för förtal. Den här 
självbiogra�ska romanen skildrar hur författaren 
kommer till Stockholm och får jobb på – 
Stockholms stadsbibliotek! Hon får jobb som bi‐
träde med att stämpla bokförvärv, skriva katalog‐
kort och svara i telefon. Hon underkänns i en 
internkurs för assistenter för att hon är för blyg(!), 
men blir bekant med en kollega som tipsar hen‐
ne om au-pair-jobb i Paris. På ett poetiskt språk 
förs den dramatiska handlingen framåt, kort kan 
sägas att arbetet som au pair inte riktigt blir som 
författaren i sitt romantiska skimmer föreställt sig. 
En överraskande stark bok; jag googlade på för‐
fattaren (87 år) som lever och idag bor i 
Stockholm! 

BOKTIPS

Tre slutsatser har jag i alla fall kunnat dra av detta neddykande 
i den (mestadels) moderna unga litteraturen. Dels att kvinnor 
skriver (framförallt ges ut) allt mer idag. Dessutom att man i den 
unga litteraturen lämnar ut sig själv, på gott och ont, betydligt 
mer än för bara trettio år sedan. Ofta kan man uppleva det som 
ren ”auto�ktion”. Dragningen till thriller och skräck är tydlig: 
både hos So�a Stenström och Anne Swärd utspelas delar av boken 
på en otillgänglig ö i Stockholms skärgård (en av inspiratörerna 
är den av mig hyllade författaren Carina Rydberg). Men till slut 
går det inte att komma ifrån: att sex och våld säljer bra på mark‐
naden, och i kombination med varandra naturligtvis ännu bätt‐
re! Detta är inte heller något nytt. Men sällan kanske varit så 
tydligt som idag?

PS. Jag gör en avstickare från ämnesområdet, och läser den upp‐
märksammade nigerianska författarinnan Ayobami Adebayos 
roman Stanna hos mig (2017). En stark och intressant skildring 
av kon�ikten mellan gammal tradition och nya feministiska tan‐
kegångar i ett huvudsakligen muslimskt och patriarkalt land. Jag 
läser på och �nner att där det tidigare mestadels var tunga man‐
liga författarnamn som Chinua Achebe, Ben Okri och Wole 
Soyinka, så tar även här de unga kvinnliga författarna över. Föru‐
tom Adebayo till exempel Buchi Emecheta, Chimamanda Ng‐
ozi Adichie, och Nwando Achebe. I marginalen läser jag mig 
också till en grupp kvinnliga svenska författare som gärna drö‐
jer vid bdsm-sex: Tora Gerge, Lyra Koli, Wera von Essen och 
Mara Lee.

Detta, och mycket annat, utgör det litterära spektrumet i 
Sverige idag.
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Vad tycker läsarna om bis?
”Vad tycker våra läsare egentligen?” är en fråga som vi på redak‐
tionen brukar ställa oss ibland. För att kunna göra ett så bra ar‐
bete som möjligt så måste man också utvärdera, något som vi 
behöver läsarnas röster till. Visst kan vi få återkoppling från en‐
skilda prenumeranter ibland, och mängden prenumeranter säger 
också något. Men det är långt ifrån en helhetsbild.

Därför håller vi på att genomföra vår första läsarundersök‐
ning! Syftet med undersökningen är helt enkelt att ta reda på 
vad bis läsare tycker om tidskriften och det nyhetsbrev som vi 
skickar ut sedan 2018. För tidskriftens del vill vi exempelvis ha 
svar om prenumeranterna är nöjda med tidskriften som den är, 
eller om något ska till eller bort. Vi vill gärna utveckla tidskriften 
efter våra läsares önskemål och är mycket hjälpta av alla svar vi 
kan få in!

Undersökningen sker i form av en digital enkät som skickades 
ut via mejl i slutet på augusti till nyhetsbrevets prenumeranter. 
Prenumererar du inte på nyhetsbrevet så kan du lätt anmäla dig 
på foreningenbis.com.

Redaktionen

TYCK TILL OM BIS!

Saknar du något? Eller vill du ge redaktio‐
nen lite kärlek? Låt oss veta!

Alla våra prenumeranter är välkomna 
att lämna sina synpunkter! Du hittar vår 
enkät på https://foreningenbis.com/enkat
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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 2/2020. 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 utkommer i december. 
Välkommen att skicka in ditt bidrag till 
redaktionen på tidskriftenbis@gmail.com 
senast den 9 november!


