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2020 #4
Sista numret av bis för 2020. Det har varit ett omskakande år 
med en pandemi som fortsätter medföra konsekvenser för de 
�esta och i synnerhet för utsatta grupper. Biblioteken är inte 
längre att betrakta som en naturlig mötesplats, vilket drabbar 
både användare och tjänstepersoner hårt. Under de senaste 
månaderna har biblioteken behövt anpassa sina verksamheter 
rejält och digitala resurser har öppnats och startats upp. Frågan 
är hur väl de digitala lösningarna når ut till de mest resurssvaga 
användarna?

bis fortsätter att bevaka hur coronakrisen påverkar biblio ‐
teken, men i det här numret �nns läsning som också berör andra 
ämnen. Lena Lundgren följer upp sin artikel från bis 3/2020 om 
det svenska sambiblioteket. Röster från �era aktörer har samlats 
i en enkät som sammanfattar situationen. Ellenor Jepsen skriver 
om Cyborgbibliotekarien utifrån Donna Haraways cyborgteori, 
kan vi med hjälpa av den förstå bibliotekariens yrkesroll i vår 
samtid? 

Att Sveriges språkliga mångfald ska speglas i litteraturen på 
folkbiblioteken ingår i bibliotekens kärnuppdrag. Tobias 
Willstedt berättar bland annat om Internationella bibliotekets 
betydelse för folkbiblioteken. Elisabet Risberg, utvecklingsledare 
på Internationella biblioteket och mångspråkiga lånecentralen, 
replikerar på texten utifrån sina erfarenheter. Det och mycket 
annat �nns i detta nummer. God läsning och gott nytt år! 

Redaktionen

6. Världen i biblioteket

10. ”Att mediebeståndet skulle 
misskötas stämmer inte”

14. Det svenska sambiblioteket 
krackelerar – ett helt nytt behövs!

19. EU-direktivet ändrar 
förutsättningarna för tillgänglig 
läsning

20. ”Yttrandefrihetsbibliotek” som 
samlar förbjudna böcker öppnar 
i Malmö

23. Cyborgbibliotekarien – en post ‐
humanistisk �guration inom 
biblioteks- och informations ‐
vetenskapen

26. Ny rapport om folkbiblioteks ‐
privatiseringar

MEDVERKANDE DETTA NUMMER

Bengt Berg. Poet och förläggare 
för Heidruns förlag. Nyligen 
tilldelad årets Werner 
Aspenströmpris. Hans senaste bok 
är Dag för dag - texter från en 
särskild tid (Ekström & Garay 
2020). 

So�a Berg bor i Malmö och 
arbetar som skolbibliotekarie. 

Ellenor Jepsen. Masterexamen i 
biblioteks- och informations ‐
vetenskap med examensarbetet 
Cyborgbibliotekarien – Donna 
Haraways cyborgteori ur ett 

biblioteks- och informations ‐
vetenskapligt perspektiv vid ABM, 
Uppsala universitet 2018. Tidigare 
en �l.mag. i �loso� och masterkurs 
i teoretisk �loso� med special ‐
isering i fenomenologi på 
Köpenhamns universitet.

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

Stellan Klint. Medicinsk 
bibliotekarie i Malmö.

Lena Lundgren. Bibliotekarie och 
tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm.

Elisabet Risberg är bibliotekarie 
med ett stort intresse för 
mångspråkig medieförsörjning och 
vill att alla ska ha tillgång till 
litteratur på sitt modersmål. Hon 
arbetar på Mångspråkiga 
lånecentralen, det som tidigare var 
Internationella bibliotekets låne‐
central.

Röda Lina. bis ständiga 
samtidskommentator.

Tobias Willstedt är en biblio ‐
tekarie med ett stort intresse för 
folkbibliotek. Under hösten 
arbetar han dock på heltid med att 
främja digital delaktighet i 
coronakrisens spår.
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AKTUELLT

BENGT BERG FÅR WERNER 
ASPENSTRÖMPRISET

Poeten och likaså bis återkommande krö‐
nikör Bengt Berg tilldelas årets Werner 
Aspenströmpris. Priset motiveras med att 
han ”skriver en demokratisk poesi där de 
enkla glanslösa orden har större tyngd än 
de högstämda, förväntat poetiska. De sto‐
ra skeendena ses genom de små detaljerna, 
den enskilda, vardagliga människan är 
alltings mått”.

bis gratulerar och vi är glada och stolta 
över vår krönikör!

NYLANSERAD NYHETSSAJT MED 
FOKUS PÅ LITTERATUR OM KLIMAT 
OCH HÅLLBARHET

Miljöjournalisten Anders Hellberg har 
startat en ny webbsida som ”med utgångs ‐
punkt från böckernas värld tar sig an frå‐
gor om miljö, klimat och hållbarhet”. På 
bokdjuret.se �nns att läsa artiklar, recensio‐
ner, intervjuer och boktips. I artikelserien 
”Bibblans bästa” tipsar bibliotekarier om 
klimatrelaterade böcker de själva har gillat 
och sådana som går hem hos låntagarna. 
På stadsbiblioteket i Uppsala är till exempel 
David urells bok Granskogsfolk: hur 
naturen blev svenskarnas religion (2020) po‐
pulär. I Västerås har Portionen under tian: 
bra mat för dig, din plånbok och planeten 
(2018) av Hanna Olvenmark blivit en fa‐
vorit. Läs mer på: https://bokdjuret.se

VÄSTERBOTTEN HBTQ‐DIPLOMERAR 
BIBLIOTEK

Merparten av folk-, skol- och sjukhusbib‐
lioteken i Västerbottens femton kommu‐
ner genomgår just nu en hbtq-diplom ‐
ering. Diplomeringen är ett samarbete 
mellan Regionbibliotek Västerbotten och 
Folkhälsoenheten på Region Västerbotten 
och består av två heldagar med workshops 
och föreläsningar, samt eget arbete både 
enskilt och tillsammans på arbetsplatsen. 
För att diplomeras krävs att alla på arbets‐
platsen deltar samt att verksamheten skrivit 
en godkänd handlingsplan för sitt hbtq-ar‐
bete. Utbildningen har än så länge varit 
mycket uppskattad, berättar Christer Ede‐
holt, biblioteksutvecklare på Regionbibli‐
otek Västerbotten. ”För oss i Dorotea har 
hbtq-diplomeringen inneburit ett stort 
lyft. Vi har insett hur starka normerna 
kring kön och sexualitet är – i oss själva, i 
biblioteksrummet och i samhället i stort. 
Vi har också fått verktyg att arbeta för en 
mer inkluderande biblioteksverksamhet. 
Vi hoppas kunna bidra till att få resten av 
samhället att gå i samma riktning”, säger 
Karin Råghall, förste bibliotekarie på Do‐
rotea bibliotek/Kraapohken gærjagåetie, 
som är ett av biblioteken som deltar.

NAZISTER SABOTERADE NÄR 
DRAGARTISTER SKULLE HÅLLA 
SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEK

”Bland drakar och dragqueens” är biblio‐
teksturnén där kända dragartister åker runt 
till bibliotek, förskolor och föreningar i 
landet och håller sagostunder för barn. 
Biblioteksturnén har under de år de varit 
verksamma gjort succé och i år är det är‐
de året som turnén åker runt i Sverige. 
Men när de i oktober skulle besöka bibli‐
oteket i Nykvarn och biblioteket i Täby 
hade de blivit utsatta för attacker under‐
tecknade av nazistiska Nordiska mot‐
ståndsrörelsen (NMR). Bibliotekens 
lokaler hade utanpå blivit avspärrade med 
tejp med NMR:s logga på. De hade satt 
upp lappar där de beskrev sagostunderna 
som skadliga för barn. Trots NMR:s 
sabotage kunde sagostunderna ändå hållas 
med polis på plats, och händelserna har 
polisanmälts. 

BARNKULTUR

Hur mår ungdomsboken? På olika håll har 
det konstaterats att ungdomar läser allt 
mindre. Nu varnar litteraturkritikern Jo‐
hanna Lindbäck (Sydsvenskan 8/11 2020) 
att utgivningen av ungdomsböcker har bli‐
vit så försvinnande liten att den håller på 
att försvinna. Lindbäck lyfter att detta är 
ett problem på olika sätt men inte minst 
att ”som femtonåring kan du inte längre 
lika självklart läsa något som speglar ditt 
liv”.
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AKTUELLT

En grupp italienska forskare har 
undersökt hur information spreds på so‐
ciala medier under coronapandemins ti‐
diga fas. De har analyserat mer än 100 
miljoner tweets om covid-19, skrivna på 64 
olika språk, mellan den 22 januari och den 
10 mars 2020. Genom att mäta sannings‐
halten i det som skrevs vid olika tidpunkter 
har de kunnat följa hur information av oli‐
ka trovärdighetsgrad spreds globalt. Förfat‐
tarna bakom studien konstaterar att 
regeringar och allmänhet inte bara har att 
bekämpa en pandemi, utan också vad de 
kallar en infodemi – den snabba och omfat‐
tande spridningen av information av tvek‐
sam kvalitet.

Under de första veckorna, när viruset 
mestadels var begränsat till Kina, var trovär‐
dig och vetenskapligt grundad information 
ännu knapphändig. Istället �ck information 
med låg trovärdighet och från oklara källor 
stor spridning. När viruset �ck fäste i �er 
länder ökade dock andelen tweets som län‐
kade information från exempelvis officiella 

källor eller etablerade medier. Forskarna 
fann dock inget entydigt samband mellan 
länders ekonomiska utvecklingsnivå eller 
demokratiska institutioner och spridningen 
av falsk eller icke-trovärdig information. Ex‐
empelvis var andelen falsk information 
genomgående hög i Sverige, Norge, Tysk ‐
land och USA, men inte i Filippinerna och 
ailand. Möjligen speglar detta att pande‐
min kom senare till Europa och Nordame‐
rika.

I de länder som varit mer öppna med in‐
formation om infektions- och dödstal län‐
kade twittrarna mer till trovärdiga källor än 
i de länder som inte varit lika transparenta 
med sin information. Men trots att Sverige 
generellt sett hör till de länder som varit mer 
transparenta, så pekas Sverige ut som ett av 
riskländerna för masspridning av felaktiga 
rykten och information. I ett inslag i Veten‐
skapsradion i Sveriges Radio (3/11 2020) 
menar Linus Andersson, lektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Högskolan 
i Halmstad, att detta kan ha att göra med 

att Sverige generellt har varit duktiga på att 
rikta insatser mot unga när det gäller käll‐
kritik och MIK, men desto sämre på att nå 
vuxna och äldre. Detta trots att den grup‐
pen är jämförelsevis ovanligt aktiva på soci‐
ala medier.

Forskarna tolkar resultaten av studien 
som att falsk information kan fylla en rad 
psykologiska behov, såsom att bekräfta 
förutfattade meningar, dämpa oro, ge en 
känsla av kontroll, peka ut syndabockar, el‐
ler erbjuda enkla lösningar på ett komplext 
problem. Särskilt när information från offi‐
ciella eller trovärdiga källor är knapphändig, 
eller när dessa källor saknar legitimitet, kan 
falsk information fylla ett tomrum och ge 
upphov till en ”infodemi”.

Gallotti, R., Valle, F., Castaldo, N. et al. 
”Assessing the risks of ’infodemics’ in res‐
ponse to COVID-19 epidemics”. Nature 
Human Behaviour (2020). DOI: https://
doi.org/10.1038/s41562-020-00994-6.

“Cheers to all the librarians 
(especially Black, Brown, & 
Indigenous) who spent the last 
four years fact-checking, 
debunking conspiracies, and 
continuing the �ght for funding, 
inclusion, and freedom of 
information and access. Tonight, 
we celebrate. Tomorrow, we 
continue the work!”

Twitterkontot Librarian Problems hyllar bibliotekarier efter Do‐
nald Trumps förlust mot Joe Biden i amerikanska presidentvalet.

I en studie från sociologiska institutionen vid Köpenhamns universitet (Jae‐
ger & Blaabæk 2020) ville man undersöka hur nedstängningen av Danmarks 
folkbibliotek på grund av den pågående coronapandemin påverkade barn‐
familjer i deras biblioteksanvändning. Man valde att kartlägga lån av digita‐
la barnböcker mellan 1 februari och 30 april. Studien visade att användningen 
mellan personer med hög socioekonomisk status (baserat på lön och utbild‐
ningsnivå) och de med låg socioekonomisk status skilde sig stort. Högut‐
bildade användares digitala lån ökade med mer än hundra procent jämfört 
med hur de lågutbildades digitala lån ökade. Forskarna drar slutsatsen att 
resultaten från studien speglar de sociala orättvisor som �nns i samhället gene‐
rellt. För att förändra de sociala klyftorna som �nns på folkbiblioteken krävs 
en förändrad bibliotekspolitik som arbetar för att nå ut till mer utsatta grup‐
per i samhället. Studien refererar till liknande studier som gjorts i Nederlän‐
derna och Storbritannien under pandemin och som fått liknande resultat. 
Studien presenteras i artikeln ”Inequality in learning opportunities during 
covid-19: Evidence from library takeout” (Jæger & Blaabæk 2020).

Jæger, M. M & Blaabæk, E. H. (2020). ”Inequality in Learning Opportunities du‐
ring Covid-19: Evidence from Library Takeout”. Research in Social Strati�ca‐
tion and Mobility, 68 (2020). DOI: 10.1016/j.rssm.2020.100524

Italiensk studie kartlägger ”infodemi” i pandemins spår

Stora klasskillnader när Danmark 
stängde bibliotek under corona-lockdown
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Världen i biblioteket
Att erbjuda litteratur på andra språk än svenska är en viktig uppgift för 
folkbiblioteken. Tobias Willstedt berättar om arbetet med detta och tar 
oss från verkligheten i det lilla biblioteket i Alby, till striderna runt 
Internationella biblioteket i Stockholm och avslutar det i Världens 
bibliotek där bibliotekarier förmedlar böcker i en ny digital era.

Text: Tobias Willstedt

Till Alby
I början av maj 2008 tog jag tunnelbanan ut till Alby i Botkyrka 
kommun. Det var min första arbetsdag som bibliotekarie där, och 
jag hade ärilar i magen när jag gick igenom centrumbyggnaden 
för att passera till biblioteket. Jag skulle så småningom �ytta till 
en tvåa som låg ungefär fem minuters promenad från Alby cent‐
rum, så detta skulle komma att bli mitt hem.

Efter en tid på min nya arbetsplats förstod jag att ingen av Sve‐
riges kommuner är så präglad av språklig mångfald som Botkyr‐
ka. Jag tror inte heller att någon av Sveriges kommuner har så ung 
befolkning som Botkyrka har – det är i vilket fall en ovanligt låg 
medelålder i kommunen, med många barn och unga. Allt detta 

präglar såklart biblioteksverksamheten, likaså att bebyggelsen do‐
mineras av �erfamiljshus bebodda av personer som i många fall 
inte har det så gott ställt.

Jag älskade Alby bibliotek. Det var knepigt att arbeta där ibland, 
men det var ett levande bibliotek, väldigt uppskattat av sina be‐
sökare. Jag lärde känna många av dem, särskilt som jag bodde kvar 
i Alby under ganska många år, även efter tiden jag arbetade på 
biblioteket.

Alby bibliotek var ett besöksbibliotek snarare än ett lånebibli‐
otek. Jag minns särskilt en man som ofta kom till oss för att låna 
datorer eller bläddra i någon tidning. Han var den typen av be‐
sökare som sällan eller aldrig frågade efter litteratur, men ändå 
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kom till biblioteket i princip varje dag. I våra samtal kom det fram 
att mannen var av armenisk härkomst.

Efter många besök tog mannen uppenbarligen mod till sig och 
kom med en förfrågan: att han skulle vilja att det fanns �er böc‐
ker på armeniska i Alby bibliotek. 

Botkyrka är som sagt en väldigt språkligt berikad kommun, 
men jag vill minnas att det också var en särskild dynamik i vilka 
språk som efterfrågades – Alby var en ort som ofta  fungerade som 
första anhalt för personer som invandrat till Sverige. Där stan‐
nade de nyanlända ett tag, sen �yttade man vidare när man var 
mer etablerad. Den föränderliga befolkningsstrukturen innebar 
också att nya språk ofta efterfrågades under en period och sedan 
upphörde behovet eftersom de som ville läsa hade �yttat vidare. 

Eftersom befolkningens sammansättning var så dynamisk be‐
hövde också innehållet på bibliotekets hyllor vara det. Vi hade bå‐
de ett eget bestånd av böcker på andra språk än svenska, och tog 
in depositioner från Internationella biblioteket, IB, när det upp‐
stod behov som vi på egen hand inte kunde fylla.

Internationella biblioteket hittade man på denna tiden i An‐
nexet till Stadsbiblioteket vid Odenplan i Stockholm och det var 
ett av Europas största folkbibliotek för litteratur på olika språk. 
Förutom att ta emot biblioteksbesökare från Stockholm och värl ‐
den fungerade IB i Annexet också som lånecentral med uppdrag 
att komplettera övriga Sveriges folkbibliotek vad gällde litteratur 
på olika språk. Det innebar att man hade ett konsultativt upp‐
drag gentemot landets kommunbibliotek och gymnasiebibliotek 
och fungerade som en resurs för utvecklingen av de mångsprå‐
kiga biblioteken i hela Sverige. 

Jag och mina kollegor ville såklart hjälpa den armeniska man‐
nen, och det var ju dessutom vårt jobb att göra precis det. Ef‐
tersom vi inte hade några böcker på armeniska, och mannen var 
den första som frågat efter det, i alla fall under min tid där, tog vi 
i in en deposition från IB.

Depositionen med armeniska böcker kom, och vi ställde upp 
dem på hyllan, centralt i biblioteket,

sen stod de på hyllan ett tag, 
tiden gick, och ingen rörde vid dem,
sen var det dags att skicka tillbaka dem till Internationella bib‐

lioteket. Innan vi packade ihop böckerna så gick vi igenom dem 
för att följa upp hur många lån de hade fått. Det var en väldigt 
mager utdelning på depositionen – inte många lån.

När jag frågade mannen om vi hade tagit in fel böcker, eftersom 
han inte lånat hem dem, så svarade han att det inte var det som 
var det viktiga. Han hade bara velat att de skulle �nnas i biblio‐
teket.

Vi  packade ihop de �na böckerna, jag bläddrade i en av dem 
och noterade hur spänstig den var i pärmen, och sedan skickade 
vi dem till Internationella biblioteket. Det fanns förmodligen and‐
ra låntagare som väntade på dem.

Annexet 
Efter några år och �era jobbyten så byter jag inriktning och 

�yttar fysiskt och mentalt från den publika verksamheten på folk‐
biblioteken längst ute på tunnelbanans röda linje till mer strate‐
giskt arbete och nationell biblioteksverksamhet i centrala 

Stockholm. Jag arbetade nu med fokus på tillgänglig läsning i 
Myndigheten för tillgängliga mediers kontor vid Globen. Även 
om vad jag gjorde om dagarna ändrades, så intresserade jag fort‐
farande mig för de olika grenarna inom folkbibliotekens viktiga 
uppdrag. Och förutsättningarna hade börjat bli väldigt annorlun‐
da för den mångspråkiga grenen. 

Internationella bibliotekets framtid framstod nämligen som 
väldigt osäker.¹ Det fanns konkreta orsaker till att ledningen vil‐
le göra ändringar i verksamheten. För att utföra sina olika upp‐
drag hade IB tidigare fått sin budget från tre olika håll: från 
Stockholms stad, från Stockholms läns landsting och från Kung‐
liga biblioteket. Stockholm läns landsting hade från och med 2017 
valt att ge det regionala uppdraget till Regionbibliotek Stockholm 
istället för IB.  Den påse pengar som Stockholms stad �ck för att 
ratta IB krympte helt enkelt.

Förutom problemen med en mindre ekonomi rådde osäkerhet 
över vad som egentligen skulle hända med de byggnader som då 
rymde Stockholms stadsbiblioteks huvudbibliotek och IB. En om‐
byggnation har ju varit på tapeten under lång tid, utan att 
realiseras. Efter att ha beaktat detta stakade SSB:s ledning ut en 
framtidsplan för IB:s verksamhet, som skulle visa sig vara väldigt 
impopulär.

Foto: Tobias Willstedt

Från personalen viskades det under denna tid att IB under en 
period hade dränerats på personal och kompetens. Tjänster hade 
�yttats bort från biblioteket eller hade tillåtits stå vakanta. Ett �er‐
tal medarbetare hade slutat med anledning av förhållandena på 
arbetsplatsen. Sedan Larry Lempert gick i pension 2014 hade IB 
inte haft någon chef på heltid annat än under ett par månader. 
Som konsekvens hade osäkerheten spridit sig bland personalen 
och arbetsmiljön har blivit lidande. 

Den lösning som Stockholms stadsbiblioteks ledning presente‐
rade, att integrera IB:s verksamhet i resten av biblioteksverksamhe‐
ten, �ck hård kritik, inte minst från personalen. Dåvarande 
stadsbibliotekarie Katti Ho�in �ck bland annat bemöta kritiska 
röster i Biblioteksbladet och Aftonbladet. Det gjorde Ho�in bland 
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annat genom att hävda att det internationella biblioteket nu skul‐
le ta plats i hela Stockholms stadsbibliotek och den personal som 
arbetade på IB och besatt viktig spetskompetens, skulle spridas ut 
bland resten av SSB:s bibliotek. Allt skulle bli bättre.

Men för många lät det helt enkelt som att Stockholm inte vil‐
le ha ett internationellt bibliotek längre.

Armenien 
2017 så �yttade jag från slutligen från min tvåa i Alby. Jag hade 
inte jobbat på Alby bibliotek på några år, men jag hade stannat. 
Det var hemma.

Samma år som jag �yttade så snubblade jag över romanen Min 
mormor från Armenien av Anny Romand. När Anny Romand gick 
igenom några familjehandlingar hittar hon en dagbok som visar 
sig vara skriven av hennes mormor. Dagboken skildrar den långa 
vandring mot öknen och döden som en grupp kvinnor och barn 
drivs ut på i Anatolien 1915 under det som blivit känt som det 
armeniska folkmordet. Armeniska folkmordet var rena utplå‐
ningen av den armeniska befolkningen i dåvarande Osmanska ri‐
ket och pågick mellan 1915 och 1917, samtidigt som första 
världskriget pågick.  Än idag är det armeniska folkmordet inte 
erkänt av den turkiska staten och det är därför en omstridd och 
känslig fråga.

I dagboken nedtecknar Annys mormor umbäranden hon 
genomlider under folkmordet. Hon lyckas �y och hamnar slut‐
ligen i Marseille. För Anny, som växer upp hos henne, berättar 
mormodern återkommande om hur hennes dotter, hennes man 
och andra familjemedlemmar mördades. Romand väver i sin bok 
ihop stoffet från dagboken med sina egna minnen. 

Jag slukar boken och den stannar i mina tankar. Däremot hade 
jag inte träffat mannen från Armenien på ett bra tag. Han för‐
svann under min sista tid som anställd på Alby bibliotek. Jag hade 
inte heller sett honom i centrum, eller på gatorna, eller på någon 
annan plats i orten. Kanske �yttade han vidare, eller så ändrades 
hans livssituation på andra sätt. Han hann ge mig en av mina 
bättre bibliotekshistorier i alla fall, när han vid ett tillfälle 
kommenterade att ”mannen som gav dig ditt biblioteksdiplom 
är en idiot” för att jag misslyckades med att hantera en kopiator 
på det sätt han önskade.

Rädda internationella biblioteket 
Min hemadress var nu i Stockholm och inte Botkyrka och när 
nyårsraketerna smällde 2018 inleddes ett dramatiskt år för bibli‐
oteken i den staden. De borgerliga partierna skulle komma att 
ålägga Stockholm stadsbibliotek stora sparkrav efter att ha tagit 
över stadshuset. 

Och de impopulära planer som lagts angående Internationel‐
la bibliotekets vara eller inte vara i Annexet skulle nu förverkligas. 
Efter borgarnas maktövertagande fattade Kulturnämnden i 
Stockholm slutligen det formella beslutet om Internationella bib‐
liotekets framtid. Verksamheten skulle inte längre rymmas i An‐
nexet. Internationella bibliotekets samling och specialiserade 
personal skulle skingras.

Under sommaren anordnades en låneaktion på Internationel‐
la biblioteket i protest mot förändringarna och den omfattande 
gallring av bibliotekets medier som höll på att genomföras inför 
�ytten. Under juli uppmanades allmänheten att låna så mycket 
böcker som möjligt ur internationella bibliotekets bestånd, sär‐
skilt från de mindre språken som inte hade lånats ut i någon stör‐
re utsträckning och därför löpte större risk att gallras. DN 
rapporterade om protesterna, och skrev att låneaktionen ledde till 
att utlånen ökade med 400 procent. 

Lånekationen och de högljudda protesterna från aktivisterna 
inom gruppen ”Rädda internationella biblioteket” ledde ingen‐
stans. Internationella biblioteket i Annexet �ck stänga, en betyd‐
ligt mindre verksamhet �ck öppna på Kungsholmen och 
majoriteten av medierna �yttades till Mångspråkiga lånecentralen 
vid Liljeholmskajen.

Mångspråkiga lånecentralen
Jag är inte så mycket för sociala medier längre, det tar för mycket 

tid, men i september 2020 så ser jag att någon har delat en länk 
på BiS facebooksida. Efter att ha klickat mig fram kan jag läsa ett 
längre inlägg av gruppen ”Rädda internationella biblioteket”:

*** Det vår protest förutspådde har hänt! ***

Stockholms kommunpolitiker och stadsbibliotek har svikit 
stadens – och hela Sveriges – mångspråkiga läsare och låntaga‐
re.

Efter nedstängningen av Internationella bibliotekets (IB) loka‐
ler i Annexet i Odenplan i ol och utspridningen av böckerna 
över stan har vanskötseln av det mångspråkiga bokbeståndet 
fortsatt.

Värst är situationen på Mångspråkiga lånecentralen (MLC), 

Foto: Tobias Willstedt
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som fått hyra in sig i en liten del av Stadsarkivet vid Lilje‐
holmskajen och där de �esta av böckerna från IB förvaras. Stora 
problem förekommer på MLC: lokalerna är överhuvudtaget in‐
te anpassade för att magasinera böcker: hyllsystemen och venti‐
lationen fungerar inte som de ska, det är dragigt och mögligt 
och det råder akut underbemanning. Personalen ska helst inte 
vistas i magasinet pga. brandrisk och måste således stressa ner i 
magasinen för att hitta böcker.

[...]

Den mångspråkiga och specialiserade personalen som en gång 
jobbade på IB är nu utspridd på olika bibliotek och har ingen 
som helst insyn i arbetet på MLC. Ledningen för "mång‐
språksarbetet" på Stockholms stadsbibliotek har dessutom 
knappt alls någon erfarenhet av arbete med mångspråkigt be‐
stånd. Det �nns ingen struktur på plats för hur låntagarnas 
önskemål ska uppmärksammas, inga tydliga planer på hur det 
mångspråkiga beståndet ska samordnas inom Stockholms 
stadsbibliotek. Och Annexet står tomt. Varför var det så bråt‐
tom att få ut IB utan någon genomtänkt planering för hur det 
kunde lösas på ett bättre sätt än detta??²

Flytten från Annexet genomfördes under hösten 2019, och det 
har alltså gått ungefär ett år sen dess när jag läser inlägget. Jag 
gläds över att aktivisterna inte gett upp utan fortfarande är enga‐
gerade. Alla som jobbat på folkbibliotek vet hur viktiga frågorna 
är. Enligt SCB är nästan 20 % av Sveriges befolkning, det vill säga 
2 miljoner personer, utrikes födda.³ Många av dem lever i 
Stockholmsområdet. Vi vet också att folkbiblioteken är viktiga 
för utrikes födda, att de i hög utsträckning använder deras tjäns‐
ter och att läsning både är en väg in i svenskan och säkrar kopp‐
lingen till det egna språket och kulturen. Av dessa anledningar så 
bestämmer jag mig för att göra lite egna efterforskningar om vad 
som har hänt med IB:s verksamhet. Det är mer som står på spel 
än förlusten av en fysisk bibliotekslokal. Det är en nationell 
angelägenhet.

När jag efter att ha läst inlägget går in på Mångspråkiga låne‐
centralens hemsida så märker jag att deras webbplats är IB:s gam‐
la sidor som inte verkar ha uppdateras. De hänvisar fortfarande 
besökare till Annexet, trots att vare sig de lokalerna eller MLC vid 
Liljeholmskajen ens är öppna för allmänheten. Webbplatsen kän‐
ns övergiven och lite sorglig. Som om den bara lämnats vind för 
våg.

Världens bibliotek
MLC:s webbplats är inte det enda som är sorgligt. 1 januari 2020 
så stänger en annan gren av den nationella biblioteksverksamhe‐
ten, min arbetsplats MTM, ner sitt kontor i Stockholm. 
Myndigheten fortsätter sin verksamhet i Malmö och som konse‐
kvens arbetar jag nu själv utanför bibliotekssektorn för första gång‐
en på 14 år. Jag jobbar istället med digital delaktighet, något som 
blivit väldigt aktuellt i och med att coronapandemin snabbt på‐
skyndat samhällets digitalisering och därmed lämnar stora grup‐
per i utanförskap eftersom de inte har kunskap, eller råd, att hålla 
jämn takt med en omgivning som tar så snabba språng framåt.

Inte minst görs det bra insatser bland biblioteken i den digita‐
la sfären och sedan några år tillbaka har det gjorts ett försök att 
starta upp en ny en ny digital bibliotekstjänst där alla som behö‐
ver det kan låna e-böcker och ljudböcker på andra språk än 
svenska. Tjänsten är en viktig satsning inom det mångspråkiga 
området och den heter Världens bibliotek.

Coronapandemin anstränger kommunernas ekonomi och 
statens stöd blir viktigt. Vad gäller biblioteken är den efterläng‐
tade nationella biblioteksstrategin inte på plats, men regeringen 
annonserar att man förlänger Stärka bibliotek, som fördelar stöd 
genom statliga projektpengar, ytterligare något år. På sociala medier 
muttrar bibliotekarier om att de är trötta på projekten och vill 
kunna bygga upp verksamheten på lång sikt. När jag pratar med 
bekanta i projektgruppen för Världens bibliotek så beklagar de 
också att det råder osäkerhet kring tjänsten på lång sikt. Just nu 
drivs den som ett projekt, av konsulter, bland annat med stöd av 
”Stärkta bibliotek” och andra kortsiktiga ekonomiska lösningar.

För mig aktualiserar coronan framförallt ojämlikheten i 
samhället. En dansk undersökning visar svart på vitt att den so‐
ciala ojämlikheten fått större genomslag i biblioteksanvändandet 
under covid-19 just på grund av att vi har så olika förutsättningar 
att ta till oss det digitala. Jag är glad över nya digitala tjänster och 
satsningar men vet också vilka som kan, och inte kan, ta del av 
dem. 

Epilog 
Internationella biblioteket är en skugga av vad det har varit men 
sommaren 2020 lanserar den digitala tjänsten Världens bibliotek 
sin nya webb och app. I början på hösten 2020 så nås jag av ny‐
heten att det uppstått en väpnad kon�ikt mellan Armenien och 
Azerbajdzjan. Jag läser de torftiga svenska källorna och försöker 
förstå kon�ikten, men lyckas inte. Jag ser att Turkiets auktoritä‐
ra ledare Erdogan tagit ensidigt ställning för Azerbajdzjan och 
förstrött letar jag efter armeniska böcker i Världens bibliotek, men 
jag hittar inga.

1) Jag skrev om detta i bis 1/2017 – ”Omorganisation hotar 
Internationella biblioteket”

2) Inlägget publicerades 19/9 2020 och kan läsas i sin helhet här: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=617213652311164
&id=339864370046095 (Kollad 16/10 2020)

3) Läs mer om SCB utlandsfödda i Sverige på SCB:s webbplats: https://
www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/
utrikes-fodda/
#:~:text=Det%20har%20lett%20till%20att,6%20procent%20av%
20Sveriges%20befolkning (Kollad 17/10 2020)

4) Catarina Eriksson, Malin Ögland och David Gunnarsson Lorenzten 
(2020). ”Uppstickande molnigheter – nyanser av grått på bibliotek” 
i Ulrika Andersson, Anders Carlander och Patrik Öhberg Regntunga 
skyar. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgsuniversitet, s.165
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Det värmer onekligen att kampanjen Rädda Internationella bib‐
lioteket fortsätter att vara aktiv. Däremot tycker jag mig se att 
medvetenheten kring organisationen IB/IBLC haltar lite och att 
det inte tydligt framgår att IB och MLC (tidigare IBLC) arbetar 
med olika uppdrag. Så länge de två uppdragen existerade i samma 
hus fanns det ett tätt samarbete, något som var en vinst för alla 
användare, låntagare som bibliotek, och inte minst för persona‐
len. I den omorganisation som skett under det senaste året �nns 
det inga vinnare. Stockholms låntagare har förlorat direkt tillgång 
till medierna på MLC och landets låntagare (biblioteken) har för‐
lorat tillgång till den spetskompetens som IB/IBLC:s personal 
under många år tillsammans byggde upp.

Det �nns några saker som skaver med texten från kampanjen 
som publicerades på Facebook under hösten.¹  Det är helt riktigt 
att Stadsarkivet inte är anpassat efter våra behov, en lånecentral är 
ju varken ett arkiv eller ett magasin utan en levande biblioteks‐
verksamhet. Beslutet att placera medierna på Stadsarkivet togs ut‐
an kunskap om IBLC:s praktiska verksamhet. Personalen var inte 
involverad i beslutet och såg heller inte lokalerna förrän medier‐
na redan var �yttade. 

Det �nns några mycket konkreta problem i arbetsmiljön som 
personalen har påpekat sedan vi �ck tillgång till lokalerna i janu‐
ari. Några saker har förbättrats under den tiden, som till exempel 
att vi nu får vara där tre dagar i veckan i stället för två och att vi 
också har sändning två gånger i veckan istället för en. I början var 
det också problem med att kompaktushyllorna ofta stod stilla och 
vi inte kom åt våra medier, men idag är även det problemet i stort 
sett åtgärdat. 

Andra problem som kvarstår är på gång att lösas. Medierna 
som är placerade på hyllplanen högst upp har vi inte kunnat nå 
utan stegar. En del av dessa medier var barn- och ungdomsböc‐
ker på efterfrågade språk och dessa har vi själva �yttat. Men att 
�ytta ned all den media som vi inte når är ett så pass stort arbete 
att det behövs extern hjälp. Först nu i november �nns det en åt‐
gärdsplan för detta. Ett annat problem är de hala hyllplanen och 
att bokstöden inte håller emot böckerna. Att plocka depositioner 
stående på pallar och samtidigt försöka förhindra att böckerna 
halkar ur hyllorna är en utmaning och ger värk i både armar och 
axlar. Även detta är på gång att åtgärdas. 

Det är inget fel på ventilationen inne i arkivet, men däremot 
är det kallt, en temperatur som naturligtvis är anpassad efter ar‐
kivmaterial. Vi som arbetar på MLC tillbringar �era timmar in‐
ne i arkivet och blir lätt frusna. Vi hoppas på att ganska snart få 
tillgång till varma arbetskläder. Även om Stadsarkivets lokaler kan 
ha brister också för arkivets verksamhet så �nns det mig veter‐
ligen inget mögel i lokalerna. Vi behöver inte heller stressa på 
grund av någon brandrisk. Stressen som personalen känner beror 
snarare på en logistik som inte fungerar tillfredsställande och att 
vi är för få i förhållande till arbetsbördan.

Eftersom det inte är möjligt för oss att packa och skicka böc‐
kerna till landets bibliotek direkt från arkivet behöver medierna 
först skickas till Stadsbiblioteket. Där packas böckerna upp, lånas 
ut, packas därefter ned och skickas till biblioteken. Bara logistiken 
kan ge en fördröjning på upp till ett par veckor i jämförelse med 
tidigare, men om vi dessutom lägger till brist på personalresurser 
så kan det ofta dröja ännu längre innan medierna når fram till 
låntagarna. Böckerna blir också liggandes i lådor under en tid, bå‐
de på Stadsarkivet och på Stadsbiblioteket och det gör att efter‐
frågade titlar kan vara svåra att hitta. 

Det arbetsrum vi har till förfogande är allt annat än bra. Där 
är luften ofta dålig och rummet har inte städats under hela året. 
(När jag skriver det här har jag fått besked om att städning ska 
ske inom kort.) Förutom att det är skräpigt och smutsigt så rinner 
det även in vatten på golvet när det regnar. Att ha denna lokal 
som kontor är inte acceptabelt, det känns inte hälsosamt, men 
samtidigt �nns det ingenting annat i anslutning till medierna och 
är nog det svåraste att göra någonting åt. 

Att mediebeståndet skulle misskötas stämmer inte. Precis som 
alla bibliotek behöver även vi gallra för att få plats med ny litteratur 
och ha ett levande bestånd. Det är självklart att vi är försiktiga 
med språk där nya böcker är svåra att köpa in, men en del av 
medierna är i sånt dåligt skick att vi inte kan skicka ut det i en de‐
position, särskilt inte när det gäller barnböcker. Samtidigt ska jag 
inte sticka under stol med att det är oerhört svårt att gallra när 
man inte har tillräckliga språk- och litteraturkunskaper. Gallringen 
har varit eftersatt i många år och borde ha skett i högre grad när 
vi fortfarande hade god kompetens i huset. 

Förutom de uppenbara bristerna i arbetsmiljön �nns det and‐
ra men lika viktiga frågor som skulle behöva lyftas högre upp på 
agendan. Det statliga uppdraget benämns ibland som ett natio‐
nellt kompetenscenter för mångspråkigt biblioteksarbete. I det 
ingår förutom kompletterande medieförsörjning även ett kon‐
sultativt uppdrag och att berika Libris med mångspråksposter. I 
och med omorganisationen lades det uppdraget i en enhet där et‐
nisk och språklig mångfald är ytterst begränsad. Kontrasten till 
den helt unika personalsammansättningen på IB/IBLC är enorm. 
Den samlade erfarenhet och kompetens gällande språk, litteratur 
och mångspråkigt biblioteksarbete som IB:s personal hade var 
helt central för att kunna uppfylla uppdraget på ett tillfredsstäl‐
lande sätt. Den kompetensen är mycket svår att ta tillvara efter 
att personalen splittrats upp på olika enheter. En annan skillnad 
är att det på IB/IBLC fanns en transparens kring verksamhets- 
och utvecklingsfrågor som gjorde att det var lättare för persona‐

Vad gör Mångspråkiga lånecentralen, MLC?
Den nationella lånecentralen för mångspråkiga 
medier är ett statligt �nansierat uppdrag placerat 
vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till 
att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för 
Sveriges bibliotek. Förutom kompletterande 
medieförsörjning innehåller uppdraget också en 
konsultativ verksamhet och att berika Libris med  
mångspråksposter.

Fram till 2019 drevs lånecentralen som en del av 
Internationella biblioteket vid Stockholms stadsbib‐
liotek. Under 2019 genomfördes en organisations‐
förändring inom Stockholms stadsbibliotek, där 
Internationella bibliotekets publika verksamhet och 
det statliga medieförsörjningsuppdraget separerades. 
Den nationella lånecentralen för mångspråkig media 
är nu �yttad till nybyggda lokaler på Stockholms 
stadsarkiv Liljeholmskajen. 

”Att mediebeståndet skulle 
misskötas stämmer inte”
Elisabet Risberg har mångårig erfarenhet 
som utvecklingsledare på Internationella 
biblio teket och MLC. Här följer hennes 
kommentarer efter att ha läst Tobias 
Willstedts text om mångspråkigt 
biblioteksarbete.

Text: Elisabet Risberg
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len att känna delaktighet och komma med synpunkter. Det kanske 
inte alltid var smidigt, men det fanns ändå en öppenhet kring in‐
formation om verksamheten som jag idag kan sakna. 

Jag har full förståelse för varför uppdelningen av de två upp‐
dragen (det statliga och kommunala) till slut gjordes och att renod‐
la det statliga uppdraget visar tydligt på hur långt �nansieringen 
räcker. Om jag har korrekt information så har vi idag 6 hel‐
tidstjänster inom det statliga uppdraget och sedan ytterligare 5 
medarbetare som har 20 % vardera inom sina tjänster. Att då upp‐
rätthålla samma kompetens och service som tidigare är en omöj‐
lighet. De synergier mellan SSB och MLC som uppdragets nya 
organisation skulle ge har vi inte sett mycket av, åtminstone inte 
på MLC. Den spetskompetens som många av IB:s tidigare medar‐
betare byggde upp tas inte tillvara annat i begränsad omfattning 
och frågan är om inte just synergierna var starkare i den tidigare 
organisationen.

När det gäller �ytten av beståndet från IB:s öppna hyllor till 
Kungsholmen vill jag egentligen inte säga så mycket eftersom jag 
själv inte är involverad och inte vet vilka framtidsplaner som �nns. 
Det jag kan bedöma är att ungefär två tredjedelar av IB:s bestånd 
�ck plats där, kanske något mindre, och resten av medierna �nns 

1) Inlägget publicerades 19/9 2020 av ”Rädda Internationella 
biblioteket” och kan läsas i sin helhet här: https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=617213652311164&id=339864370046095 
(hämtad 16/10 2020)

idag på MLC. Det har inte varit helt enkelt för Stockholms lån‐
tagare att förstå det som har hänt och varför de inte kan komma 
till MLC och låna böcker direkt. Kommunikationen har brustit 
åt alla håll, gentemot låntagare liksom gentemot personal.

Jag är övertygad om att omorganisationen hade kunnat skötas 
bättre. Personalen har farit illa på många sätt och de �esta beslut 
har tagits helt över våra huvuden. Vår 20-åriga erfarenhet av verk‐
samheten tycks ha vägt lätt. MLC:s placering på Stadsarkivet kan 
inte ses annat än som en tillfällig lösning, om verksamheten ska 
�nnas kvar. Vi behöver lokaler som går att anpassa efter verk‐
samhetens behov. 

Finns det då inga ljuspunkter i den här tillvaron? Jo, faktiskt! 
Projekteringen av en ny webbplats som tydligare ska vända sig till 
landets bibliotek är någonting som jag själv kan känna lite entu‐
siasm inför. Synpunkterna från den referensgrupp som bildades 
inom projektet har varit mycket intressanta att ta del av. Jag vill 
också nämna det stöd och den uppmuntran som vi på MLC får 
från biblioteken ute i landet. Det betyder oerhört mycket för oss 
och gör att vi också orkar jobba vidare trots alla utmaningar vi 
under det här året har stått inför.

Vad gör Mångspråkiga lånecentralen, MLC?
Den nationella lånecentralen för mångspråkiga 
medier är ett statligt �nansierat uppdrag placerat 
vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till 
att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för 
Sveriges bibliotek. Förutom kompletterande 
medieförsörjning innehåller uppdraget också en 
konsultativ verksamhet och att berika Libris med  
mångspråksposter.

Fram till 2019 drevs lånecentralen som en del av 
Internationella biblioteket vid Stockholms stadsbib‐
liotek. Under 2019 genomfördes en organisations‐
förändring inom Stockholms stadsbibliotek, där 
Internationella bibliotekets publika verksamhet och 
det statliga medieförsörjningsuppdraget separerades. 
Den nationella lånecentralen för mångspråkig media 
är nu �yttad till nybyggda lokaler på Stockholms 
stadsarkiv Liljeholmskajen. 

Foto: Tobias Willstedt
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ULRIKA ELEONORA 1688–1741 

-- EN BORTGLÖMD DROTTNING OCH FEMINIST --

Just nu går det en dokumentärserie på TV 4 om några av Sve‐

riges drottningar genom tiderna. Serien har gjort succé men 

har också har blivit hårt kritiserad i media och press av pro‐

fessorn och författaren Dick Harrison, som menar att den in‐

nehåller en rad felaktiga fakta. Bland annat har han retat upp 

sig på huruvida Drottning Kristina hade en sexuell relation 

med favorithovdamen Ebba Sparre eller ej? Enligt Harrison 

finns inget bevis för detta, men författarna och historikerna 

Erik Petersson och Kristina Sjögren antyder att det mycket väl 

kunde ha varit så.  

Men vad Harrison tyvärr missar i all sin faktagranskade iver är 
att dramadokumentären onekligen väckt intresse för historieäm‐
net. Christian Arnet som är producent och bland annat ligger 
bakom serien menar att den fått enorm positiv feedback från 
olika kategorier av tittare som uppskattas till 900 000. Sär‐
skilt glädjande, menar han, är att många av de som i skolan 
upplevde ämnet som dammigt och trist nu fått blodad tand och 
ett nyvaknat intresse för historia. Vilket också kan gynna bib‐
lioteket. 

Serien lyfter fram ett annorlunda tolkningsföreträde när det 

gäller kvinnornas viktiga men ofta åsidosatta roll i historie‐

skrivningen. Fokus är här omvänt: nu är det drottningarna som 

har huvudrollen och kungarna är hänvisade att vara bakgrunds‐

figurer. Harrison hävdar att han inte alls är antifeminist, 

utan att han ofta beskriver hur viktiga kvinnorna varit i 

historien. Kanske har han rätt, men jag misstänker att proble‐

met för hans del mer handlar om att det inte är just han som 

står bakom den populära serien.

Lite besviken på valet av drottningar är jag trots seriens go‐da intentioner (Gustav IV Adolfs trofasta drottning Fredrika är till exempel inte så intressant) men troligtvis inte av 
samma anledning som Harrison, utan för att filmarna valt att inte göra ett avsnitt som handlar om den alltför ofta bort‐
glömda drottningen Ulrika Eleonora d.y. (1688–1741). Av olika anledningar är denna ”doldis” bland svenska drottningar kanske en av de intressantaste.
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Ulrika Eleonora var syster till Karl XII och efter hans död 
1718 blev hon drottning av Sverige. Karl XII hade sett hennes 
duglighet, vilket faktiskt hedrar denna på så många andra 
sätt ganska krigiskt galne kung, och också förordat att hon 
skulle efterträda honom, då han inte hade några egna barn. 
Men ståndsriksdagen protesterade. Ett parti inom adeln, lett 
av kanslipresidenten Arvid Horn, var rädda att Ulrika Eleono‐
ra skulle fortsätta Karl XII:s envälde och beröva adeln dess 
politiska makt. Därför fick hon lova att följa en av Horn fö‐
restavad regeringsförklaring och lova att hon skulle efter‐
trädas av sin make, Fredrik av Hessen. När hon 1719 kröntes 
till Sveriges drottning var hon 31 år gammal och hennes ambi‐
tion var att efterträda sin bror.

Men Ulrika Eleonora var desto mer populär bland folket och 

kunde peka på detta i sin kamp gentemot riksrådet, där 

Arvid Horn förargat kallade henne ”fruntimmer”. 

Sedan hon motvilligt trätt tillbaka som regent ska hon 

främst ha ägnat sig åt ”läsning och välgörenhet”. Hon blev 

med tiden allt mer populär hos allmänheten sedan det blev 

bekant att kung Fredrik tagit en älskarinna till sig, Hed‐

vig Taube. När kungen blev sjuk 1738 fick Ulrika Eleonora 

framgångsrikt vikariera för sin otrogne make som landets 

regent. Hon avled av smittkoppor i november 1741. Ett ryk‐

te spreds då att hon blev förgiftad, vilket aldrig har be‐

kräftats; men att hon var ett ”fruntimmer”, som Arvid Horn 

till varje pris ville ha bort från maktens arena, finns 

det mycket som talar för.

Ulrika Eleonoras kulturengagemang kom med tiden att få viktiga konsekvenser för en rad namnkunniga arkitekter och konstnärer i Sverige. Tillsammans med Tessin d.y. var hon delaktig i att en konstnärlig utbildning efter fransk fö‐rebild startade i Sverige 1735, vilket lade grunden till Kungliga Konstakademien. Istället för att importera skulp‐törer, målare, förgyllare, arkitekter och stuckatörer från kontinenten, skulle vi utbilda egna. Ett verkligt lyft för den tidens svenska kulturliv. 

Varför då denna text i bis om en drottning som levde för trehundra år sedan? Jo, för att nya tolkningar av historien, bortom den manliga blicken gör den så mycket mer spännande. 

Slut på dagens historielektion.

Eder, Röda Lina  
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I förra numret av bis skrev jag en artikel, ”Krackelerar det svenska 
sambiblioteket?”, där jag översiktligt försökte beskriva utveck‐
lingen när det gäller folkbibliotekens ärrlån och en del därmed 
sammanhängande problem. Artikeln slutade med en fråga: Vem 
eller vilka tar initiativet och ansvaret att lösa dessa frågor när splitt‐
ring och egenintresset brer ut sig inom biblioteksområdet? Jag 
ställde där frågan till Kungliga biblioteket (KB) och Svensk bib‐
lioteksförening (Svb) men det är ju många �era som är berörda.

Jag bestämde mig för att följa upp artikeln och skickade den 
därför till en rad viktiga aktörer och bad dem kommentera arti‐
keln utifrån följande frågor:

1. Är beskrivningen i artikeln i stort sett riktig?

2. Hur ser ni på utvecklingen? Är den problematisk på kort och/
eller lång sikt?

3. Vilken är er roll och/eller ert ansvar i denna utveckling?

4. Om utvecklingen innebär problem, vilka lösningar föreslår ni?

5. Vem/vilka har ansvaret? Vem/vilka andra bör eventuellt ta 
ansvaret?

Trettiosex institutioner, som forskningsbibliotek, regionbibliotek, 
större stadsbibliotek samt KB, Kulturrådet, depåbiblioteket i 
Umeå, MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), MLC 
(Mångspråkiga lånecentralen) samt Svb �ck frågorna och gläd‐
jande många, arton stycken, har lämnat kortare eller längre svar. 
Ett par respondenter svarar för �era kolleger som de har samrått 
med och tre, bland andra KUR, svarar att de avstår från att yttra 
sig. Ganska många kommentarer är utförliga och synpunktsrika 
och alla är mycket intressanta. Jag tackar er som har lagt ner tid 
och engagemang på svaren och ska göra mitt bästa för att redovi‐
sa dem på ett rättvisande sätt! 

Några har påpekat ett par mindre fel (till exempel att det står 
ILC i stället för MLC), förtydliganden angående just MLC och 
sådant som saknas i min artikel, vilket jag tacksamt har noterat. 
De digitala medierna, som naturligtvis är mycket viktiga för att 
tillgodose en jämlik tillgång till medier, tog jag inte upp eftersom 

Det svenska sambiblioteket 
krackelerar – ett helt nytt behövs!
I bis nummer 3/2020 ställde Lena Lundgren frågan om det svenska 
sambiblioteket är på väg att krackelera. Intressanta svar kom in på den 
enkät, som hon skickade ut till en rad viktiga aktörer efter artikeln.

Text: Lena Lundgren
Illustration: Tobias Johansson

det handlar om ett ännu mera komplext problem, som fordrar en 
särskild genomgång, men �era saknar med all rätt det området. 
Svaren är anonymiserade (utom från KB där Christina Jönsson 
Adrial anser att hon, som representant för en myndighet, inte bör 
svara anonymt) och återges under frågorna. Mina re�ektioner och 
kommentarer �nns sist i artikeln. 

 

1.  Är beskrivningen i artikeln i stort sett riktig?
Nästan alla som har svarat anser att min beskrivning i stora drag 
är riktig. ”Ja, beskrivningen stämmer väldigt bra med den 
verklighet vi upplever som ’vanligt’ relativt stort folkbibliotek, 
Libris-bibliotek sedan 2013.” Ett par forskningsbibliotek känner 
inte att beskrivningen direkt berör dem, men följer utvecklingen. 
Biblioteken är, förutom av den tekniska utvecklingen, påverkade 
av en rad andra stora samhällsförändringar utanför biblioteksvär‐
lden. Förändringar inom biblioteksområdet är bland mycket an‐
nat den reviderade bibliotekslagen 2013, som fråntog region ‐
biblioteken ansvaret för den kompletterande medieförsörjningen, 
nedläggningen av lånecentralerna i Stockholm och Malmö och 
den ständigt ökande tillgången till informationskällor både för 
bibliotekspersonalen och för medborgarna. En förändrad syn på 
användarna, med mindre av förmyndarskap från bibliotekens si‐
da och mer av rättighetstänkande, kan också spela in i utveck‐
lingen, menar någon. 

Ett par respondenter understryker att bibliotekens kärnupp‐
drag är ge tillgång till information och bygga kunskap. Demo‐
kratins skattkammare (2019) lyfter fram bibliotekslagens stadgande 
att biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla och att bibli‐
oteken måste samverka för att säkra en jämlik tillgång till informa‐
tion. Min åsikt att bibliotekslagen är motstridig är inte riktig, 
anser ett par svarande, men den har lett till oönskade konsekven‐
ser som inte är i linje med lagens avsikt. Allt �er kommuner be‐
vakar sina egna intressen utan att analysera de mera långsiktiga 
konsekvenserna för användarna:  ”År 2020 ser vi tydliga tenden‐
ser till ett fragmenterat bibliotekslandskap […].” De restriktioner 
som �era stora bibliotek har infört för att låna ut sina medier, till 
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exempel att inte alls låna ut köpbara böcker, får orimliga konse‐
kvenser för de minsta biblioteken. Dessa får lägga resurser på att 
köpa in exempelvis mycket smal facklitteratur. 

Svårigheterna för de mindre biblioteken blir särskilt tydliga när 
det gäller kurslitteraturen. I svaren ställs krav på att studenternas 
och vuxenutbildningens behov av medier måste tillgodoses av ut‐
bildningarna. 

Olika former av regionala samarbeten inom medieområdet 
med gemensamma kataloger och stöd i form av transportservice 
har vuxit fram, vilket har medfört att vissa regioner är i stort sett 
självförsörjande. Men insatserna ser olika ut och �nns inte i alla 
regioner. 

Nästan alla anser att de nationella ärrlånerekommendation ‐
erna måste ses över. De har förlorat sin relevans och skillnaderna 
mellan regionerna och biblioteken har blivit större. Det �nns för‐
väntningar på att ärrlånen ska fungera som förr och de biblio‐
tek som tidigare var lånecentraler blir nu ett slags 
”pseudolånecentraler”, dock utan statlig ersättning. Det är depå‐
biblioteken i Umeå och Stockholm som ska användas. Men rim‐
ligheten ifrågasätts, såväl när det gäller kostnader som 
miljöpåverkan, i att skicka ärrlån till och från Umeå, när medier‐
na �nns inom regionen och det oftast även �nns en fungerande 
transportservice. Det är nödvändigt att analysera vad det beror på 
att beställningarna till depåbiblioteket i Umeå har ökat så kraftigt 
de senaste åren. Umeå har inte fått ekonomisk kompensation för 
detta och det är också ett tecken på att systemet inte fungerar. 

E-medierna är som sagt ett stort eget område, som jag inte tog 
upp i min artikel, men �era påpekar här som exempel att vissa 
bibliotek får bära stora kostnader för användare som registrerar 
sig på bibliotek som är välförsedda med e-medier utan att perso‐
nerna hör hemma i kommunen. Det �nns en risk att biblioteken 
därför begränsar servicen till att gälla de egna invånarna. 

 

2.   Hur ser ni på utvecklingen? Är den problematisk på 
kort och/eller lång sikt?
Libris spelar en viktig roll och dess betydelse ökar för att effek‐
tivisera ärrlånen allt eftersom �er bibliotek ansluter sig. Som po‐
sitivt framhålls också att utvecklingen har bidragit till nya former 
av samarbeten och nya regionala medieförsörjningsplaner. Pro‐
blemet är brister i nästa steg, alltså när de regionala samarbetena 
inte räcker till. Det kan bli orättvisor inom regionen, och där det 
regionala samarbetet inte är så utvecklat drabbar det de minsta 
biblioteken och de svagaste kommunerna. Kritik riktas mot Jo‐
hanna Hanssons uttalande i Biblioteksbladet (BBL) att bibliote‐
ket måste söka mera medel för medieinköp (”lyfta frågan till 
politiken”), det är orealistiskt i de �esta kommuner. 

Biblioteken har knutits närmare till sina huvudmän. Folkbib‐
lioteken måste följa kommunernas policys och avtal och biblio‐
teksplanerna kan innebära både ett större engagemang från 
kommunledningens sida och en starkare politisk styrning av verk‐
samheten. De regionala biblioteken ingår i kultursamverkans‐
modellen med motsvarande konsekvenser. De senaste årens 
tydligare efterfrågestyrning av bibliotekens mediebestånd har för‐
modligen också gjort dessa mera likartade, vilket kan ha ökat be‐

hovet av ärrlån. Omprioriteringar från service till priviligierade 
grupper till i bibliotekslagen prioriterade grupper, vilket skulle 
kunna vara en tänkbar lösning, kan bli svårhanterliga lokalt. SD 
har till exempel tidigare motionerat i riksdagen om att biblio‐
tekslagens paragraf om mångspråkigt bestånd ska tas bort och 
hänvisat till ekonomiska skäl. 

Högskole- och forskningsbiblioteken är i högre grad integre‐
rade i sina utbildnings- och forskningsinstitutioner och riktar sig 
nu snarare inåt än ser sig som en del av det svenska sambibliote‐
ket. De förvärvar alltmer material i digital form och det innebär 
sämre tillgång till medierna för andra bibliotek. Överhuvudtaget 
lyfts risken för inlåsnings- och utestängningseffekter av den ökande 
digitaliseringen fram av �era och de förväntade positiva följder‐
na av digitaliseringen kan i stället innebära att tillgången minskar 
för användarna. Universitetsbiblioteken måste också göra sina 
samlingar mera tillgängliga. Det gäller till exempel pliktleveran‐
serna. Ett par universitetsbibliotek menar att man fortfarande tar 
ansvar för medieförsörjningen i landet. 

KB får kritik för att inte ha tagit tag i ärrlånefrågan och, bland 
annat med hänvisning till en intervju med Christina Jönsson Ad‐
rial i BBL, för att ha förminskat problemen genom att mena att 
ärrlånediskussionen återkommer med jämna mellanrum och att 
den i första hand är en regional fråga. I svaren skymtar ett ifrågasät‐
tande om KB förstår omfattningen och betydelsen av ärrlånen. 
KB:s rekommendationer är alltför diffusa och utvecklingen har 
gått från ”strama tyglar till vilda västern”. En respondent ger här 
�era exempel på ogenomtänkta ärrlånebeställningar. Ett håll‐
barhetsperspektiv enligt Agenda 2030 efterlyses i ett par andra 
svar. 

 

3.   Vilken är er roll och/eller ert ansvar i denna utveckling?
Ansvaret är otydligt och splittrat. Flera betonar regionbibliote‐
kens ansvar men det tolkas olika i olika regioner. Uppdraget har 
visserligen förändrats men alla regionbibliotek som har svarat 
menar att man tar ansvar regionalt och utvecklar samverkan på 
olika sätt genom kompetensutveckling och erfarenhets- och kun‐
skapsutbyte samt genom att bekosta betaldatabaser och transport‐
lösningar. Fysiska transporter bör i första hand ske regionalt, i 
andra hand nationellt av miljöskäl. Mångspråkiga medier är också 
ett område som man ser som sin uppgift. Man vill gärna vara med 
i diskussionen om hur det nationella ansvaret ska fördelas men 
en nationell aktör, läs KB, måste ta initiativet och vara drivande. 
De två största folkbiblioteken, Malmö och Stockholm, lyfter också 
regionbibliotekens ansvar och vill inte ta på sig medieförsörjningen 
till mindre kommuner utan ekonomisk kompensation. Stockholms 
stadsbibliotek har dock fått uppdraget och resurserna att driva 
MLC. 

KB anser att bidragen till depåbibliotek och MLC ”fungerar 
som folkbibliotekens ’ärrlånekompensation’ och är jämförbara 
i storleksordning”. Ett par svarande menar att det inte är jämför‐
bart och inte fungerar så i nuläget. 
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4.   Om utvecklingen innebär problem, vilka lösningar före‐
slår ni?
KB behöver vara mera förutseende och aktivt, kräver �era respon‐
denter. Även regionbiblioteken måste arbeta mera med långsiktiga 
gemensamma lösningar tillsammans med biblioteken i regionen. 
KB menar att staten skulle kunna stödja utbyggnad av regionala 
samarbeten. KB bjuder också i höst in till rundabordssamtal om 
”den kompletterande medieförsörjningen på nationell, regional 
och lokal nivå med utgångspunkt i ärrlånerekommendationer‐
na och att föra en dialog om hur en hållbar framtida komplette‐
rande medieförsörjning kan byggas”. 

En respondent antyder att statistiken över ärrlånen kan vara 
missvisande. KB redovisar sjunkande ärrlån men frågan är hur 
inomregionala lån räknas.

Den ekonomiska situationen lyfts också fram under denna 
punkt. Det gäller depåbiblioteket i Umeå som måste få ökade an‐
slag från KB. Det ersättningssystem som gäller för forskningsbib‐
lioteken måste omfatta även folkbiblioteken. Åtstramningar sker 
i många kommuner och medieanslaget ska räcka till �era olika 
slag av medier och medier i olika former, vilket kan göra att bib‐
lioteket i första hand ser till sina egna användare. Portokostnader 
kan i vissa kommuner belasta medieanslaget, i andra ligga på 
kommunens centrala anslag. Kostnadseffektiva transportlösningar 
är viktiga både på grund av att de digitala medierna ofta är ”in‐
låsta” och att många användare fortfarande föredrar det fysiska 
mediet. 

 

5.   Vem/vilka har ansvaret? Vem/vilka andra bör ev. ta an‐
svaret?
Den här frågan blev felformulerad. Jag menade ansvaret på natio‐
nell nivå men �era har helt riktig påpekat att ansvaret �nns på al‐
la nivåer. Nästan alla anser att det är KB som nationellt måste ta 
ett övergripande grepp på medieförsörjningsfrågorna. Ett par väc‐
ker dock frågan om att en ny myndighet med ett tydligare upp‐
drag kan behövas. Fjärrlånerekommendationerna från 2010 har 
snabbt blivit föråldrade och nya riktlinjer och rutiner måste ut‐
arbetas i dialog med de olika nivåerna och med hänsyn till hu‐
vudmän och självstyre. Frågan är en viktig del av den kommande 
nationella biblioteksstrategin. Frågan om tillgången till e-medier 
måste lösas, liksom den mindre, men viktiga, frågan om vem som 
tar ansvar för de medier som MTM inte vill hantera. Ett ersätt‐
ningssystem för ärrlån inom hela det offentliga bibliotekssy‐
stemet är nödvändigt.

 

Slutsatser och re�ektioner
Flera respondenter är mycket positiva, tackar för att bis har tagit 
upp diskussionen och menar att utvecklingen har pågått länge 
men ganska obemärkt utan att någon har engagerat sig. Den dis‐
kussion som har uppstått i Skåne har mest förts regionalt, i alla 
fall det som har synts utåt. 

Revidering av ärrlånerekommendationerna
Nästan alla respondenter framhåller alltså att rekommendationer‐
na måste revideras. Det räcker inte att ta upp en dialog ”med ut‐
gångspunkt i ärrlånerekommendationerna”. Men genomgående 
är också att alla på olika sätt beskriver ett större problemkomplex 
som gäller hela medieförsörjningsområdet och tillgången till 
medier för alla invånare och som KB eller en eventuell ny 
myndighet måste ta itu med. Universitetsbibliotekens samlingar 
ska öppnas och tillgängliggöras. Pliktleveranserna och ärrlåne‐
kompensationen i form av depåbiblioteken är frågor som behö‐
ver diskuteras. ”Att vi ska ha ett fungerande sambibliotek för såväl 
tryckta medier som e-medier är viktigt.” KB måste visa handlings‐
kraft och snarast resolut sätta igång ett arbete eftersom redan 
många lokala och regionala beslut har fattats, som har fått oöns‐
kade konsekvenser och medfört större ojämlikhet i tillgången till 
medier. Det är helt emot bibliotekslagen. KB har inte förutsett 
följderna och inte agerat tillräckligt snabbt. 

Ny �nansieringsmodell 
En ny modell för ekonomisk ärrlånekompensation för hela bib‐
lioteksväsendet, alltså inklusive folkbiblioteken, är ett absolut krav, 
liksom att depåbiblioteket i Umeå får resurser att möta efterfrågan. 
Men det är anmärkningsvärt, enligt min åsikt, att stadsbibliote‐
ken i Stockholm, Göteborg och Malmö inför restriktioner utan 
att ta upp diskussionen på en nationell nivå och utan att beakta 
konsekvenserna för medieförsörjningen i landet. Det är rimligt 
att Stockholm och Malmö reagerar på det faktum att de inte läng‐
re får ersättning för utlån till andra bibliotek. Men har de visat 
ansvar och verkligen ansträngt sig att få med sig Bibliotekssverige 
i en aktion för en lösning som gynnar den nationella samverkan 
som anbefalls i bibliotekslagen? 

Krisberedskap
Flera andra händelser de senaste åren har spetsat till situationen. 
Stockholms stadsbiblioteks avveckling av tidskriftsbiblioteket och 
dess stora äldre tidskriftsbestånd har lämnat ett stort tomrum, 
vars konsekvenser överhuvudtaget inte diskuterats. Allt är verkligen 
ännu inte digitaliserat! Depåbiblioteket i Umeå valde att stänga 
under sommaren på grund av bristande resurser. Pandemin har 
medfört att �era forskningsbibliotek och KB har inskränkt sin 
service. Folkbiblioteken har agerat på högst olika sätt, från mer 
eller mindre total nedstängning till omställning med kreativa lös‐
ningar, som innebär fortsatt god service. En ny diskussion om sår‐
barheten behövs och en bättre krisberedskap, när förutsättningarna 
snabbt ändras och ärrlåneströmmarna tar nya vägar. Klimat- och 
miljöfrågor måste också ingå i den diskussionen liksom konse‐
kvenserna när det gäller biblioteket som studieplats och socialt 
och kulturellt nav. 
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Kurslitteraturen
Frågan om kurslitteraturen återkommer i �era av svaren. Olika 
utbildningar löser studenternas tillgång på olika sätt. Men di‐
stansutbildningarna ökar och normalt campusförlagda utbild‐
ningar hålls nu under pandemin digitalt. När det införs �er 
restriktioner innebär det att kraven på de mindre folkbibliote‐
ken blir större att köpa in även sådant som de antagligen inte 
kommer att ha någon fortsatt användning för. Det gäller även 
medier på andra språk, där de mindre biblioteken inte kan hål‐
la tillräckliga bestånd, och där MLC:s service inte har varit sta‐
bil. Ett sådant läge kan understödja lokala SD-politikers 
ansträngningar att begränsa bibliotekens mångspråkiga bestånd 
och service, vilket någon respondent påpekar.

Digitala lösningar
Det framgår att de förhoppningar på digitala lösningar som 
framförs i Demokratins skattkista och i många andra samman‐
hang är mera just förhoppningar än realiteter. Visserligen ökar 
digitaliseringen men det saknas ekonomiska resurser och den 
går långsamt. En gemensam nationell biblioteksplattform skul‐
le lösa många problem, vilket �era framhåller. Norge är ett fö‐
redöme både när det gäller digitalisering av medier och 
biblioteksplattform och intervjun med nationalbibliotekarien 
Aslak Sira Myhre i BBL 5/2020 nämns. Förhoppningarna är 
stora på den kommande nationella biblioteksstrategin.

Ett nytt sambibliotek efterlyses
I upplösning är solidariteten och övertygelsen om att ansvars- 
och arbetsdelningen inom biblioteksväsendet är effektivt och till 
ömsesidig nytta. Det har fått konsekvenser som strider mot bib‐
liotekslagen och KB måste snarast ta initiativ som för frågan 
framåt och leder till en ny modell för ekonomisk ärrlåne‐
kompensation och nya rekommendationer och överenskommel‐
ser. ”Vi kanske måste se med helt nya ögon på hur vi löser detta 
[…].” Mycket kan göras i avvaktan på den nationella biblioteks‐
strategin som väl inte beräknas presenteras förrän om något år. 
”Efterfrågan väntar inte på resultaten från utredningar och stra‐
tegi.” Av svaren på enkäterna att döma är Bibliotekssverige be‐
rett att engagera sig! 

 
 

Broschyr om lånekedjan från Länsbibliotek 
för Göteborgs och Bohus län, 1992.
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I bis 3/2020 re�ekterar Martin Persson över e-boksutvecklingen 
med utgångspunkt i en DN-artikel från millennieskiftet. När 
Persson rundar av texten så nämner han hur infrastrukturen för 
digital läsning håller på att förändras genom tillgänglighets‐
direktivet som klubbats igenom i EU.¹ Direktivet kommer att 
implementeras i Sverige och genom det kommer det ställas hög‐
re krav på tillgänglighet i många olika typer av produkter och 
tjänster, bland annat e-böcker och e-boksläsare.

Det är givetvis utmärkt. Direktivets krav är i huvudsak funk‐
tionella. Det innebär att de anger den funktion som en produkt 
eller tjänst ska tillgodose, och funktionerna utgår från de behov 
som �nns hos olika personer med funktionsnedsättning. Ett 
funktionellt krav är att texter ska presenteras i format som kan 
läsas med �era sinnen. På så sätt skapar man förutsättningar för 
alla att ta del av innehållet på samma villkor. Till exempel kan 
svartskrift inte läsas av en blind person och uppfyller inte kra‐
vet eftersom innehållet endast kan tillgodogöras med ögonen. 
Det går då att möta kravet genom att texten läses upp med hjälp 
av talsyntes eller går att läsa med en punktskriftsdisplay. 

Tillgänglighetsdirektivet kan alltså driva på mycket nödvändig 
utveckling. I den bästa av världar kommer de e-böcker som �nns 
på marknaden i framtiden kunna läsas av vem som helst, obe‐
roende av funktionsnedsättning.

Som jag och andra påpekat �nns det dock en baksida. Till‐
gänglighetsdirektivet ändrar förutsättningarna för den svenska 
talboksmodellen, det vill säga det samarbete som MTM och bib‐ 1) Direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter 

och tjänster

lioteken har byggt upp sen 1900-talet. Modellen innebär att 
myndigheten producerar litteratur i tillgängligt format och bib‐
lioteken sprider dem utan kostnad till de personer som är i be‐
hov av tillgänglig läsning. MTM försöker nu anamma ett nytt 
angreppssätt kring sin verksamhet, där de fokuserar mer på att 
vara en främjande än en producerande myndighet. I och med 
direktivet �nns inte längre behovet av att staten genom MTM 
gör en egen anpassning av litteratur för att göra den tillgänglig. 
Den e-bok du köper i en vanlig bokhandel kommer vara till‐
gänglig från början.

Varför kan då detta bli ett problem? Jo, vi har under åren sett 
folkbibliotekens, förlagens och distributörernas oförmåga att 
komma överens om en pris- och distributionsmodell för e-böc‐
ker. Och frågan måste ställas om tillgängliga e-böcker kommer 
kunna lånas av alla genom folkbiblioteken, eller enbart �nnas 
till dem som har råd att köpa dem? För om det senare blir 
faktum, kommer personer med funktionsnedsättning vara jäm‐
lika på marknaden men förfördelade av det offentliga.

Ingen vill se en sådan utveckling, men det är viktigt att frågan 
lyfts med jämna mellanrum, så att de institutioner som ska bäd‐
da för direktivet (som MTM) inte tappar bollen när de står in‐
för det stora arbetet att få marknaden att leva upp till nya lagar 
och regler. Biblioteken måste kunna fortsätta leverera tillgäng‐
lig litteratur till dem som behöver det.

EU-direktivet ändrar förutsätt‐
ningarna för tillgänglig läsning
Text: Tobias Willstedt
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I september i år invigdes Dawit Isaak-biblioteket som är beläget 
inne på Malmö stadsarkiv. Biblioteket är ett nytt initiativ, ett så 
kallat "yttrandefrihetsbibliotek" som består av en samling litteratur 
från hela världen, där den gemensamma nämnaren är att böcker‐
na har varit eller fortfarande är förbjudna i vissa länder. Bibliote‐
ket är uppkallat efter den svensk-eritreanska författaren och 
journalisten Dawit Isaak, som suttit fängslad i Eritrea utan rätte‐
gång sedan 2001 efter att som journalist riktat kritik mot regi‐
men i Eritrea. Biblioteket, som uppkallats efter Dawit Isaak för 
att hedra honom, fungerar också som en viktig påminnelse: även 
för svenska medborgare är det fria ordet inte att ta för givet. 

Dawit Isaak-biblioteket kommer stanna permanent på Malmö 
stadsarkiv och tanken är att biblioteket kontinuerligt ska fyllas på 
med förbjuden litteratur. Förutom de böcker som ingår i själva 
samlingen av litteratur som varit eller är förbjuden �nns det också 
sektioner där en kan läsa generellt om förbud, censur och ytt‐
randefrihet. Hela samlingen består av några täta hyllor och vid 
första anblick ser biblioteket något anspråkslöst ut, men när jag 
tittar närmre slås jag ändå av de många böcker som varit förbjud‐
na, och framför allt, hur många av dem som fortfarande är det. 
Bland hyllorna �nns några mer välbekanta titlar, däribland Er‐
nest Hemingways Klockan klämtar för dig (1940), en roman om 

spanska inbördeskriget. Men de �esta titlarna be�nner sig utanför 
den västerländska kanon, till exempel Roman utan namn (1992) 
skriven av en av Vietnams största författare Duong u Huong, 
som skildrar Vietnamkriget utifrån en ung soldats blick. 

Biblioteket har en tydlig pedagogisk och interaktiv vilja som 
bjuder in besökaren. Det �nns till exempel en anslagstavla där en 
själv kan föreslå egna böcker som borde �nnas med i biblioteket. 
På en vägg hänger hörlurar där en kan lyssna på och läsa om mu‐
sik som censurerats eller riskerat att censureras. Ett exempel är 
Prince and the Revolutions äventyrliga album Purple Rain (1984). 
Då i synnerhet den otroliga men mycket explicita låten Darling 
Nikki, som inte bara ansågs anspela på sex, utan uteslutande hand‐
la om det, vilket väckte stor oro på sina håll i USA under 1980-
talet. På väggarna runt om i biblioteket kan en läsa om yttrande‐
frihet utifrån olika infallsvinklar, exempelvis �nns en tidslinje över 
yttrandefrihetens historia i Sverige. Biblioteket verkar perfekt ut‐
format för skolklasser att besöka, och mycket riktigt, när jag frågar 
en arkivarie i informationsdisken om så är fallet, upplyser denne 
mig om att de gärna vill att högstadie- och gymnasieelever bokar 
in sig för ett besök. Trots det relativt lilla utrymme som utgör 
Dawit Isaak-biblioteket kan en uppehålla sig en längre stund vid 
de olika delarna av biblioteket. 

”Yttrandefrihetsbibliotek” som 
samlar förbjudna böcker 
öppnar i Malmö
Ett nytt bibliotek där förbud, censur och yttrandefrihet står i centrum 
har öppnat mitt i Malmö, inne på Malmö stadsarkiv. Dawit Isaak-
biblio  teket lyckas trots ett litet utrymme att behandla det allvarliga 
ämnet på ett kreativt sätt.

Text: So�a Berg
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Dawit Isaak-biblioteket välbehövt bland centrala bibliote‐
ken i Malmö
Överlag är Dawit Isaak-biblioteket ett tacksamt tillskott till Malmö 
stadsarkiv som också fungerar som ett litet �lialbibliotek. Malmö 
stadsarkiv ligger ett stenkast från Folkets park och Möllevång‐
storget, två centrala tillhåll i Malmö. Men trots den centrala pla‐
ceringen fungerar biblioteksdelen mest som en plats för snabb 
återlämning, lån eller hämtning av reservationer. Det har sakna‐
ts utrymmen för interaktion förutom de läsplatser som �nns ut‐
placerade. Malmöbiblioteken är bra på sina stadsdelsbibliotek, 
men mindre bibliotek i centrala delar av stan saknas fortfarande, 
med undantag för det kreativt utformade biblioteket Garaget vid 
Södervärn.¹ Dawit Isaak-biblioteket fyller därför ett tomrum på 
Malmö stadsarkiv som får biblioteksdelen att upplevas som mer 
inbjudande för både unga och vuxna som be�nner sig i området.

Biblioteket är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö och 
Malmö stadsarkiv, svenska PEN som arbetar för yttrandefrihet 
och ger stöd till hotade författare och fristadsorganisationen 
ICORN. Runt om på bibliotekets väggar kan en läsa om fristads‐
författare som genom fristadsprogram från PEN och ICORN levt 
eller lever i exil i Malmö. Till exempel kan en läsa om den af‐
ghanska tv-journalisten Wali Arian som 2015 rapporterade om 

de systematiska övergrepp som talibanerna begick på befolkningen 
i Kunduz-provinsen i Afghanistan. Efter rapporteringen blev Arian 
måltavla för talibanernas attacker och efter allvarliga hot mot sin 
familj blev Arian med familj tvungna att �y Afghanistan till 
Malmö.

Vad är egentligen hot mot yttrandefriheten? 
Devisen ”yttrandefriheten måste skyddas!” kan användas (missbru‐
kas?) utifrån olika agendor. Med jämna mellanrum brukar det 
hända att personer med högerextrema åsikter vill att kränkande 
eller förtryckande litteratur ska köpas in till biblioteken. Om ett 
inköpsförslag nekas på grund av att innehållet strider mot bibli‐
otekens värdegrund är det inte ovanligt att vissa då snabbt utro‐
par att yttrandefriheten är hotad. Ett annat exempel är när Dan 
Park, ”gatukonstnären” som �era gånger dömts till hets mot folk‐
grupp efter att i sina verk uttryckt sig rasistiskt och nazistiskt, vil‐
le hålla en manifestation i Malmö i augusti i år där Koranen skulle 
brännas. Park planerade manifestationen tillsammans med parti‐
ledaren Rasmus Paludan från det danska högerextrema partiet 
Stram kurs. När de inte beviljades av svensk polis att hålla ma‐
nifestationen menade Park och Paludan att det var just: ett hot 
mot yttrandefriheten. 
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1) Malmö stad planerar inom de närmsta fem åren att öppna ett nytt 
bibliotek i områdena kring Värnhem/ Östervärn. 

I fall som dessa använder man argument om att yttrandefrihe‐
ten är hotad felaktigt, då vad som faktiskt inte är tillåtet enligt ytt‐
randefrihetsgrundlagen är att uttrycka sig kränkande eller förtala 
en person eller grupp.

Att Dawit Isaak-biblioteket går till yttrandefrihetens kärna är 
därför uppfriskande i all sin enkelhet och välbehövligt om man 
jämför med exempelvis Parks och Paludans tolkning av yttrande‐
frihet. De kompakta hyllorna på biblioteket med förbjuden littera ‐
tur talar sitt tydliga språk; yttrandefrihet är inte bara ett begrepp 
som används för att ge emfas i olika samhällsdebatter. För många 
kan den inte tas för given. 

Men Dawit Isaak-biblioteket fördjupar också yttrandefrihet 
som begrepp och visar på olika grader av förbud eller censur. I de 
värsta fallen blir personer tvingade till exil, fängslade eller dödade 
men det �nns också andra mindre våldsamma sätt att motverka 
det fria ordet på men som ändå gör våld på den konstnärliga fri‐
heten och upphovspersonen/personerna bakom. 

På Dawit Isaak-biblioteket läser jag om hur exempelvis hiphop 
och punk som musikgenrer i USA länge betraktats som olämp‐
liga för unga att lyssna på med argument om stötande språkbruk 
eller sexuellt innehåll. Under 1980-talet började man märka ski‐
vor med det idag svartvita, välkända märket: ”Parental advisory: 
explicit content” (där tidigare nämnda Purple Rain var skivan som 
gav upphov till symbolen). Man ville med hjälp av symbolen av‐

Lästips från Dawit Isaak-biblioteket:

ROMAN UTAN NAMN (1992) 
AV DUONG THU HUONG  

En av Vietnams mest lästa författare, trots att hennes böcker 
fortfarande är förbjudna i hemlandet. Roman utan namn skild‐
rar en ung man, Quan, som är ute och strider under Vietnam‐
kriget. Romanen visar hur Vietnams befolkning sakta bryts ned 
av kriget. Ett intressant perspektivskifte: i Vietnam kallade man 
kriget för ”det amerikanska kriget”, i resten av världen för ”Vi‐
etnamkriget”. 

POESINS DIKTATUR (2015) 
AV ZURAB RTVELIASHVILI

Den georgiska poeten som sedan 2009 är bosatt i Stockholm 
har vid �era tillfällen arresterats och suttit frihetsberövad i Ge‐
orgien för sina framträdanden som poet. Poesins diktatur är bå‐
de språkligt och visuellt upproriskt och Rtveliashvilis 
diktuniversum handlar om att aldrig låta sig tystas ned, att lå‐
ta litteraturen höja rösten. 

råda skivbutiker att sälja skivor med visst stötande innehåll. Den 
typen av moraliserande tillrättavisning av auktoriteter är förstås 
en inkränkning på verket eftersom det ofta är i konstens subversitet 
som värdet �nns och varför verket överhuvudtaget skapats. Att 
det dessutom främst är vissa gruppers uttryck som genom tider‐
na ansetts vara ”farligt” och som måste tillrättavisas eller regisseras 
är en dold typ av censur, en maktutövning för att inte låta för‐
tryckta grupper få skapa under helt fria premisser. Yttrandefrihet 
kan handla om liv och död, men också ifall det verkligen är 
berättigat att gå in med ett moraliserande �nger och peta i ett verk 
tills det är lagom äckligt, argt eller ifrågasättande. I värsta fall är 
censur förödande för upphovspersonen, och i bästa fall skapar den 
tråkiga, likriktade verk och uttryck. Dawit Isaak-biblioteket lyc‐
kas med att visa på de olika grader som ryms inom begreppet ytt‐
randefrihet och censur och visar det på ett respektfullt och 
intressant sätt. 
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Cyborgbibliotekarien 
– en posthumanistisk �guration in‐
om biblioteks- och informations‐
vetenskapen 
Cyborgbibliotekarien är resultatet av en omfattande diskursanalys med 
utgångspunkt i Donna Haraways cyborgteori och en empirisk 
undersökning av den forskarstödjande bibliotekariens roll i dagens digi‐
tala utveckling. Artikeln är baserad på Ellenor Jepsens examensarbete 
Cyborgbibliotekarien – Donna Haraways cyborgteori ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv och undersöker om det går att an‐
vända Haraways cyborgteori inom biblioteks- och informationsveten‐
skapen för att förstå bibliotekariens yrkesroll i vår samtid.

Text: Ellenor Jepsen

Den empiriska undersökningen inriktar sig främst på den digita‐
la utvecklingen av Open Science (eller öppen vetenskap) på 
högskole- och universitetsbibliotek, samt på den forskarstödjande 
bibliotekariens roll i denna utveckling. Grundtanken för utveck‐
lingen på de akademiska biblioteken är en tillgänglighets�loso� 
som gynnar en digital demokratisk spridning av kunskap och 
vetenskapliga resultat.¹ Empirin visar att bibliotekariens roll i den 
här utvecklingen blir både komplex och mångfasetterad – då yrkes‐
rollen också ska förhålla sig till en digital verklighet som är vår 
samlade kunskap och samhällsberättelse. Det digitala rummet har 
under de senaste årtiondena integrerats till en självklar del i det 
fysiska rummet, och vi be�nner oss nu i vad man skulle kunna 
kalla för en postdigital samtid.² Med inspiration från Yoders 
(2003)³ och Schlesselman-Tarangos (2014)⁴ artiklar, som tolkar 
cyborgteorin inom kontexten för biblioteks- och informations‐
vetenskapen, breddar och fördjupar jag undersökningen ytterliga‐
re i en sammanslagning med empirin, samt genom en tillämpning 
av Haraways egen teori och metod.

Haraways cyborgteori uppstår på 80-talet, ett årtionde med ett 
samhälle präglat av kärnvapenhot, rasism, sexism och ökade eko‐
nomiska samhällsklyftor. I texten ”Ett cyborgmanifest: Vetenskap, 
teknik och socialistisk feminism i slutet av 1900-talet”⁵ föds cy‐
borg�gurationen fram ur ett komplext teoribyggande och ur ett 
nytt sätt att läsa in vår samhällsberättelse på. Med inspiration från 
populärkulturen utvecklar hon sin tvärvetenskapliga teori från det 
poststrukturalistiska mot postmodernism, posthumanism och cy‐
borgfeminism. Viktiga aspekter plockas upp i samhällsberättel‐
sen och tillsammans bildar de en knutpunkt som kan läsas in som 
det förkroppsligade subjektet cyborgen. 

Figurationen läses in som en sammansmältning mellan män‐
niska och teknik, och i sin natur- och kultur�guration är den 
också knutpunkten i en imploderad myt. Haraway kallar det själv 
för en ”ironisk myt” där ironin är ett anspråk på fantasifull tvär‐
vetenskaplighet – men också gällande politiska ställningstaganden 
som tar ytterligare steg för att utveckla en cyborgfeminism. Hon 
vill själv att cyborgen ska läsas in som en symbol för frigörelse från 
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förtryckande krafter och totalitära tendenser i samhället, och be‐
skriver den som en rörelse lika full av hädelse som den marxismen 
tar från religionen.⁶ Cyborgfeminismen skiljer sig från tidigare fe‐
ministiska strömningar på så sätt att den är medvetet gränsö‐
verstigande i att inte bara omfatta kvinnans levda erfarenhet⁷ utan 
även �ktionen. 

Cyborgen är en sammanslagning av föreställningsförmåga och 
materiell verklighet, det som enligt Haraway utgör centrum och 
grundstruktur för varje möjlig historisk förändring. Föreställnings‐
förmågan likställs med den som skildras inom populärkulturens 
Science Fiction-genre. I cyborgteorin tillsammans med tvärveten‐
skap och kunskapsteori – trogen feminismen, socialismen och 
materialismen.⁸ Det är modigt, lekfullt och kreativt, men innehar 
också ett progressivt allvar, viktiga politiska ställningstaganden 
och kritiska betraktelser av vår samhällsutveckling. Det är lika 
mycket teori som metod, och handlar om det spänningsfyllda i 
att hålla samman oförenliga ting. Att med humor och allvar ska‐
pa nya perspektiv. 

Enligt Haraways teori och metod läses cyborgbibliotekarien in 
i den forskarstödjande bibliotekariens roll genom den fysiska och 
digitala verkligheten. På samma sätt som knutpunkterna män‐
niska-teknik, natur-kultur läses in i samhällsberättelsen som �gura‐
tionen cyborgen, läses knutpunkterna cyborg-bibliotekarie, 
cyborgteori-biblioteks- och informationsvetenskap in som cyborg‐
bibliotekarien. Bibliotekarien och cyborgen står i analogi med 
varandra för att de intar den samma position som subjekt i rela‐
tion till samhällsberättelsen. Det vill säga, cyborgen som en läs‐
ning och tolkning av den, och bibliotekarien som en 
tillgängliggörare av den. Cyborgteorin inrymmer en tvärveten‐
skaplig läsning av samhällsberättelsen, och bibliotekarierollen som 
subjekt har idag en förvaltande samt överblickande roll över vår 
samlade kunskap. Det uppstår en ny knutpunkt, ett nytt för‐
kroppsligat subjekt och en ny �guration. I denna går det att läsa 
av �era paralleller mellan bibliotekariens roll i den digitala utveck‐
lingen och cyborgen. Inte bara i sitt tvärvetenskapliga förhåll‐
ningssätt utan också ur ett politiskt perspektiv. 

Cyborgens politiska metod har samma syfte som dess teori, att 
frigöra och stimulera föreställningsförmåga för att skapa progressi‐
va möjligheter. Bibliotekarien har samma uppgift med utgångs‐
punkt i den demokratiska tillgängligheten till olika samhälls ‐
perspektiv, att i sitt överblickande, samt i sitt urval, vara så trogen 
mångfalden i samhällsberättelsen som möjligt. Figurationen som 
cyborgfeministisk, med ett socialt perspektiv, omfattar exempel‐
vis jämlikhet, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Analogin 
mellan cyborgen och bibliotekarien går på så sätt djupare in i en 
politisk diskussion om yrkesrollens position och uppdrag i 
samhället. Där cyborgbibliotekarien har i uppdrag att överblicka 
kunskap enligt den tillgänglighets�loso� som främjar demokratin.

Cyborgbibliotekarien handlar alltså inte bara om en samman‐
slagning mellan människa och den digitala tekniken, utan också 
om den position den nybildade �gurationen tar i relation till 
samhällsberättelsen och vår samlade kunskap. Cyborgen, lika myc‐
ket teori som metod, är en övning i att läsa av samhällsberättel‐
sen, en läskunnighet – och omfattar även ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv som förtydligats i den materiellt-semiotiska metoden.⁹ 
Metoden innehåller frågeställningar som i posthumanistisk anda 
läser in olika betydelsebildningar i verklighetsproduktionen. 
Frågeställningarna används för att läsa in �gurationer som upp‐
står i knutpunkter med det materiellas performativitet inläst.

Hur saker och ting fungerar?
Vem eller vad som håller på att hända? 
Vad eller vem som kan möjliggöras i och med detta? 

Utöver cyborgen har de posthumanistiska tolkningarna lett till 
andra �gurationer som klonen, hybriden, nomaden, parasiten och 
monstret. I dessa sammanstrålar en mängd olika världsliga rela‐
tioner och betydelser – i makt, dominans, motstånd och under‐
kastelse. Gemensamt har de alla, att de läses in som nya 
knutpunkter i samhällsberättelsen utanför humanismens idéer 
och språkliga konstruktioner.¹⁰ Precis som hos Haraways cyborg 
vill de befria oss från förkroppsligade förtryck, binära oppositio‐
ner och auktoritära metanarrativ med rötter i modernismen – och 
istället skapa �gurationer och arter genom friare perspektiv.¹¹

Enligt Haraway är cyborgen ett barn av den tidigare humanis‐
tiska samhällsberättelsen, men i den nya kombinationen med 
teknologin bryter sig barnet eller �gurationen loss från sina röt‐
ter. Cyborgen genererar då också cyborgfeminismen, när den 
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för att bekräfta sin existens frigör sig från alltför antropocent‐
riska och ensidiga samhällskrafter.¹²

Läskunnigheten är via cyborgbibliotekarien tolkad som en kritisk 
och re�exiv informationskompetens¹³ med de nödvändiga poli‐
tiska perspektiv som krävs för att arbeta i enlighet med den de‐
mokratiska tillgänglighets�loso�n. Den digitala utvecklingens 
tillgänglighets�loso� sträcker sig över hela vår samhällsberättelse, 
och är inte bara relevant inom den forskarstödjande bibliotekari‐
ens kontext. Cyborgbibliotekarien kan med fördel användas som 
ett pedagogiskt perspektiv på �era olika bibliotek. I en postdigi‐
tal samtid, där det digitala idag tas som en självklar del av vår 
verklighet, kan alla läsas in som cyborger. Som subjekt står vi in‐
te längre utanför och med häpnad inför den digitala tekniken, ut‐
an be�nner oss snarare i fusion med den.

Cyborgbibliotekarien i sin lekfullhet och i sitt allvar, har med 
sig Haraways cyborgteori genom den digitala utvecklingen och 
in i vår postdigitala samtid. Haraway nämner exempelvis de vita 
kapitalistiska och patriarkala krafterna, men ser även framåt på 
utvecklingen och vad hon kallar för ”maktens informatik” i ett 
”polymorft informationssystem”.¹⁴ Hon anar vad som komma 
skall och bygger en teori och metod som ska kunna läsa in 
samhällsberättelsen på nya sätt, spåra upp auktoritära och begrän‐
sande metanarrativ samt lyfta fram de berättelser som tidigare in‐
te hörts. Ett nytt digitalt samhälle har växt fram via informations ‐
samhället, där det krävs ett tydligt och starkt försvar för demokrati 
och mänskliga rättigheter, mot totalitära tendenser.¹⁵ Det post‐
moderna, posthumanistiska, och cyborgfeministiska perspekti‐
ven kan via cyborgbibliotekarien se dolda strukturer som bidrar 
till sociala orättvisor och ojämlikhet. Figurationen tar med sig den 

läskunnighet som cyborgteorin bidrar med, in i sin egen kontext, 
som en uppdaterad bibliotekarie anpassad till vår postdigitala sam‐
tid. 

Det är min slutsats att cyborgteorin kan användas för att förstå 
bibliotekariens roll i den här utvecklingen, och att den även till‐
för nya perspektiv som går att utveckla vidare inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen. Cyborgteorin använd inom den‐
na kunskapskontext, tillsammans med en empirisk undersökning 
av den forskarstödjande bibliotekarien, bildar en ny knutpunkt. 
En knutpunkt som läses in i �gurationen, och som i relation till 
vår samhällsberättelse, vår kunskapsproduktion, blir försvarare av 
demokratiska värderingar som mänskliga rättigheter och män‐
niskors lika värde. Cyborgbibliotekarien kan användas pedago‐
giskt på biblioteken och som ett perspektiv på yrkesrollen i ett 
postdigitalt samhälle. Det blir därför relevant att lyfta fram Ha‐
raways cyborgteori idag – tillsammans med hur viktigt det är att 
alla bibliotek, inte bara högskole- och universitetsbiblioteken, står 
emot krafter som på något sätt vill begränsa mångfald, eller till‐
gången till samhällets kunskap och våra samlade narrativ. Cyborg‐
bibliotekarien sätter dessa värderingar i fokus och håller ett 
progressivt förhållningssätt till detta genom att arbeta i enlighet 
med det demokratiska uppdraget i bibliotekslagen.¹⁶
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2007 gjorde BiS en sammanställning av bibliotek med alterna‐
tiva driftsformer. 19 svenska bibliotek drevs då på entreprenad i 
olika former, huvudsakligen av föreningar för att de små biblio‐
teken annars hotades av nedläggning. Ett fåtal mera regelrätta ent‐
reprenader fanns i Västerås, Hällefors samt Linghems bibliotek i 
Linköping. 

Sedan dess har en hel del hänt. Entreprenaden i Linghem är 
sen länge avslutad och Hällefors återtog nyligen sina bibliotek i 
kommunal drift, medan Nacka sedan 2019 har upphandlat alla 
sina folkbibliotek till privata aktörer och därmed utgör epicent‐
rum för privatiserade folkbibliotek i Sverige. De kommuner som 
tidigare uttryckt intresse för privatisering av sina bibliotek, som 
Täby, är avvaktande. Många vill se hur de försök som görs i Nac‐
ka utvecklar sig innan man själv tar steget. 

Frågan om biblioteksprivatiseringar har dykt upp i debatten 
de senaste åren, där exempelvis BiS, Författarförbundet och vänste‐
roppositionen i Nacka kommun motsatt sig biblioteksprivatise‐
ringar av �era skäl. Svensk biblioteksförening har varit mer 
trevande och tidigare gett uttryck för en mer neutral eller till och 
med försiktigt positiv hållning i driftsformsfrågan (Johanna Hans‐
son, DN Åsikt 14 november 2018).

Efter en motion från Lena Lundgren har nu Svensk biblioteks‐
förening publicerat en rapport i ämnet, som ger en översikt över 
svenska folkbibliotek och alternativa driftsformer. Uppdraget från 
årsmötet var att en utredning skulle

genomföra grundlig och allsidig undersökning av folkbibliotek 
med alternativa driftsformer och därvid, förutom att göra en 
detaljerad kartläggning, även belysa de olika aspekter som rör 
förhållandet till bibliotekslagen och övriga lagar som berör bib‐
lioteken, hur samarbetet mellan biblioteken, inom och mellan 
kommunerna, kan påverkas, samt möjliga konsekvenser om �er 
kommuner väljer att lägga ut biblioteks-servicen på entrepre‐
nad.

Rapporten Folkbibliotek på entreprenad, författad av Karin Wed‐
berg Spade och Åsa Plesner vid Tankesmedjan Balans på Svensk 
biblioteksförenings uppdrag, �nns nu tillgänglig. Den behand‐
lades på föreningens styrelsemöte den 20 november. Styrelsen be‐

slutade att fortsätta diskussionen och ta upp frågan igen på de‐
cembers sammanträde. 

I rapporten citeras bland annat BiS tidigare kartläggning och 
ytterligare några andra BiS-relaterade källor. Författarna har gjort 
en internationell kartläggning över hur situationen ser ut i några 
länder där folkbiblioteken har liknande system som i Sverige med 
lokalt huvudmannaskap, regionala aktörer och nationella över‐
gripande lagar. Förutom Finland, Norge och Danmark, gör de 
nedslag i Storbritannien, Nederländerna och USA. Gällande de 
nordiska länderna �nns inga bibliotek på entreprenad ännu föru‐
tom i Sverige, även om det inte verkar uteslutet med alternativa 
driftsformer i framtiden. 

Rapporteringen från Nederländerna och likaså Storbritannien 
är nedslående, stora nedskärningar i Nederländerna har lett till 
att privata företag tagit över driften av en kommuns bibliotek och 
andra mer provisoriska lösningar har ersatt nedlagda bibliotek. 
Storbritannien följer en lika dyster utveckling där många biblio‐
tek drivs av volontärer och privata �nansiärer och organisationer, 
något som den engelska staten uppmuntrar till trots att kvalite‐
ten och ekonomiska förutsättningar kraftigt försämras. Sedan 
2010 har över 600 offentliga bibliotek lagts ned i Storbritannien. 

Situationen i USA är den som är mest lik läget i Sverige. Den 
tredje största aktören som driver folkbibliotek är en privat aktör, 
Library Systems and Services LLC (LS&S). De är ensamma som 
vinstdrivande företag att driva bibliotek i USA, vilket kan liknas 
vid svenska Axiell som driver folkbibliotek i Nacka kommun. 
Trots att arbetsvillkor och lagar ser annorlunda ut i USA än i Sve‐
rige, där anställda på privatiserade bibliotek drabbas mycket hårda‐
re gällande pension och sjukförsäkring, går det ändå se likheter 
genom de risker som beskrivs i rapporten. LS&S har ett övertag 
på marknaden eftersom de är ensamma som företag att driva bib‐
liotek, och eftersom de har kunskapen är det lättare för dem att 
upphandla �er bibliotek. Det �nns en risk att också Axiell lyckas 
upphandla driften av �er bibliotek i kommuner där konkurren‐
sen inte är stor och där man börjat tveka om biblioteken ska 
fortsätta vara i kommunal regi. Problemet är att trots om en skul‐
le vara för privat driftsform av bibliotek �nns det ändå inte till‐

Ny rapport om folkbiblioteks ‐
privatiseringar
Efter en motion av Lena Lundgren beslutade 
Svensk biblioteksförenings årsmöte 2019 att 
kartlägga omfattningen av folkbibliotek med 
alternativa driftsformer och belysa olika kon‐
sekvenser. Uppdraget gick till Tankesmedjan 
Balans och rapporten är nu klar. 

Text: Tobias Willstedt, Martin Persson & So�a Berg
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räckligt med understöd för att detta skulle ha några fördelar fram‐
för kommunal regi. Däremot �nns det desto �er nackdelar. De 
rapporter och den forskning som gjorts i USA efter att LS&S kom 
in i bibliotekssektorn visar på inga eller knappa förbättringar, och 
ingenting pekar mot att förbättringarna är kopplade till själva 
driftsformen, utan snarare till ökade resurser. Vad som är viktigt 
att påpeka är att American Library Associations (ALA) ståndpunkt 
är att folkbiblioteken inte ska drivas på entreprenad. Det är en 
rimlig ståndpunkt för en biblioteksförening att inte vilja äventy‐
ra folkbibliotekens kvalitet och trygghet. 

Utöver dessa utblickar så �nns det ett antal problem som ut‐
redningen inte belyser eller snabbt hastar förbi. Ett stort problem 
är att biblioteksverksamhet utöver bibliotekslagen till betydande 
delar oreglerad. För biblioteksverksamheten �nns inga tillsyns‐
myndigheter och den är i jämförelse med exempelvis skolan och 
sjukvården en mindre reglerad offentlig verksamhet. Dåliga avtal 
kan få stora konsekvenser och urholka de delar av bibliotekens 
verksamhet som de har ansvarat för av tradition och som är väl 
förankrade hos användarna. Ett �erårigt avtal med en privat ut‐
förare kan gå ut över andra bibliotek i kommunen om besparingar 
måste göras. 

Vidare är biblioteksverksamhet svår att utvärdera. Kvalitativ 
biblioteksverksamhet går inte att avläsa i kvantitativa mått och 
därför är den svår att kravställa/utvärdera vid upphandling. Att 
ensidigt fokusera på exempelvis lån och öppettimmar kan stå i 
direkt motsättning till de prioriteringar bibliotekslagen kräver. 

Utredningen menar också att det �nns ”traditionella bibliotek 
som tagits över i privat drift utan att verksamhetsinriktningen 
tycks påverkas. Hit hör kanske Axiell Services tre biblioteks�lia‐
ler i Nacka” (s. 12). Men det �nns faktiskt inget som styrker det‐
ta. De bibliotek som Axiell i dagsläget driver har de haft sen 2019 
och det är väl tidigt att spekulera hur det ska gå för dem, även om 
utredningen nu gör det i väldigt vaga ordalag. Däremot kan det 
vara värt att nämna att när Nacka för några år sedan utvärderade 
upphandlingen av sina folkbibliotek så menade kommunens eg‐
na utredare, att de folkbibliotek som upphandlats varken kunde 
visa på de innovationer som man hade hoppats på eller levererade 
en verksamhet som kunde anses vara av högre kvalitet än innan. 
Trots det gick kommunen vidare och genomförde ytterligare en 
upphandling i vilken Axiell vann de tre nämnda �lialerna.

Utöver detta så saknas skydd för visselblåsare på upphandlade 
bibliotek. Insynen och transparensen minskar när bibliotek över‐
går i privat drift eftersom privatanställda inte omfattas av medde‐
larskydd. På sistone har vi sett konsekvenserna av den omfattande 
privatiseringen i skolans värld, där det blivit allt svårare för en‐
skilda att få insyn i hur skolorna faktiskt arbetar.

Trots att de utvärderingar som gjorts av bibliotek som haft pri‐
vat eller alternativ driftsform visar att det inte �nns några förde‐
lar (eller bara i något enstaka fall funnits fördelar) har Svensk 
biblioteksförening tidigare ställt sig öppen till att alternativa drifts‐
former av bibliotek eventuellt kan vara positivt och att driftsfor‐
men inte är det viktigaste för vad som gör en bra biblioteks ‐
verksamhet. I sin egen rapport belyses �era nackdelar och risker 
med privatisering av bibliotek, exempelvis att samverkan mellan 

bibliotek riskerar att försämras. Vi ser ju att samverkan mellan de 
svenska biblioteken redan håller på att försvagas, se exempelvis 
Lena Lundgrens texter i bis, så låt oss hoppas att denna utveck‐
ling nu inte påskyndas genom en privatiseringsvåg. Rapporten 
tappar i sin styrka när de själva inte uttalat ställer sig emot de 
eventuella risker som �nns för folkbiblioteken. 

Svensk biblioteksförening har ett visst in�ytande och borde, 
liksom ALA, ta ett tydligare ställningstagande för frågan eftersom 
deras syn kan ha in�ytande på den allmänna bilden av hur bibli‐
otek ska drivas, och då också påverka kommuner som funderar 
på sitt/sina biblioteks driftsformer. 

Rapporten avslutar med ett vagt påstående om att ”det �nns 
god anledning till att kritiskt bevaka hur samhällsutvecklingen 
påverkar bibliotekens verksamhet”, varpå de menar att driftsfor‐
men betyder en del men inte allt i frågan. Vidare ringar de in två 
områden som de största riskerna vid privatisering: att billigare 
biblioteksverksamhet skulle leda till att bibliotekariers kunskap 
och biblioteket som offentligt rum rationaliserades bort samt att 
enstaka företag skulle få en skev maktställning på marknaden. 
Slutsatsen som dras av de två riskområdena är inte den väntade, 
som att de skulle innebära allvarliga konsekvenser för folkbiblio‐
teken, utan att mixen av privata, ideella och offentliga utförare 
skulle bli ”för Svårstyrd”. Inte heller andra stora risker som tagits 
upp i den här repliken på rapporten som att samverkan försäm‐
ras, meddelarfriheten, bristen på insyn och svårigheterna att mä‐
ta och utvärdera, lyfts fram i deras slutsats. Varför Svensk 
biblioteksförening inte vill pro�lera sig som varande mot alterna‐
tiva utförare på folkbiblioteken är svårt att begripa, i synnerhet 
när den egna rapporten belyser �era risker. Vad har de egentligen 
att förlora på det? 

Wedberg Spade, Karin & Plesner, Åsa (2020). Folkbibliotek på 
entreprenad. Stockholm: Svensk biblioteksförening. https://
wwwbiblioteksfor.cdn.trigger�sh.cloud/uploads/2020/10/folk‐
bibliotek-pa-entreprenad-webb-ok.pdf

Svensk biblioteksförening (2019). Årsmöteshandlingar. https://
wwwbiblioteksfor.cdn.trigger�sh.cloud/uploads/2019/04/rsm‐
teshandlingar-2019.pdf 

Bibliotek i Samhälle (2019). Varför är privatiserade folkbibliotek 
en så dålig idé?– BiS samlade argument mot bibliotek på entre‐
prenad. https://foreningenbis.�les.wordpress.com/2019/09/
�ygblad-entreprenad_2019.pdf

Se BiS tidigare uttalanden om bibliotek på entreprenad 
i arkivet på hemsidan: https://foreningenbis.com 
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Min pappa (f. 1918) efterlämnade bland mycket annat en del ung‐
domsböcker från 1930-talet. Flera författare känner jag igen. Eb‐
be Lieberath var major och gymnastiklärare och grundade 
scoutrörelsen i Sverige. Han skrev böcker om käcka, rakryggade 
och blonda pojkar. Den av Åhlén och Åkerlund årligen utgivna 
Pojkarnas julbok, liksom Två tjuvpojkars äventyr av Sigge Ström‐
berg och Gustaf Bolinders indianböcker är välkända i den svenska 
barnbokshistorien. 

Men vem var Wilhelm Winsnes Stabell? Flera böcker av ho‐
nom (utgivna på Svenska Missionsförbundets förlag) �nns i sam‐
lingen och en sökning visar att han var lärare och en produktiv 
norsk ungdomsboksförfattare. Jag blev ny�ken och läste Atlant‐
�ygaren (1933). Stabell är den slags författare som gör det lätt för 
sig. Få detaljer, få förklaringar. Huvudperson är Jan Lange, som 
växer upp i en norsk småstad under torftiga förhållanden, mam‐
man är änka och sjuk. I en tidigare bok har han blivit scout och 
visat sig värdig en plats i patrullen. (Scoutböcker var populära på 
1930-talet.) I den här bokens början har han gjort militärtjänst 
som �ygare. Med några raska kliv för�yttas vi till USA där han 
arbetar som post�ygare och sedan genomför en djärv och stra‐
patsrik �ygning över Atlanten, den allra första från New York till 
Oslo. Där väntar en stor belöning och i slutkapitlet sitter den sju‐
ka modern och vilar ut i solen i södra Italien. Det är handlingen, 
på 144 sidor. 

Varför tar jag upp den här boken i bis? Jo, därför att den helt 
oväntat innehåller ett inslag om New York Public Library (NYPL)! 
Som nyanländ till New York har Jan svårt att få jobb men stöter 
på en bekant hemifrån, Helmer Karlsen, som ”studerar biblio‐
teksväsen”(!) och har fått ett tillfälligt arbete på det stora biblio‐
teket på Femte Avenyn vid Fyrtioandra gatan. Helmer ordnar 
plats där åt Jan, som skriver hem: ”Jag sitter för det mesta och sor‐
terar gamla, dammiga tidningar, i allmänhet sydamerikanska, in‐
ne i ett stort dystert upplagsrum.” Författaren beskriver arbets ‐
rummet ganska detaljerat: ”Största delen av golvytan upptogs av 
höga bokhyllor. Längs med fönstren, som vette mot en grå öds‐
lig bakgård, fanns en rad småbord vid vilka det satt amanuenser, 
sysselsatta med sortering och katalogisering. Det var huvudsakligen 
damer med goggles och sminkade läppar. Tidning efter tidning 
vandrade från det ena facket till det andra på pulpeten framför 
Jan.”

Helmer hämtar Jan efter arbetsdagens slut. ”Jan reste sig och 
lade tidningarna åt sidan. Så gick han tillsammans med Helmer 
in i referensavdelningen och noterade klockslaget, då han avlägs‐
nade sig. Båda gingo därefter nerför de breda trapporna till den 
stora vestibulen, passerade kontrollen och voro ute på Femte Ave‐
nyn.”

Medge att det är förvånande att NYPL �gurerar i denna 
berättelse som i övrigt är en ren äventyrsbok! Närmare tillhands 
hade väl varit att Helmer hade studerat något annat än bibliotek 
och haft någon annan av dussintals möjliga sysselsättningar än 
just på NYPL? Kanske handlar det om att få fram kontrasten mel‐
lan det dammiga arbetet i biblioteket och Jans dröm om en fram‐
tid som �ygare. Men läsaren får helt klart intryck av att författaren 
har varit på NYPL, även bakom de publika lokalerna. Detaljerna 
är för många för att vara rena påhitt, den stora entréhallen är lätt 
igenkännlig för den som har varit där och skildringen skiljer sig 
från de annars mycket summariska miljöbeskrivningarna i boken. 
På trettiotalet gjorde åtskilliga nordiska bibliotekarier studieresor 
till USA, som fortfarande var ett föregångsland inom biblioteks‐
området. Kanske har Stabell på besök i New York fått följa med 
någon vän till biblioteket och uppenbarligen har besöket gjort in‐
tryck på honom! 

Atlant�ygaren på biblioteket
Text: Lena Lundgren

New York Public Library. Public Domain.
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Dikter lever och överlever både poeten som skrev dem och den 
tid de skrevs i. Denna dikt av Werner Aspenström skulle kunna 
utspela sig idag, maj 2020 när coronan har lamslagit världen i �e‐
ra månader och många människor ”tjudrats” vid sina vårdplatser 
– eller i sina karantäner. Var och en med sin kupol, möjlig eller 
omöjlig att lätta på. Evigheten �nns där ute i den vida rymden, 
men den datumstämplade delen som ingår i våra liv, �nns hos 
oss, under kupolen. Inom denna parentes, som förhoppningsvis 
coronan utgör, har vi utan egen förskyllan eller insats, en obe‐
stämd tid att förvalta. 

Vi kan använda denna tid till så mycket för att fylla på den 
ibland nästan tomma glädjebägaren: Slå följe med den brusande 
livskraft som nu verkar där i naturen, grönskan som letar sig upp 
ur olårsgräset och maskrosornas uppnosiga gulglans. Snart öpp‐
nar syrenerna sina doftande klasar. Tranorna spetar runt i åker‐
stubben och sångsvansfamiljen har fått påökning i den grönskande 
myren på andra sidan vägen. Allt pågår i denna svåra coronatid 
och i denna ljuva sommartid – samtidigt. 
Och vi kan slå en signal till dem som står oss nära, liksom till dem 
som tiden tog med sig åt ett annat håll, men som �nns där möj‐
liga att få tag i, prata med, lyssna på, utbyta tankar och minnen 
och höra sig för om vädret: har ni fått nåt regn?

Oändligheten och brödet
Text: Bengt Berg

Bengt Berg. Foto:  Heidruns förlag

Sängliggande, tjudrad med två slangar,
försöker jag föreställa mig oändligheten.
Jag lyfter av taket på sjukhuset
som astronomen nattetid öppnar observatoriets kupol.
Evigheten har inte ändrat sig så mycket
sedan jag sist hade den i tankarna:
vithårig, utan rynkor, varken man eller kvinna.
Långt ute på oändlighetens isvidd
ser astronomen någon närma sig.
Det är hans hustru, hon andas lugnt.
Även det hon bär i handen andas,
ett bröd, nybakat, med korinter i.

(Södersjukhuset 28/4 1996)

Att ta sällskap med sig själv genom att gå igenom skokartonger‐
na med brev från anno dazumal, läsa och minnas, sortera och till 
och med kassera. Bokhyllornas damm är också det en liten på‐
minnelse om att dagar kommit och gått. Hacket i just den LP:n 
är en liten repa i tiden, då när … 

Vi knallar runt här i tillvaron med våra privata garderober av 
minnen och händelser, möten och avsked som i andra skeden i 
ett inrutat veckoschema får vila i sin egen, vår egen glömska.

Liksom ett av bröden i Aspenströms dikt kan vi få stor glädje av 
de livets korinter som trots allt �nns, i oss själva och i den tid som 
�ytt och förhoppningsvis i de dagar som skall komma.

Ur Dag för dag – texter från en särskild tid (2020)

Not. Knappt ett år innan Werner Aspenström daterade sin dikt på SÖS, 
hade jag glädjen att träffa honom vid inspelning av TV-program‐
met Röda Rummet i Sundsvall i maj 1995. Med i programmet, 
som leddes av Gunilla Kindstrand, och på planet till Stockholm 
var också konstnären Lena Larsson.
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Biblioteksbladet i ny kostym
Text: Tobias Willstedt

Under förra året lade några tunga institutionella medlem‐
mar i Svensk biblioteksförening en motion till föreningens 
årsmöte. Tidningen Biblioteksbladet, en institution inom 
svenskt biblioteksväsende, borde läggas ned. Det är för 
dyrt att ge ut en papperstidning, resonerade de, och ger 
för lite utdelning för pengarna. Den fristående tidningen 
skulle ersättas med omvärldsbevakande arbete i digitala 
kanaler vilket skulle vara mycket billigare, och ge utrym‐
me att prioritera verksamhetsutveckling hos de institutio‐
nella medlemmarna. Motionen gick inte igenom på 
årsmötet, men däremot så beslutades det att man skulle 
göra en översyn av tidningens kostnad i relation till relevans 
för medlemmarna.

Sagt och gjort. September 2020 kan vi njuta frukterna 
av det arbete som gjorts med Biblioteksbladet. Ny version 
av papperstidningen, där 8 nummer per år har blivit 4 
nummer, med löfte om mindre betoning på nyheter och 
mer fördjupning. Istället har man höjt takten på webben 
betydligt, med en ny webbplats och snabbare digital pub‐
licering av nyheter och debatterande texter, och man skic‐
kar numera ut ett nyhetsbrev som man som prenumerant 
får i sin mejlkorg en gång i veckan.

Ny�ken som jag är, så kollade jag in biblioteksbladet.se 
samma dag som den nya sajten lades upp, vilket tyvärr in‐
te imponerade. Då upplevde jag webbplatsen som rörig 
och otillgänglig, med gamla nyheter från 2019 på förstasi‐
dan och hoppande pop-up fönster vart jag än vände mig. 
Det var inte så snyggt, men jag har senare förstått att det 
handlade om födslovåndor, problem som man kom till 
rätta med – nu ser det ut som en snygg och modern webb‐
plats med aktiva redaktörer, som jag kan navigera på ut‐
an svårigheter. Webbplatsen matar man stadigt med 
nyheter och debattinlägg, vilket är bra, även om jag läst 
ett och annat inlägg på sistone som gränsar till klickbete. 
Don’t hate the player, hate the game, antar jag.

Papperstidningen då? Gra�skt sett är Biblioteksbladet 
sig likt, snyggt och smakfullt, om än i ett något annorlun‐
da format. Angående innehållet har man nu plockat bort 
det material som rör föreningens interna angelägenheter, 

vilket är ett logiskt beslut med tanke på vad man vill att 
tidningen ska uppnå. Vidare så är det ju välkänt att de 
som arbetar på bibliotek oftast är kvinnor, men det märker 
man inte i detta nummer av papperstidningen som har 
tema ”Biblioteket i skyn” – det är huvudsakligen män som 
tar plats i de intervjuer och reportage man gör.

För övrigt kan jag bara konstatera om den nya inrikt‐
ningen att en artikel som Biblioteksbladet själva har pub‐
licerat om sin nylansering har rubriken ”Djup, smart och 
svårsmält”. Det är en bra ambition. Problemet, om jag ba‐
ra ska prata om min upplevelse av Biblioteksbladet, är att 
den innehållsmässig känns väldigt samma som det alltid 
har gjort. Och min personliga upplevelse är väl att Bibli‐
oteksbladet är smart ibland men sällan djupt och absolut 
inte svårsmält. Så där har väl A4 Text & Form AB en del 
att göra. 

ENGAGERA DIG I STYRELSEN!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du in‐
tresserad eller ny�ken på vad det innebär, kontakta 
valberedningen: Tobias Johansson, 
tobbepysslare@gmail.com.
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Föreningen Bibliotek i Samhälle håller 
årsmöte lördag 27 mars klockan 13:00–
15:30.

Lokal: mötet kommer att äga rum digitalt. 
Information om mötesrum mejlas till alla 
som är anmälda till årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 
två veckor före årsmötet.

Vi har för avsikt att även ta upp en presenta‐
tion eller diskussion om något aktuellt ämne.

Anmäl deltagande Christian Forsell, 
christian_forsell@telia.com 

Välkommen!
Styrelsen

ENGAGERA DIG I STYRELSEN!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du in‐
tresserad eller ny�ken på vad det innebär, kontakta 
valberedningen: Tobias Johansson, 
tobbepysslare@gmail.com.

Dagordning för årsmötet

1 Mötet öppnas

2 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

5 Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse

6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören

7 Tidskriften bis

8 Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats

9 Solidaritetsfonden

10 Verksamhetsplan för 2021

11 Fastställande av budget för 2021

12 Fastställande av medlems- och prenumerations ‐
avgifter för 2022

13 Diskussion om ett aktuellt ämne som presenteras 
på mötet.

14 Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år

15 Val av ersättare på 1 år

16 Val av kassör på 1 år

17 Val av två revisorer på 1 år

18 Val av valberedning på 1 år

19 Övriga frågor

20 Mötet avslutas

Inbjudan till BiS årsmöte 2021
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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 utveckla 
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 3/2020. 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 kommer i mars. 
Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text 
och bild. Välkommen med ditt bidrag till 
tidskriftenbis@gmail.com senast 18 februari.


