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RÄTTELSE

Under ”Aktuellt” i bis 1/2021 ingick notisen 
”Ny satsning på nationella minoriteter” som 
beskrev Kungliga bibliotekets regeringsuppdrag 
att stärka nationella minoriteters bibliotek i 
landet. Där stod det felaktigt att KB har som 
uppdrag att koordinera språkinlärning och 
forskning om nationella minoriteter. Kungliga 
biblioteket har inga sådana uppdrag. Enligt den 
information som finns på KB:s hemsida in‐
nebär regeringsuppdraget ”en satsning på de 
nationella minoriteternas bibliotek som resurs‐
bibliotek, för respektive språkgrupp och för 
landets kommuner. Tillgång till litteratur för 
barn och unga ska särskilt beaktas”. 
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2021 #2
Kära läsare! I det här numret har bis skolbibliotek som tema. De 
senaste åren har skolbiblioteken varit på tapeten, först som vik‐
tig del i förslaget till den nationella biblioteksstrategin, och i ja‐
nuari i år lämnades delbetänkandet av Utredningen om stärkta 
skolbibliotek och läromedel över till regeringen. Blir det en vänd‐
ning nu? Eller kommer skolbiblioteken glömmas bort bland 
andra biblioteksfrågor? Nationella biblioteksstatistiken för 2020 
visar att fyrtiofem procent av landets elever i grundskolan och 
gymnasiet har tillgång till ett skolbibliotek med minst halvtids‐
bemanning. Det är femtiofem procent för lite. Att varje skola 
ska ha ett bibliotek borde vara en självklarhet, inte minst för 
barns rätt till likvärdig skolgång. Långt ifrån alla barn kommer 
i kontakt med folkbiblioteket, men eftersom grundskolan har 
skolplikt gör det att skolbiblioteken har potential att nå ut till 
dem som annars inte använder bibliotek. I det här numret 
rapporterar skolbibliotekarier om sina arbetssituationer, från 
Umeå ner till Lund. bis har till exempel intervjuat skolbibliote‐
karien Christina, som på en deltidstjänst i Umeå ansvarar för 
fyra skolbibliotek, varav två utan ordentliga lokaler.

Förutom fokus på skolbibliotek bjuder det här numret på 
mycket annat. Annelien van der Tang reflekterar över Svenska 
barnboksinstitutets årliga bokprovning och påpekar att det ald‐
rig varit så låg andel översatta titlar i svensk barnbokshistoria 
som idag. Styrelsen för BiS bemöter den felaktiga bild av 
föreningen som ges i artikeln ”Offentliga bibliotek som arena 
för aktivism” som för en tid sedan publicerades i Nordisk kultur‐
politisk tidskrift. Det och fler texter finns att läsa i det här num‐
ret. Trevlig sommar önskar redaktionen! 

Redaktionen

Tema: Skolbibliotek

6. Vem vill vara Nancy Pearl? Ingen, men 
för våra elevers skull är vi det!

8. Splittrad tillvaro på skolbibliotek

11. Flödet – en podd om skolbibliotek har 
pratat skolbibliotek i snart fyra år

12. Öppet brev till politikerna i 
Nordmaling 
och biblioteken i allmänhet

14. Kajorna

15. Tre litteraturtips för skolbibliotekarier

Diskussionen om biblioteksaktivism

18. Felaktig bild av BiS och en för enklad 
syn på biblioteks politik i 
forskningsartikel

22. BiS behövs fortfarande!

24. Lönsamheten framför allt annat!

28. Panel: arbetsmiljö och omstart efter 
pandemin

MEDVERKANDE DETTA NUMMER

Bengt Berg. Poet och förläggare 
för Heidruns förlag.

Sofia Berg. Bibliotekarie bosatt i 
Malmö.

Tommy Bildström. Biblioteks‐
chef, Nordmaling, och debattör.

Peter Björkman. Samordnare på 
Regionbibliotek Västernorrland.

Lotta Davidson-Bask och Agnes 
Kauranen. Skolbibliotekarier på 
Polhemskolan i Lund. Båda är in‐
tresserade av skolbiblioteksutveck‐
ling och hur skolbiblioteket på 
bästa sätta kan stödja eleverna i 
deras lärande.

Christian Forsell.  Bibliotekarie 
som bor i Lund och arbetar med 
mediaförsöjning oavsett format.

Marie Gustavsson. Bibliotekschef 
i Vallentuna.

Monika Staub Halling. Skolbib‐
liotekarie sedan 2004, jobbar på en 
lågstadieskola i Lund, samt förelä‐
ser om skolbiblioteksutveckling. 
Brinner särskilt för samarbetet 
mellan skolbibliotekarie och peda ‐
goger, och för likvärdiga skolbibli‐
otek.

Björn Hellberg. Bibliotekarie på 
Katrineholms bibliotek som gillar 
poesi och science fiction.

Ida Holmlund. Gymnasiebiblio‐
tekarie i Umeå.

Tobias Johansson är bibliotekarie 
och biblioteksbusschaufför i 
Umeå, vars bildalster kan beskådas 
på Instagram, @pysslartobbe.

Sara Kjellberg. Bibliotekschef vid 
Malmö universitetsbibliotek.

Stellan Klint. Illustratör och 
sjukhusbibliotekarie i Malmö.

Lena Lundgren. Bibliotekarie och 
tidigare utvecklingsledare vid Re‐
gionbibliotek Stockholm.

Röda Lina. bis ständiga samtids‐
kommentator.

Martin Persson. Arbetar med 
formatfrågor och tillgänglig läs‐
ning.

Annelien van der Tang. Bibliote‐
karie och sociolog.

Tobias Willstedt bor i Stockholm 
och tycker att folkbiblioteken är 
värda att kämpa för.

Klara Önnerfält är skolbibliote‐
karie, frilansande läsfrämjare och 
poddare. Hon är också författare 
till boken Klaras läsprepp – att 
främja läsning bland barn och unga 
(Btj Förlag, 2020).
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AKTUELLT

MIK Sverige är ett nationellt nätverk som 
utifrån ett regeringsuppdrag arbetar med 
att stärka medie- och informations‐
kunnigheten i Sverige. Nätverket har nu 
lanserat en ny webbplats, som är en kun‐
skapsbank där man kan söka informations‐
material och lärresurser kopplade till medie- 
och informationskunnighet.

– Tonvikten i dagsläget ligger på mate‐
rial som riktar sig till pedagoger och bibli‐

otekarier, men har relevans för alla som är 
intresserade av exempelvis källkritik, 
massmedier, sociala medier och digital 
teknik, skriver Statens medieråd, som ko‐
ordinerar arbetet, i ett pressmeddelande.

Kunskapsbanken återfinns på Statens 
medieråds webbplats.

I nätverket MIK Sverige ingår även 
Kungliga biblioteket, Internetstiftelsen och 
Utbildningsradion.

Ny kunskapsbank med resurser för arbete 
med medie- och informationskunnighet

Bild: Springtime‐Intellecta

I år firar vi hundraårsminnet av det första 
riksdagsvalet med allmän rösträtt 1921. 
Även om den ”allmänna” rösträtten ännu 
inte inbegrep alla, så var valet ett genom‐
brott för jämställdheten. Men det finns an‐
ledning att i år även lyfta fram ett annat val, 
nämligen kommunalvalet 1910, som en 
milstolpe på vägen mot en allmän kvinnlig 
rösträtt och dessutom betydelsefullt för bib‐
lioteken. Ett par lagändringar hade innebu‐
rit att kvinnor på vissa villkor fick rösträtt 
och blev valbara i kommunalvalen. Följden 
blev att många kvinnor för första gången 
tog plats i den lokala politiken i kommu‐
nerna runt om i landet. De blev uppmärk‐
sammade med stora uppslag i dagspressen 
och gjorde sedan viktiga insatser i bland an‐
nat barn- och ungdomsfrågor och inom 
fattigvården.

I Stockholm invaldes socialdemokraten 
Gertrud Månsson som första kvinna i stads‐
fullmäktige, följd av Valfrid Palmgren, som 
representerade Allmänna valmansförbundet. 
Gertrud hade en lamp- och ljusoljeaffär på 
Upplandsgatan och drev olika sociala frå‐
gor. Hon var också engagerad i diskussio‐
nen om folkbiblioteken. Det kan tyckas 
märkligt att inte någon liberal kvinna valdes 
in i fullmäktige i Stockholm, men ingen av 
de mycket aktiva liberala rösträttskvinnor‐
na fick stå på valbar plats på sitt partis röst‐
sedlar.

Kommunalvalet 1910 gav Valfrid Palm‐
gren den plattform hon behövde för sin 
kamp för de allmänna biblioteken (ett be‐
grepp som hon föredrog framför folkbibli‐
oteken). Hon satt i fullmäktige under bara 
ett enda år men det året utnyttjade hon väl 

och spelade en avgörande roll för till‐
komsten av Stockholms stadsbibliotek. Val‐
frid agerade även bland annat för förbättrade 
anställningsvillkor för kvinnor. 1911 gifte 
hon sig och flyttade till Danmark, där hon 
fick rösträtt redan 1915. Under åren 1918–
1936 kanaliserade hon sitt biblioteksenga‐
gemang i styrelsen för Københavns 
Kommunebiblioteker, där hon arbetade för 
utbyggnad av filialsystemet, längre öppetti‐
der och den kvinnliga personalens arbets‐
förhållanden. Låt oss fira riksdagsvalet 1921 
men låt oss också komma ihåg det viktiga 
kommunalvalet 1910!

NY GUIDE FÖR BIB‐
LIOTEKENS ARBE‐
TE MED HBTQ+

Svensk biblioteksföre‐
nings Expertnätverk 
för bibliotekens arbe‐
te med hbtq+ har ar‐
betat fram ett nytt 
underlag: ”Guide för 
bibliotekens arbete med hbtq+”. Underla‐
get förklarar inledningsvis vad hbtq+ är 
och sätter det i en historisk kontext för att 
sedan gå in på hur biblioteken kan arbeta 
med hbtq+. I guiden finns tips och förslag 
på hur bibliotek kan utveckla sitt arbete 
med hbtq+ och skapa mer inkluderande 
verksamheter genom till exempel aktivite‐
ter, skyltning och förhållningssätt. Anony‐
ma citat från bibliotekspersonal finns 
samlade i guiden, där erfarenheter, upple‐
velser och tankar om hur arbetet med hb‐
tq+ är på deras arbetsplatser. Guiden finns 
tillgänglig för alla att använda på Svensk 
biblioteksförenings hemsida: 
https://www.biblioteksforeningen.se/.

Glöm inte kommunalvalet 1910!
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”Det finns inget som säger att det skulle 
vara bättre eller sämre.”

Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening, kommenterar i 
Biblioteksbladet varför föreningen inte tar ställning för eller emot folkbibliotek i 
privat drift.

Utgivningen av litteratur på samiska är 
liten, i synnerhet vad gäller sydsamisk 
litteratur. En orsak är att många samer 
inte har fått lära sig att tala och skriva 
på sitt eget språk, vilket har att göra 
med att Sverige och andra nationalsta‐
ter länge motarbetade de samiska språ‐
ken.    

För att uppmuntra samiskt skri‐
vande och finna nya sydsamiska för‐
fattare ordnade det sydsamiska 
kulturcentret Gaaltije, i samarbete med 
Samiskt språkcentrum och Region 
Jämtland-Härjedalen, en skrivartävling 
riktad mot unga och vuxna. Temat var 

”Saepmie” och texter på sydsamiska 
premierades, men bidrag på svenska och 
norska välkomnades också. 

Nu finns ett urval av dikter, noveller 
och krönikor samlade i antologin Luste 
Tjaeledh: Soptsesh saepmien bïjre. Det är 
roligt att skriva: Berättelser om Saepmie 
(2020). Projektet lyfts fram som ett gott 
exempel på en språkrevitaliserande in‐
sats av Institutet för språk och folk‐
minnen, ISOF. 

Källor: Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi, 
ISOF

BIBLIOTEK BEGRÄNSAR TILLGÅNGEN 
TILL E‐MEDIER

Efterfrågan på e-medier har växt kontinu‐
erligt och sedan pandemins start har efter‐
frågan stigit kraftigt. Kostnaderna för 
biblio tekens e-böcker, och andra digitala 
tjänster, är reglerat i avtal, vars utformning 
gör det svårt att planera för oväntade 
förändringar i efterfrågan.

Malmö stadsbibliotek meddelar nu att 
de på grund av detta begränsar tillgång till 
e-böcker för sina låntagare, samt helt säger 
upp den digitala filmtjänsten Cineasterna. 

Stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson 
kommenterar att biblio teket nu är i ett läge 
där man måste ta fram en långsiktig plan 
och göra en kvalitiativ prioritering av ut‐
budet i tjänsterna.

Källa: Malmö stad

BIBLIOTEK DISTRIBUERAR MAT 
TILL BEHÖVANDE

Noah Lenstra från University of North 
Carolina skriver i Escanaba Daily Press om 
hur folkbiblioteken i USA i allt större ut‐
sträckning har tagit på sig att distribuera 
mat till hemlösa och andra som behöver 
det. Verksamheten bygger på samarbeten 
välgörenhetsorganisationer som samlar in 
donationer, vilka biblioteken sedan dis‐
tribuerar till sina besökare. 

Lenstra konstaterar att detta egentligen 
inte är en ny företeelse, utan han kan hit‐
ta exempel på folkbibliotek med sådan 
verksamhet så tidigt som på 80-talet.

Även skolor med behövande barn sam‐
arbetar med biblioteken. I mitten av maj 
hade minst 491 bibliotek i 28 amerikanska 
stater planerat att servera måltider till skol‐
barn under deras sommarlov.

FÄRRE NOMINERINGAR OCH UT‐
MÄRKELSER I DIK:S SKOLBIBLIOTEK I 
VÄRLDSKLASS‐UTMÄRKELSE 2021

Fackförbundet DIK delar varje år ut sin 
utmärkelse Skolbibliotek i världsklass med 
syfte att lyfta de goda exempel på skolor 
med skolbibliotek som är integrerade i den 
pedagogiska verksamheten. Skolor kan no‐
minera sig själva och fyller i ett formulär 
bestående av 20 kriterier som ska uppfyl‐
las och dokumenteras.

Den 27 maj i år tillkännagavs de skolor 
som fått utmärkelsen 2021 och av 63 
skolor uppfyllde 39 skolor DIK:s kriterier 
och fick motta utmärkelsen. Det är en 
minskning jämfört med 2020 då drygt 100 
nomineringar skickades in och 65 skolor 
blev utsedda till Skolbibliotek i världsklass. 
För utmärkelsen 2021 är det första året 
med nya kriterier, som avspeglar de förslag 
som föreslås i skolbiblioteksutredningen 
Skolbibliotek för bildning och utbildning 
(SOU 2021:3). Inför årets nomineringar 
väcktes debatt kring DIK:s Skolbibliotek i 
världsklass på Twitter. Skolbibliotekarier 
riktade kritik mot utmärkelsen och me‐
nade att många saknar de förutsättningar 
som behövs för att ens vara i närheten av 
att uppnå kriterierna.

Källor: dik.se och artikeln ”Kritik mot Diks utmärkelse 
om skolbibliotek” (Biblioteksbladet, 19 februari 2021).

Lyckad sydsamisk språkrevitalisering
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Vem vill vara Nancy Pearl? Ingen, 
men för våra elevers skull är vi det!
Text: Lotta Davidson-Bask och Agnes Kauranen 

När lärosäten och gymnasieskolor införde distansundervisning förra 
våren till följd av coronapandemin fick gymnasiebibliotekarierna vid 
Polhemsskolan i Lund Lotta Davidson-Bask och Agnes Kauranen ställa 
om gymnasiebiblioteket helt. En konsekvens av distansundervisningen 
blev dock att eleverna inte längre hade tillgång till det fysiska 
biblioteksrummet. Lotta Davidson-Bask och Agnes Kauranen menar att 
den rumsliga betydelsen blev extra tydlig, särskilt för de elever som 
behövde en lugn och trygg plats som mest.

Dockan på bilden är en Librarian action figure (om termen är be‐
kant) som är modellerad efter bibliotekarien Nancy Pearl i USA. 
Hon har en omodern lång kjol och en kavaj i samma färg. På ryg‐
gen finns en liten knapp och om man trycker in den åker fingret 
upp mot munnen och markerar ett tydligt hysch. Det här är en 
nidbild av en bibliotekarie och inget vi egentligen vill bli för ‐
knippade med. Vi som utbildat oss för ett jobb som informations‐
specialister vill inte behöva vara sura poliser i biblioteket som 
bevakar att rummet är lugnt och tyst. 

Biblioteket är både en verksamhet och ett rum. Efter att våra 
gymnasieelever haft distansstudier i mer än ett år har en del saker 
blivit väldigt tydliga för oss. I den här texten kommer vi fokuse‐
ra på rummet.

Vi börjar med strukturen. Vår skola har en väl förankrad hand‐
lingsplan för skolbiblioteksverksamheten och genom den vet vi i 
skolbiblioteket vilka moment vi ska vara med i under året i de oli‐
ka klasserna. Vi har 2600 elever på skolan och syftet med hand‐
lingsplanen är att nå alla dessa elever minst fyra gånger under deras 
tre år på gymnasiet. Vi undervisar om informationssökning, 
källtillit, sökkritik och håller bokprat. Utan struktur finns ingen 
likvärdighet.  

När eleverna blev hemskickade i mars 2020 fortsatte vi att be‐
driva skolbibliotek nästan precis som vanligt. Då behövdes vi mer 
än någonsin. Det första vi gjorde var att spela in fler och bättre 
instruktionsfilmer så att alla elever skulle veta hur de kunde an‐
vända biblioteket hemifrån. Av våra sju databaser fungerar alla 
utom en hemifrån. Vi vässade de förklarande texterna och spred 

Nancy Pearl‐figuren poserar i hyllorna.
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informationen till både elever och lärare. Trots att vi ständigt in‐
formerar om att alla kommer åt resurserna, både på skolan och 
hemifrån, märker vi att både elever och lärare har svårt att hitta 
rätt. 

När skolan övergick till distansundervisning fortsatte vi att 
undervisa och ha enskild handledning i informationssökning, vi 
fortsatte också hålla bokprat men gjorde allt via länk istället för i 
klassrummet. För oss var det självklart att vi lånade ut böcker och 
skickade hem till eleverna. Alla hade inte möjlighet att ta sig till 
sitt lokala folkbibliotek och på en del ställen var biblioteken helt 
stängda. Att komma in på en digital lektion och visa hur en sär‐
skild databas fungerar eller att hålla en lektion på ett särskilt tema 
är detsamma som att besöka eleverna i klassrummet. Visst är det 
konstigt att tala ut i rymden om det inte går att se elevernas an‐
sikten men det fungerar såklart lika bra för en skolbibliotekarie 
som för en lärare. 

Det fanns dock en sak vi inte kunde kompensera för när ele‐
verna var hemma – skolbibliotekets rumsliga betydelse. 

Vad är det då som pågår här i biblioteket under en skoldag 
(utan pandemirestriktioner)? Direkt när vi öppnar vid halv åtta 
på morgonen kommer det elever som pendlar in från krans‐
kommuner. De passar på att sitta och läsa innan skoldagen bör‐
jar. En del kommer tidigt trots att de börjar senare för att hinna 
plugga någon timme. Elever som gör uppgifter tillsammans med 
klasskamrater kommer hit för att kunna sitta med grupparbeten. 
Är det bara frid och fröjd att alla på Polhemskolan använder bib‐
lioteket som ett rum att bedriva studier i? Såklart inte! Våra ele‐
ver är ungdomar och de vill hänga med sina kompisar, fika, spela 
kort, skratta, titta på youtubeklipp ihop och allt annat som vux‐
na också vill göra tillsammans med sina vänner. Ibland får de för 
sig att de ska göra allt detta i biblioteket och då kan de behöva en 
påminnelse om att skolbiblioteket som rum främst är en plats för 
studier och att det finns andra platser på skolan som passar bätt‐
re för fika och häng. Elever säger sällan till varandra utan kommer 
ibland till oss och ber om hjälp. 

Vi tycker såklart det är viktigt att skolbiblioteket är en lugn 
studiemiljö, men hur vet vi att eleverna håller med oss? 

För att eleverna ska ges inflytande har skolan något som kal‐
las för elevprogramråd. Dessa är uppdelade programvis, består av 
elever från varje klass och träffas ett par gånger per termin på ett 
möte som biträdande rektor håller i. Vi från skolbiblioteket hann 
besöka alla råden innan distansundervisningen startade förra vå‐
ren, och ställde frågor kring undervisning och rum. De fick välja 
två positiva och en önskan kring förbättring. Många uttryckte att 
de uppskattade biblioteket som en lugn plats för studier. Ingen 
önskade att man ska få fika eller spela kort i biblioteket, och ingen 
skrev att vi som jobbar i biblioteket är för sura. Eleverna brukar 
även framföra detta när de visar upp biblioteket för niondeklassa‐
re under Öppet hus. Förvånade hör vi dem visa runt intresserade 
blivande elever och säga saker som ”här kan vi få hjälp med allt” 
och ”här är det bra att sitta och plugga i lugn och ro”. 

Agnes Kauranen och Lotta Davidson‐Bask.

Detta vet vi är av särskild vikt för de som inte har studiero 
hemma för att de kanske bor trångt, har en orolig hemmiljö eller 
har småsyskon som leker högljutt. Forskning visar också att de 
som har mest nytta av skolbiblioteket är elever från hem med 
mindre studievana. De behöver både den skolbiblioteksverksamhet 
som sker i klassrummet (eller via länk) och ett lugnt skolbiblio‐
tek, där de kan plugga ifred för att de ska ha samma förutsättning 
som övriga elever att nå målen. Skolbiblioteket bör därför betrak‐
tas som en del av skolans kompensatoriska uppdrag och det bor‐
de vara en självklarhet att alla Sveriges elever har tillgång till ett 
bemannat skolbibliotek. Tyvärr är KB:s statistik dyster – den berät‐
tar att mer än hälften av landets elever saknar tillgång till ett skol‐
bibliotek som är bemannat minst halvtid. Vi ser fram emot att 
förslagen i Gustav Fridolins utredning Skolbibliotek för bildning 
och utbildning ska gå igenom. 

Vi tror på skolbiblioteket som en lugn och trygg plats med 
vuxennärvaro. Här ska finnas någon som upprätthåller ordningen. 
Skolbibliotekarien är dessutom en vuxen på skolan som varken 
betygsätter eller bedömer eleverna, vi bara finns där som en liten 
pusselbit i nätverket som stödjer deras lärande.

För elevernas skull är vi mer än gärna Nancy Pearl. 
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Splittrad tillvaro på skolbibliotek
En ensam bibliotekarie med 80 procents anställningsgrad. Ansvar för 
biblioteksverksamheten på fyra skolor, varav två med obefintliga eller 
undermåliga lokaler. Tydlig tjänstebeskrivning saknas, liksom lokal 
skolbiblioteksplan. Så såg förutsättningarna ut för Christina Degerström 
när hon tillträdde sin tjänst. Det här är hennes första erfarenhet som 
skolbibliotekarie.

Text: Ida Holmlund

Så här såg det ut på ett av biblioteken när Christina började. Foto: Christina Degerström
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När Christina fick jobbet som skolbibliotekarie i Umeå kommun 
för fyra månader sedan visste hon inte riktigt vad det skulle in‐
nebära. Hon har stor erfarenhet från andra arbeten inom 
kultursektorn men hade aldrig tidigare jobbat som skolbibliote‐
karie. Eftersom tjänsten varit vakant under en längre tid fanns 
ingen som kunde göra en överlämning. I stället fick hon efter bästa 
förmåga efterforska, utforska och testa på egen hand – en process 
som fortfarande pågår. 

Hur lägger man upp bokprat kring böcker man själv inte har 
plockat ihop? Hur distribuerar man pinkoder till elever utan att 
träffa dem? Hur får man till ett samarbete med lärare utan att ha 
träffats och utan naturliga mötesplatser? Hur får man eleverna att 
hitta till biblioteket när det inte ligger i skolans lokaler? Stora frå‐
gor blandades med praktiska problem i behov av lösning. 

Undermåliga lokaler
På en av skolorna Christina ansvarar för är biblioteket inrymt i 
en nedlagd förskola, tillsammans med musikundervisningen. In‐
nan biblioteket hänvisades dit hade skolan planer på att placera 
det i skyddsrummet i källaren. Förslaget avblåstes dock eftersom 
det klassades som förrådsutrymme av fastighetsförvaltningen. När 
Christina kom till skolan för att starta upp verksamheten möttes 
hon av en hel del bråte, bland annat ett duschdraperi intill en 
gammal golvbrunn. Praktiskt på en förskola, inte lika ändamåls ‐
enligt i en bibliotekslokal. 

Problemen med lokalen är många. På vintern blir den kall och 
elförsörjningen brister. Musikundervisningen vägg i vägg släpper 
igenom mycket ljud. Det – i kombination med att dörren mel‐
lan verksamheterna har ett glasfönster – gör det svårt för elever‐
na att fokusera under biblioteksbesöket. Motsvarande verkar även 
gälla för de elever som har musiklektion. När barnen i bibliote‐
ket blir uppspelta över nyinkomna böcker distraherar det elever‐
na inne på musiken. Det största problemet är emellertid att lokalen 
ligger i en fristående byggnad.

– Läget gör att det blir en perifer verksamhet. Det är ingen som 
slinker förbi eller tittar in, särskilt inte på vintern när det är kallt, 
säger Christina.

Tidigare fungerade bibliotekets lokaler som hall för musik‐
undervisningen och eleverna har ännu inte vant sig vid att loka‐
len har en annan funktion, berättar Christina. Det är fortfarande 
där de kastar av sig sina jackor. 

– När jag kommer tillbaka efter tre veckor [då hon arbetar på 
de andra skolbiblioteken, red. anm.] ägnar jag ungefär de två första 
dagarna till att få det att se ut som ett bibliotek igen. 

Den perifera placeringen gör det också svårt att knyta kontak‐
ter med lärare. I pandemitider blir det extra svårt eftersom skolans 
lilla lunchrum ofta är ”fullt” med coronamått mätt. Trots svårighe‐
terna har Christina fått igång verksamheten så pass att klasserna 
har börjat boka in sig för besök med utlåning och bokprat. 

Ojämlika förutsättningar
De fyra skolor som ingår i Christinas tjänst är alla relativt små 
med cirka 250-350 elever. Tre av dem rymmer årskurserna F-6 
och en är en utpräglad högstadieskola med ett integrerat folkbib‐
liotek på plats. Det är också där Christina har sitt kontor. Måndag 
till onsdag tillbringar hon på de övriga skolbiblioteken, ett bibli‐
otek var tredje vecka. Rektorerna har kommit överens om att 
Christinas tid ska fördelas jämnt mellan de olika skolorna, men i 
praktiken är förutsättningarna så olika att det blir svårt att följa. 

En av skolorna har ett fint och välskött bibliotek, som perso‐
nalen på skolan engagerar sig i och är stolta över. På en annan av 
skolorna saknas lokal helt. Skolan har pekat ut en lokal som skul‐
le kunna användas tillfälligt, men den ska rivas inom ett par må‐
nader. Om – och när – någon ny kommer att byggas har Christina 
ännu inte fått svar på. 

I praktiken betyder detta att skolan fortsätter använda kommu‐
nens skolbiblioteksservice, vilket flera av skolorna hon ansvarar 
för började göra i samband med att den förra bibliotekarien slu‐
tade och ingen ny anställdes. Det är såklart ett bra sätt att garante‐
ra elevernas tillgång till litteratur men det har i praktiken försvårat 
för Christina att komma in i verksamheten. Att erbjuda bokprat 
är svårt utan att först ha varit med och planerat beställningen av 
boklådor.

Christina Degerström Foto: Daniel Nyström
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Saknar kollegor
Utmaningarna med jobbet är många, och resurserna är, enligt 
Christina, alldeles för få. Sedan den förrförra bibliotekarien slu‐
tade 2018 har budgeten minskat med nästan 40 procent, hel‐
tidstjänsten har blivit en deltidstjänst och hälften av skolorna har 
valt att packa ihop sina bibliotek för att använda lokalerna till an‐
nat. Bristen på resurser, menar Christina, förstärker känslan av 
att ha ett splittrat fokus, i stället för ett samlat. Den energi som 
hade kunnat användas till att fördjupa och utveckla verksamhe‐
ten måste nu läggas på att ”släcka bränder”. I pandemitider för‐
svåras förutsättningarna ytterligare.

– Verksamheten är skör redan från början. Det räcker med att 
jag vabbar på fel dag så kanske ett projekt jag planerat tillsammans 
med lärare inte blir av, säger Christina.

Just ensamheten i jobbet – avsaknaden av kollegor och platser 
för naturliga möten – är en utmaning.

– Det är svårt att bli en kollega när man sitter i ett ”uthus” och 
är där var tredje vecka. 

Men Christina ser också betydande fördelar med jobbet. Den 
stora friheten är en sådan. 

– Jag har stort inflytande över verksamheten och hur vi ska 
jobba. Mycket större än när man jobbar på folkbibliotek.

Eftersom verksamheten saknar både lokal skolbiblioteksplan 
och tjänstebeskrivning har rektorerna bett Christina att ta fram 
förslag på sådana. Förhoppningsvis kommer den processen bidra 
till att verksamheten blir mindre splittrad och samarbetet med lä‐
rare mer naturligt och kontinuerligt. Hon skulle också önska att 
ledningen tog ett nytt – mer dynamiskt – grepp om helheten. I 
stället för att tänka att alla skolor ska dela exakt lika kunde 
resurserna fördelas mer efter elevernas faktiska behov.

Christinas erfarenheter är knappast unika. I den nyligen pub‐
licerade skolbiblioteksutredningen förekommer flera liknande ex‐
empel, som också används i argumentationen för de förändringar 
utredningen föreslår. De som jobbar inom skolbibliotek behöver 
helt enkelt få bättre förutsättningar och rimligare möjligheter att 
bedriva en kreativ, ändamålsenlig verksamhet.

CHRISTINA DEGERSTRÖM

Utbildning: 
Fil.kand. x 2: Drama-teater-film (2003), Biblioteks- och
informationsvetenskap (2020).

Jobbat med tidigare: 
Administrativt inom scenkonstområdet med dans, teater 
och regionala förutsättningar i norr.

Gör en ledig dag: 
Allt möjligt, ärenden och drar till skogs.

Läser just nu: 
En ung naturälskares dagbok av Dara McAnulty.

Tips på en bra barn- eller ungdomsbok: 
Seriealbumet Mira #vänner #kär #ettårimittliv av Sabine 
Lemire.

Så här blev det efter att Christina gjort om. Foto: Christina Degerström
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Flödet – en podd om skolbiblio‐
tek har pratat skolbibliotek i 
snart fyra år
Trots att Flödet drivs med knappa medel har 
den gästats av före detta utbildnings ‐
ministern Gustav Fridolin och når ut till en 
växande skara lyssnare. Bibliotekarierna 
bakom Flödet berättar om hur de använder 
podden som redskap för att utforska olika 
frågor kring skolbibliotekens verksamhet.

Text: Klara Önnerfält & Lotta Davidson-Bask 

När bis ger ut ett temanummer om skolbibliotek tycker vi att det 
är på sin plats att vi berättar lite om Flödet – en podd om skolbib‐
liotek. Till dags dato finns det 38 avsnitt som belyser frågor om 
skolbibliotek ur olika aspekter att lyssna på, och det finns ämnen 
som kan fylla minst lika många avsnitt till, det tror vi i alla fall. 
Vi spelar in när vi hinner, vi har våra vanliga jobb att sköta, men 
det blir ungefär tio avsnitt per år. Dessutom har vi ett sidoprojekt 
i vår barn- och ungdomslitteraturpodd som vi kallar Flödet läser 
där vi gör fyra avsnitt om året tillsammans med en gäst. 

Vi har båda varit verksamma inom skolbibliotek sedan 2004. 
När vi startade podden för snart fyra år sedan hade vi nyligen bör‐
jat arbeta på varsin gymnasieskola efter att ha jobbat inom grund‐
skolan. Podden kom till för att vi hade ett genuint intresse av att 
förstå det vi själva höll på med. Vi såg att mycket av det vi 
tampades med på våra gymnasieskolor liknade det vi gjort på 
grundskolan. Drivkraften var att vi ville försöka komma fram till 
vad det är för processer och strukturer som styr. Vad är det som 
gör att det är enkelt att få till vissa samarbeten och otroligt svårt 
med andra? Hur har vi själva löst problem och hur gör andra? Vi 
hade ingen teknisk kunskap, ingen budget men vi hade en idé – 
punkekonomi har vi fått lära oss att det kallas.

I vartannat avsnitt brukar vi ha en inbjuden gäst och dessemel‐
lan är det vi själva som samtalar kring ett tema eller en särskild 
händelse. De första åren, innan vi hade någon ekonomi att tala 
om, intervjuade vi kollegor som kunde cykla eller ta bussen till 
vår studio. Ja vår studio, vi kanske ska berätta att vi använde den 
inspelningsstudio som fanns på gymnasieskolan Spyken. Det var 
också medialärarna där som hjälpte oss i början. Tekniken har 
varit ett återkommande problem men det mesta har vi lyckats lö‐
sa, vi har också haft god hjälp av Mattias Persson på BTJ som 
kommit till vår undsättning mer än en gång.

När vi hållit på i två år fick vi ett stipendium från Skolbiblio‐
tek Syd som gjorde det möjligt för oss att resa och intervjua kolle‐

gor utanför Skåne. Vi fick även lite sponsring så att vi kunde kö‐
pa en portabel inspelningsapparat, en Zoom, som inte är mycket 
större än ett glasspaket. Vi fick även riktiga studiomikrofoner så 
att vi nu kan spela in i stort sett vilken miljö som helst och ändå 
få till ett bra ljud. Vår Zoom har också öppnat upp för intervju‐
er via telefon. Intervjun med undervisningsrådet Anette Holmqvist 
inför hennes pensionering var första försöket. Vår andra telefonin‐
tervju var med Gustav Fridolin när han berättade om utredningen 
kring stärkta skolbibliotek som sedan ledde till betänkandet Skol‐
bibliotek för bildning och utbildning. Det avsnittet har närmare 
600 lyssningar fram till idag. Vi har följt denna viktiga utredning 
och återkommit till den i flera avsnitt. 

Det som är roligast med att göra det vi gör är att kollegor runt 
om i landet hör av sig. Ibland får vi frågor kring hur vi skulle 
hanterat ett speciellt problem eller löst något. Vi får också snälla 
kommentarer med tack för att vi uppmärksammar skolbibliote‐
kariens situation och skolbibliotekens gåtor. Vi tror att det behövs 
många röster kring skola och bibliotek och en sammanhållande 
kraft, men framförallt vill vi fortsätta att utforska de här intressan‐
ta frågorna själva och tillsammans med andra. Vi brukar tänka att 
vi vill vara alla skolbibliotekariers bästa vän.

Vår poddplattform är Soundcloud men det går att hitta oss 
överallt där poddar finns.  Kontakta oss gärna via Twitter och In‐
stagram där vi heter @flodet_podden. 

Klara och Lotta i poddartagen. Foto: privat
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Hej mina vänner!
Oroa er inte, detta är inte den där sortens öppna brev där jag 

beklagar mig offentligt men jag ville använda mig av den här for‐
men för att prata om integrerade folk och skolbibliotek, det vill 
säga den formen som vi har i Nordmaling.

Och ja, jag kommer att försöka få mer pengar till biblioteket 
(se längst ner), men jag känner att jag behöver lyfta vad vi faktiskt 
gör på biblioteket och vad skattepengarna kommer att gå till. Det 
här är därmed en del av det men samtidigt ett sätt att problema‐
tisera och diskutera vår biblioteksform. 

Vi har alltså två biblioteksuppdrag i Nordmaling: folkbiblio‐
tekets och skolbibliotekets. Folkbiblioteket har 2,5 heltidstjäns‐
ter och skolbiblioteket har 0,75 heltidstjänst.

Jag förstår också om det inte är så enkelt att se skillnaden. 
Ibland misstänker jag faktiskt att det finns bibliotek som blandar 
ihop uppdragen. Om man ska hålla sig kort (något som jag för 
övrigt borde öva på) är det nämligen så att skolbibliotekarien ar‐
betar utifrån skolans pedagogiska mål och styrdokument, medan 
folkbiblioteket snarare ska axla vårt kultur- och utbildnings- och 
läsfrämjande uppdrag med fokus på barnperspektivet.

Barnens folkbibliotek ska vara kravlöst. Föra barnens talan. 
Det är extra viktigt nu i debatten kring kultur och läsning.1 Folk‐
biblioteket ska vara en plats där berättande av alla former ryms, 
där konst och kultur förmedlas. Ett viktigt uppdrag för folkbib‐
lioteket är att inspirera till läsning men också samordna kultur 
och uppmärksamma barn och ungas kulturbehov.  Folkbibliote‐
ket utgår från individens personliga utveckling.

Skolbibliotekarien, den stackaren, har egentligen ett helt an‐
nat uppdrag. Skolbibliotekarien ska arbeta för att hjälpa eleverna 
att nå skolans mål. När folkbiblioteket bjuder in till ännu ett fö‐
redrag om sylt med trädgårdsföreningen så använder skolbiblio‐
tekarien sin didaktiska förmåga och handleder individer och 
grupper, både i individuella och kollektiva lärprocesser.

Den största skillnaden är dock kanske att skolbibliotek, vilket 
inte är helt förvånande, har ett målstyrt pedagogiskt perspektiv 
och inte ett personligt perspektiv. 

Till och med när våra uppdrag är väldigt lika, som exempelvis 
vårt läsfrämjande uppdrag, blir det två helt skilda svar beroende 
på om du arbetar på skolbibliotek eller folkbibliotek. Det låter 
nästan som en vits:

Ett barn kommer in på biblioteket och frågar: ”Vi ska läsa en 
bok om romantiken men jag får inte läsa serier för fröken, kan du 
hjälpa mig?”

Skolbibliotekarien svarar: ”Jag ska hjälpa dig att hitta en bok 
ur listan som jag har fått av din fröken.”

Folkbibliotekarien svarar: ”Gör revolt. Dracula i serieform är 
fantastisk och vi funderar på att göra en ungdomspjäs som är ba‐
serad på den.”

Nåja, vi kan behöva förhålla oss till forskning om läsning på 
olika sätt beroende på om vi köper in läromedel och arbetar med 
mätbara mål. Ibland överensstämmer vårt uppdrag inte alltid med 
läroplanens fokus på bedömning.2   

Här är problemet (enligt mig) med integrerade folk- och skol‐
bibliotek: 

I samhället ser vi att de flesta organisationer och institutioner 
går igenom en institutionaliseringsprocess som gör att man slim‐
mar sitt uppdrag och avgränsar sig gentemot andra institutioner. 
Det här har inte varit fördelaktigt för folk-och skolbibliotek. 

Politiken och allmänheten ser inte den här processen, de ser 
bara ett bibliotek, men bibliotekarierna vill däremot både nyttja 
de viktiga politiska begreppen (utbildning, måluppfyllelse och 
skolfrågor) som kopplas samman med skolbiblioteken samtidigt 
som man värnar om folkbibliotekets uppdrag. 

Helt plötsligt så samarbetar inte skolbibliotek och folkbibliotek.
Här tycker jag att vi bibliotekarier måste bli mer självkritiska. 

Vartenda litet kulturprojekt handlar om att utnyttja en samar‐
betspartner för att lösa vårt uppdrag. Men samtidigt som man har 
ett utvecklat samarbete med exempelvis Azerbanjans flöjtmusik‐
förening via digitala kanaler så fungerar inte alltid samarbetet mel‐
lan folk- och skolbibliotek som ofta till och med befinner sig i 
samma hus. 

Folkbibliotekarierna drar sig för att arbeta utåtriktat i skolan 
även om man absolut bör göra det om man får chansen, både för 
att man inte vill klampa in på skolbibliotekets territorium men 
också för att man i all välmening kanske kämpar för att få en skol‐
bibliotekarie och inte vill ge sken av biblioteksverksamhet i skolan. 

Jaha kära vänner. Tycker er bibliotekschef nu att integrerade 
folk- och skolbibliotek är en dålig idé? Svaret på det är absolut in‐
te, tvärtom. Vi som har en så bra fungerande verksamhet skulle 
kunna bli ett riktigt framgångsbibliotek när det gäller just integ‐
rerade folk- och skolbibliotek. Många av våra utmaningar, även 
bemanning, skulle vi kunna lösa med ett riktigt bra samarbete 
och att arbeta lite mer med att lyfta varandras uppdrag.

Vi behöver inte arbeta för att nå ungdomarna på vårt folkbib‐
liotek, de är redan här. 

Öppet brev till politikerna i Nordmaling 
och biblioteken i allmänhet



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #2 2021 — 13

TEMA: SKOLBIBLIOTEK

Vi har ett bra samarbete med skolan men också ett starkt stöd 
av lärarna i båda av våra uppdrag. Detta är något som inte alls är 
självklart och även något som både skolledningen och persona‐
len ska ha ett stort tack för. 

Jag tror att om man engagerar sig i biblioteksfrågor, och skol‐
biblioteksfrågan, så kommer man att upptäcka att biblioteken 
upplever sig vara alldeles för underbemannade vilket fler än jag 
har reagerat på. Vi behöver mer pengar till skolan, kulturen, äldre‐
omsorgen, vården, nya vägar och gud vet vad. Jag önskar egent‐
ligen bara att besluten som tas är grundade i en förståelse för att 
vi har en bemanning på 2,5 heltidstjänster på ett uppdrag och 
0,75 på det andra. 

Tommy Bildström. Foto: Jenny Örnberg

1) https://norran.se/artikel/j863631r

2) https://www.bt.se/kultur/lattlast-framjar-inte-alltid-laslust-mest-
b9962b74/?fbclid=IwAR1pgCL9mnfpkyjCQT0ARzp65QplbQv‐
cbET8glj2x-0Tv2Q-GeiwVK4uvOY

Min stora önskan är att vi får en ökning. En hel tjänst till på 
folkbiblioteket som också kommer att möjliggöra att vi som folk‐
bibliotek stöttar skolbiblioteket bättre och 25 % till så att vår 
duktiga och engagerade skolbibliotekarie får en heltid. Då tror 
jag att vi får chansen att toppa formen, visa vad vi går för och bli 
det bästa bibliotek som vi bara kan bli.

Jag tror också att biblioteket skulle kunna bocka av många av 
våra gemensamma utmaningar. Särskilt, men inte enbart, ung‐
domsfrågor.  

Vänligen skicka pengarna i kontanter (i omärkta sedlar) till: 
Tommy Bildström, Bibliotekschef Nordmaling 
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KAJORNA 
Björn Hellberg

som kajor sitter dom 

väntar på något 

dom vet inte vad själva pratet 

rör spelet i mobilen rör skolan 

och tristessen sommaren som 

aldrig kommer rör mopeder 

och epa:n 

tjejen som kanske 

kanske inte 

som på en given signal 

ohörbar, osedd 

stunden till flykt 

flyger ut i korridoren 

mot den öppna dörren 

allt är tyst 

igen
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omas Nygren: 

Fakta, fejk och fiktion (2019)
Den här boken är användbar i arbetet med 
medie- och informationskunnighet i skolan. För 
att elever ska kunna utveckla sitt kritiska 
tänkande, i synnerhet i ett digitalt informations‐
landskap, behövs både goda ämneskunskaper och 
digital kompetens. omas Nygren förklarar och 
ger exempel på hur en kan lyckas med det i 
undervisningen. Boken riktar sig egentligen till 
lärare, men jag ser ingen anledning till varför den 

inte är lika användbar för en skolbibliotekarie, i synnerhet om biblioteka‐
rien samverkar i den pedagogiska verksamheten. Nygren lyckas vara väl‐
digt konkret och ger exempel på undervisningsdesign samtidigt som han 
fördjupar sig teoretiskt i vad kritiskt tänkande egentligen är. Boken är helt 
enkelt till för att skapa en grund för ett kritiskt tänkande riktat till grund-
 och gymnasieskolan. Nygren gör nedslag i läroplanen för att visa hur en 
som ansvarig för undervisningen kan utveckla och tillämpa sitt kritiska 
tänkande i de olika skolämnena. Boken är inte bara användbar för att upp‐
nå målen i skolans läroplan utan också för att barn och unga från tidig 
ålder ska lära sig att hantera samhällsfrågor i en digital värld. Inte för att 
lyckas i skolan utan för att utveckla en digital medborgarlitteracitet.

Tre litteraturtips för skolbibliotekarier
Text: Sofia Berg

Maria Schedvin: 

Hållbar skolbiblioteksutveckling (2020)
Maria Schedvin är skolbiblioteksutvecklare i 
Malmö stad. Hon framhåller att ett skolbiblio‐
tek är mer än ett rum med böcker: ”Ett skolbib‐
liotek blir det först när det finns en kompetens 
som kan guida eleverna rätt och stärka elevernas 
språkliga förmåga och digitala kompetens enligt 
målen i läroplanen”. Hållbar skolbiblioteksutveck‐
ling ger på sina cirka hundra sidor vägledning 
för hur en bra skolbiblioteksverksamhet kan se 

ut och hur en bygger upp och utvecklar den. Boken  fungerar som över‐
sikt för vilken kunskap en bör känna till och vilka strategier som behövs 
i ett utvecklingsarbete. Schedvin samlar styrdokument, internationella 
riktlinjer och lagar som en skolbibliotekarie kan stödja sig på när en be‐

höver påpeka skolbibliotekens betydelse (för det förekommer att en som 
skolbibliotekarie behöver göra det). Hon tar också upp vikten av en tyd‐
lig arbetsbeskrivning för att professionen ska kunna lyftas och stärkas. Just 
skolbibliotekarieyrket som profession lyfts som centralt, något som ibland 
glöms bort i debatten om skolbibliotek. Boken riktar sig både till dem 
som är insatta i hur skolbibliotek fungerar och till skolledare och perso‐
ner som arbetar med skolutveckling, som vill och behöver lära sig mer om 
skolbibliotekets funktion och potential. Ett avslutande kapitel är tillägnat 
skolledare som står inför att anställa en skolbibliotekarie. Bokens lättill‐
gängliga format gör att den faktiskt har en chans att hamna hos dem som 
behöver den mest, på skolledares och rektorers skrivbord. Boken balanse‐
rar bra mellan en realistisk verklighetsuppfattning och idealistiska fram‐
tidsvisioner. Det är dock synd att Maria Schedvins bok släpptes strax innan 
regeringens delbetänkande av utredningen Stärkta skolbibliotek och lärome‐
del kom, då jag är nyfiken på hennes tankar kring utredningen.

Klara Önnerfält: 

Klaras läsprepp! Att främja läsning bland 

barn och unga (2020)
Klara Önnerfält är bibliotekarie, läsfrämjare och 
driver skolbibliotekspodden Flödet tillsammans 
med Lotta Davidson-Bask. I Klaras läsprepp! Att 
främja läsning bland barn och unga har hon sam‐
lat sina bästa råd för att ta läsfrämjande aktivite‐
ter till en ny nivå. Boken vänder sig till 
bibliotekarier och andra som arbetar med litt era ‐

tur förmedling. Sitt teoretiska avstamp tar boken i läsforskaren Linda 
Gambrells sju regler för läsmotivation:  relevans, utbud, tid, val, interak‐
tion, framgång och incitament. Boken utgår sedan från de sju reglerna 
och varje kapitel redogör för hur en kan arbeta utifrån respektive regel. 
Särskilt intressant är bokens andra kapitel ”Relevans”. Önnerfält tar i kapit‐
let upp hur viktigt det är att barn har tillgång till litteratur som speglar 
dem som människor, vare sig det handlar om fantasy eller realistisk skön‐

litteratur. För visst är det till stor del skönlitteraturens kärna? Att få lära 
känna sig själv och andra genom litteraturen. Givetvis gäller det inte ba‐
ra för vuxna, utan kanske särskilt för barn. Boken tar upp olika faktorer 
som spelar in i vilka barn som blir ”läslusar”. Det handlar om sociala 
förhållanden där skolbiblioteket har en stor möjlighet att skapa likvär‐
dighet för alla barn. Boken tar också upp skolbibliotekariers förutsätt‐
ningar. För att en bibliotekarie ska bli en bra läsfrämjare behövs en bra 
arbetsmiljö samt tillräckliga resurser i tid och budget. Boken ger handfas‐
ta förslag på läsaktiviteter som en kan göra: högläsningsfrukost, återvin‐
ningsbibliotek och gestaltade bokprat. Önnerfält som själv arbetat mycket 
med bokprat berättar generöst om hur det går till när hon själv förbere‐
der ett bokprat. Det är viktigt att synliggöra för att öka förståelsen för att 
det ligger mycket förberedelse bakom ett bra bokprat. En behöver tillräck‐
ligt med lästid, kunskap om gruppen det ska bokpratas för, vilka språk ta‐
las, läsnivå, intressen o. Klara Önnerfält beskriver bokpratet som att 
”...bokprat är ’Rolls Roycen’ i läsfrämjarverktygslådan…”, vilket jag är vil‐
lig att hålla med om.
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En av Sveriges mest (ö)kända bibliotekarier är nog KB-mannen, 
ni vet han som jobbade på Kungliga biblioteket som chef för 
handskriftsavdelningen och som för att finansiera sina 
extravaganta vanor stal gamla böcker från Kungliga 
bibliotekets magasin och sålde dem vidare. Sara Granath skrev 
nyligen om honom i Svenska Dagbladet. Han förekommer i en 
föreställning som är aktuell på ”Soppteatern”, som är en del 
av Stockholms stadsteater. Titeln på den korta enaktaren är 
”På jakt efter bibliotekstjuven”. 

Men KB-mannens öde har även tidigare fascinerat och 
dramatiserats. 2011 gjordes en TV-serie med Gustaf Skarsgård i 
rollen som bibliotekstjuven Anders Burius (finns på SVT-play). 

Min del i denna historia är att jag vid ett tillfälle faktiskt 

träffade den omtalade chefen för KB:s handskriftsavdelning. I 

slutet av 1990-talet satt jag i styrelsen för Viktor Rydberg-

sällskapet, i dag mest aktivt i Göteborg. Nu hade vi fått en 

gåva från en av medlemmarna, en bok som hade ägts av Viktor 

Rydberg, i vilken han gjort noteringar och anteckningar kring 

religionsfilosofiska frågor. Jag och ordföranden tyckte att den 

kanske skulle passa på KB så vi sökte upp Burius som också var 

intresserad av boken. 

Så en varm sensommardag mötte han oss i KB:s entré, med 
blonderat hår och guldbågade glasögon, iklädd en mycket 
elegant linnekostym. Redan där kände jag att det var något 
märkligt med honom, han gav ett sken av att närapå ”äga” 
Kungliga biblioteket. Mina farhågor stärktes ytterligare då vi 
kom in till själva handskriftsavdelningen. 
– Här sitter ”mina flitiga damer” och arbetar, förklarade han 
med en storvulen gest. 

Sedan fick vi följa med honom in på hans kontor där han 
förevisade den ena bokrariteten efter den andra samtidigt som 
han berättade om sin sportbil och övernattningslägenhet på 
Surbrunnsgatan i Stockholm (hans permanenta bostad var i 
Uppsala). Stockholm ansåg han vara alltför vulgärt för hans 
smak. Han berättade också att han fått i uppdrag av Svenska 
Akademien att skriva en jubileumsbok om Nobelbibliotekets 
historia.

KB-MANNEN
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Jo visst var det mycket som imponerade på en besökare, men 
ändå var det något som var lite skumt och skavde, och när 
jag lämnade Kungliga biblioteket hade jag en lätt 
obehagskänsla. 

Flera år senare, 2004, blev den tragiska historien om hans ohederliga vandel med gamla böcker uppdagad. En (riktig och) noggrann bibliotekarie upptäckte att det förekom konstigheter i katalogen och luckor i magasinens hyllor, och Burius affärer med att stjäla och sälja böcker är blev avslöjade. Många av de stulna böckerna hade sålts utomlands, en del lyckades dock återköpas men ett flertal titlar har tyvärr aldrig återfunnits. Efter att han erkänt sitt brott begick Burius självmord i sin lägenhet på Surbrunnsgatan genom att klippa av gasledningarna och spränga sig själv i luften. Kanske ville han ännu i döden väcka uppmärksamhet, lämna denna värld med buller och bång? Som tur var skadades och dog inga fler, men förödelsen på huset där han bodde blev ändå stor.

Berättelsen om Bibliotekstjuven är förstås både väldigt 
sorglig och märklig men den får mig också att fundera kring 
yrkesprofessionen att vara bibliotekarie. Anders Burius var 
en lovade akademiker som doktorerade i idéhistoria i 
Uppsala och sökte en professur i Bokhistoria i Lund, som 
han inte fick, vilket tog honom mycket hårt. I stället för 
professor blev han erbjuden ett chefsjobb på KB. På 
handskriftsavdelningen fick han vara boss över en handfull 
”damer”, men det räckte inte för att han skulle känna sig 
tillräckligt uppskattad. Hybris kombinerat med ett kostsamt 
leverne blev till sist hans fall. 

Genom åren har jag funderat på vad det var som fick mig att 
känna tveksamhet inför hans person. Vari bottnade min 
misstänksamhet mot honom? Var det för att han var så fåfäng, 
skrytsam och tog plats? Eller var det helt enkelt så att han 
inte passade in i min bild av hur en bibliotekarie ska bete 
sig, i synnerhet inte om hen arbetar med handskrifter? Min 
tveksamhet avslöjar också min egen uppfattning av 
bibliotekarierollen. Anders Burius är ingen förebild som jag 
vill rekommendera, men däremot skulle vi väl behöva 
bibliotekarier som syns mer i pressen, som gör 
biblioteksfrågan synlig, som till och med ställer till med 
lite bråk kring sin egen yrkesroll och värdet av våra 
bibliotek? Men att gå så långt som KB-mannen gjorde är 
kanske att ta i.

Röda Lina
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Diskussionen om biblioteksaktivism

Under våren har en debatt om aktivism och bibliotek pågått, med 
utgångspunkt i ett antal texter av forskarna Johan Sundeen och Roger 
Blomgren och reaktioner på deras inlägg. Här publicerar tidskriften BiS 
styrelses längre inlägg i debatten, tillsammans med en kompletterande 
kommentar från Lena Lundgren. I slutet av avsnittet finns också en kort 
bibliografi som listar de olika inläggen i debatten. Till ämnet får vi 
säkert anledning att återkomma i olika former även framöver.

Felaktig bild av BiS och en för ‐
enklad syn på biblioteks politik 
i forskningsartikel1

En fråga dröjer sig kvar hos oss efter att ha läst forskarna Johan 
Sundeen och Roger Blomgrens artikel ”Offentliga bibliotek som 
arena för aktivism”, publicerad i den vetenskapliga tidskriften 
Nordisk kulturpolitisk tidskrift (nr 2, 2020): tycker Sundeen och 
Blomgren att det är bra att bibliotekarier engagerar sig i den all‐
männa biblioteksdebatten och i bibliotekspolitiska frågor?

Som vi uppfattar det gör inte Sundeen och Blomgren i arti‐
keln några anspråk på att empiriskt påvisa en ”tjänsteman‐
naaktivism” inom bibliotekssektorn. De säger sig röra sig i en 
analys av föreställningar, idéer och diskussioner kring bibliote‐
kets relevans och utveckling, som cirkulerar i ett delvis avgrän‐
sat (vi återkommer till det) forum, med föreningen Bibliotek i 
Samhälle och tidskriften bis som nav för sin datainsamling (se 
avsnittet ”Forskningsproblem och frågeställningar”). Sett i det‐
ta ljus kan man tycka att artikelns titel är halvbra satt, men den 
preciseras lite mer i undertiteln, ”En fallstudie av vänsterpoli‐
tisk biblioteksideologi på 1970- och 2010-talen”. Tyvärr finns 
det, som vi ser det, en vilja hos författarna till att återkommande 
uttala sig som om man också hade belägg för en biblioteksverk‐
samhet och en bibliotekariekår som så att säga hotas inifrån. 
Hotet verkar bestå av självsvåldiga vänsterbibliotekarier som 
åsidosätter sin roll som tjänstepersoner – och demokratiska vär‐
den som yttrandefrihet, neutralitetsprincip och opartiskhet – till 
förmån för icke-önskvärda politiska agendor. Sundeen och Blom‐
gren beskriver en ”aktivistisk” föreställning, som bygger på att 
”verksamheten ska inspireras av i förhållande till professionen 
externa idéer” råder.

Det är förstås både roligt och intressant för föreningen BiS 
att utgöra studieobjekt i en kulturpolitisk studie, men vi upple‐
ver tyvärr att författarnas framställning uppvisar stora brister, 
som får konsekvenser för vilka slutsatser som är rimliga att dra. 
Artikeln, som enligt Sundeen och Blomgren ”har både en empi‐

riredovisande och [en] analytisk ambition”, är problematisk i 
båda dessa avseenden, särskilt i ett vetenskapligt sammanhang.

Citeringspraktiker och källhantering
För att börja i det förstnämnda, författarnas citeringspraktiker 
och källhantering är bristfällig. Det är svårt att känna igen sig i 
hur BiS beskrivs i artikeln. Det är kanske inte så konstigt med 
tanke på vilket material man har valt att lägga ner mest tid på. 
Blomgren och Sundeen har botaniserat i BiS utveckling från 
1969 och framåt och lägger mycket energi på föreningens första 
decennium. Det intresset är förståeligt, men författarnas val att 
utesluta decennierna mellan föreningens första år och 2010-ta‐
let utelämnar en hel del förklarande historieskrivning. Urvalet 
av källor verkar medvetet valda för att understryka att BiS på 
2010-talet utgör något slags exotisk, kuriös och potentiellt far‐
lig rest från –68. 

BiS har ett program där föreningens målsättningar är tydliga. 
Det finns också officiella uttalanden och manifest från olika tid‐
punkter. Tyvärr verkar inte detta material vara så intressant för 
forskarna utan man plockar istället citat från tidskriften bis och 
föreningens blogg, som fungerar som öppna arenor för debatt, 
med uttalat högt i tak (alla skribenter i bis är inte nödvändigt‐
vis medlemmar i föreningen, eller ens sympatisörer). 

Tidskriften bis har använts som ett forum för diskussion av 
många utanför BiS genom åren, men det är hur Blomgren och 
Sundeen använder materialet från BiS blogg som är det mest iö‐
gonfallande. BiS-bloggen har nästan 1700 inlägg och i bloggens 
policy (publicerad 14/12 2011) står följande: 

En av BiS viktiga uppgifter är att främja yttrandefrihet och 
föreningen vill ha i högt i tak på de sociala forum på webben 
som föreningen är aktiv på. Detta för att vi tycker att det är 
viktigt med debatt och opinion. Så delta gärna med 
kommentarer och kompletterande info.

Allt material som publiceras på bloggen signeras av skri‐
benten, detta för att tydliggöra skillnaden mellan föreningens 
åsikter och den enskilda författarens.

Det finns helt enkelt en uppsjö av olika ståndpunkter represente‐
rade i bloggen. Vid olika  tillfällen använder sig Sundeen och 
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Blomgren av kommentarer och texter från enskilda skribenter i 
bloggen på ett sätt som låter påskina att deras åsikter represente‐
rar föreningens åsikter. Detta är orättvist både mot föreningen 
BiS och mot de personer som nu utmålas som talespersoner för 
föreningen, i vissa fall enbart efter att ha kommenterat i ett öp‐
pet kommentarsfält. Exempelvis nämns Henrik Bylunds 
kommentar på ett inlägg från 2013 som ett exempel på ”urvals‐
politiska ställningstaganden” från BiS medlemmar. Hans 
kommentar var en av många i en tråd där flera olika åsikter var 
representerade. Vissa av deltagarna var kända medlemmar i BiS 
och andra var det inte. I detta fall har man valt att lyfta fram en 
person som inte är känd från BiS-sammanhang framför flera 
kända företrädare – på inget sätt framgår det i tråden att Hen‐
rik Bylund har någon koppling till BiS. Handlar detta exempel 
om ett slarvigt misstag eller passar Bylunds citat för bra in på en 
tes forskarna vill driva? Vi hoppas på det första och påminner 
om att man bör vara källkritisk med sitt material när man fors‐
kar – kommentarer i ett öppet kommentarsfält bör behandlas 
varsamt i sammanhanget.

BiS efterlyser en fördjupad diskussion om urvalsarbete på 
bibliotek
I den mån programtexter och officiella uttalanden från före‐
ningen tas upp är de i vår mening genomgående för selektivt ci‐
terade, på ett sätt som förvränger helheten och bortser från 
kontext som har betydelse för citaten. Ett exempel ur artikeln 
är följande, där Sundeen och Blomgren citerar BiS yttrande re‐
spektive remissvar till utredningen för den nationella biblioteks‐
strategin:

En organisation som under sin mer än 50-åriga existens åter‐
kommande har artikulerat kritik mot neutralitetsidealet är 
den socialistiska föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS). I ett 
yttrande från 2018 skriver BIS att: ”Idén om biblioteken som 
neutrala är komplicerad, ifrågasatt och utmanad.” Resone‐
mang om medieurvalsfrågor som förs i förarbeten till försla‐
get om nationell biblioteksstrategi sägs vara naiva och 
idealistiska (Yttrande från BiS till Sekretariatet för en natio‐
nell biblioteksstrategi, 30/10 2018). I ett remissvar menar BiS 
att det föreligger en motsats mellan å ena sidan skrivningar 
om allsidighet, medvetna litteraturinköp och kvalitet, och å 
den andra neutralitet och frånvaro av censur (Remissvar från 
BiS rörande förslag till nationell biblioteksstrategi, 11/10 
2019).

Till de neutralitetskritiska partierna i remissvaret hör en skriv‐
ning om negativa effekter av kritiska yttranden som Justitie‐
ombudsmannen (JO) riktat mot ett antal folkbibliotek 
(Remissvar från BiS, 11/10 2019).

Om man går till källorna ser man att båda de refererade BiS-do‐
kumenten lyfter urvalsfrågorna som något som behöver dis‐
kuteras mer, bland annat i ljuset av då pågående politiska 
påtryckningskampanjer mot bibliotek och ibland mot enskilda 
biblioteksmedarbetare som fick motta privata hot. I Sundeen 
och Blomgrens återgivning framstår det som att texterna är blint 

emot neutralitetsprincipen, vilket inte är rättvist. BiS har i själ‐
va verket, i dessa texter och i andra sammanhang (exempelvis 
vår ”salong” 2018, då Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler 
och hovrättspresident i Svea hovrätt, medverkade), efterlyst en 
fördjupad diskussion av urvalsarbete på bibliotek, en komplex 
fråga som vi menar att professionen måste fortsätta diskutera.

För en läsare som har kännedom om de källor Sundeen och 
Blomgren väljer att använda sig av framstår deras artikel som ett 
ganska ostadigt bygge. Vi förstår förstås att Sundeen och Blom‐
grens artikel är utförd i en explorativ och diskuterande form, 
där forskaren gör ett urval av empiriredovisning av vikt för det 
man avser att diskutera. Men vi tycker återigen att det är rim‐
ligt att från två erfarna forskare begära en större varsamhet i sin 
källhantering än vad Sundeen och Blomgren ger prov på – bå‐
de vad gäller isärhållandet av olika typer av källor och vikten av 
en ärlig återgivning av deras innehåll.

Biblioteksideal och analys
Om vi nu istället vänder oss till det som vi uppfattar som pro‐
blematiskt i Sundeens och Blomgrens analytiska dimension. 
Forskarnas uttalade syfte är att ”studera och problematisera ide‐
ologiskt inflytande på uppfattningar om yrkesidentitet och yrke‐
spraktik inom biblioteksvärlden i relation till gällande lagstiftning 
och professionens nationellt och internationellt uttryckta etiska 
yrkeskoder”. Man landar så småningom i slutsatserna:

Vi har identifierat ett antal aktivistiska föreställningar om 
bibliotekarieyrket, vilka på avgörande punkter skiljer sig från 
den byråkratiska och den professionsetiska yrkesförståelsen. 
Till dessa hör att bibliotek ska präglas av ideologiska överty‐
gelser, att verksamheten ska inspireras av i förhållande till 
professionen externa idéer samt att biblioteken ska vara in‐
strument för det rättfärdiga samhället och särskilt tillvarata 
orättvist behandlade gruppers behov.

[...]

En övergripande slutsats av föreliggande framställning är att 
de kritiska fall som bland andra JO har intresserat sig för bör 
relateras till det teoretiska och analytiska ramverk rörande 
bibliotekariers yrkesidentitet som vi har presenterat. I kon‐
trast till den byråkratiska, professionsetiska och entreprenöri‐
ella idealtypen, som alla tre inrymmer föreställningen om 
neutrala bibliotek och opartiska tjänstemän, bygger ett 
aktivistiskt bibliotekarieideal på strävan att befordra det goda 
och mota det onda i grind.

Vi menar att Sundeen och Blomgren missar något väsentligt i 
sin argumentation – biblioteken är redan förknippade med ett 
antal olika värden och ideologiska uppfattningar och det förs 
naturligtvis en politik kring deras roll som offentliga institutio‐
ner. Dessa värden, som inte sällan stöts och blöts emot varand‐
ra, innebär oundvikligen att biblioteken är förbundna med 
politik. Sundeen och Blomgren glömmer, i sin iver att sortera 
ut ”aktivistiskt” drivna biblioteksideal från ”professionsetiska”, 
”byråkratiska” och ”entreprenöriella” sådana, att det inte bara är 
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något slags udda, övervintrade proggare som exempelvis driver 
frågor om antirasism på bibliotek, frågor om mångspråk, frågor 
om mänskliga rättigheter, hbtq-inkludering, och så vidare. Det är 
i allra högsta grad även insorterat i den på olika nivåer styrande 
biblioteks- och kulturpolitiken, samt framskrivet i portaldoku‐
ment från internationella biblioteksorganisationer som IFLA. Så 
här står det exempelvis i IFLA:s ”Core Values”, precis efter den 
punkt om informations- och yttrandefrihet som Sundeen och 
Blomgren citerar inledningsvis:

the belief that people, communities and organisations need 
universal and equitable access to information, ideas and works 
of imagination for their social, educational, cultural, democ‐
ratic and economic well-being 

the conviction that delivery of high quality library and in‐
formation services helps guarantee that access 

the commitment to enable all Members of the Federation to 
engage in, and benefit from, its activities without regard to citi‐
zenship, disability, ethnic origin, gender, geographical location, 
language, political philosophy, race or religion

(”More about IFLA”, https://www.ifla.org/about/more, 2019)

Eller för att citera svensk lagstiftning:

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 

delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas 
till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av män‐
niskor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ur‐
sprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller 
den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och sam‐
fundsliv ska främjas.

(Regeringsformen, 1 kap, 2  §)

Och specifikt för biblioteken i bibliotekslagen:

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
[...]
Prioriterade grupper

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland 
annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar 
erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del 
av information.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer 
som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att 

Illustration: Stellan Klint
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erbjuda litteratur på
   1. de nationella minoritetsspråken,
   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och 
svenska, och
   3. lättläst svenska.

(Bibliotekslagen, 2, 4, 5  §§)

Man ska ej heller glömma 1974 års kulturpolitiska mål som gällde 
ända fram till 2009 och hade en stor betydelse för biblioteken och 
för föreningen under dess tidiga historia:

att medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas,

att ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och 
främja kontakt mellan människor,

att motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet,

att främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunk‐
tioner inom kulturområdet,

att i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta 
gruppers erfarenheter och behov,

att möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse,

att garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs,

att främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kultur‐
området över språk- och nationsgränserna.

(Proposition 1974:28)

Lagar och dokument kan ändras och diskussion om etiska frågor 
och korrekt agerande som tjänsteperson avgörs självklart inte en‐
bart av lagstiftning och manifest. Men dessa exempel visar fram‐
förallt hur svårt det är att beskriva BiS som en extrem organisation 
utan att samtidigt brännmärka hela biblioteksprofessionen och 
kulturpolitiken som extrem. Många av de frågor som BiS och 
skribenter i bis framför, diskuterar och argumenterar för är näm‐
ligen inte ”i förhållande till professionen externa idéer”, utan i all‐
ra högsta grad påbjudna i en professionsetisk diskussion såväl som 
i nationell och kommunal bibliotekspolitik. En seriös diskussion 
om svensk bibliotekspolitik och om rollen som tjänsteperson i det 
offentligas tjänst kan inte bortse från den här delen av bibliote‐
kens uppdrag och roll, som alltså existerar parallellt med biblio‐
tekens uppgift att bidra till fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och 
så vidare. De centrala demokratiska värden som behöver försvaras 
inom professionen och i bibliotekspolitik på olika nivåer är, häv‐
dar vi, inte bara ett demokratiskt värde, utan flera.

Vem är aktivist?
Vi vill också påminna om de hot mot bibliotekens arbete med 
dessa frågor som är högst reella idag, vilket vi skrivit mycket om 
i bis. Några färska exempel handlar om hur Sverigedemokraterna 
agerat. Partiets syn på mångspråk blev särskilt uppmärksammat 

när Sölvesborg under 2019 skulle ta fram en ny biblioteksplan. 
Kommunen leds av ett samstyre där SD ingår som största parti. 
En biblioteksplan ska styra hur kommunens bibliotek bedriver 
sin verksamhet. I den finns det ett antal övergripande mål som 
biblioteksplanen ska sträva mot och som alltså ska vara vägledande 
för alla som berörs av den. Dessa mål är ytterst grundade på na‐
tionell lagstiftning. Med andra ord måste biblioteksplanen förhål‐
la sig till bibliotekslagens prioriteringar – bland annat att 
biblioteken ska erbjuda litteratur på andra språk än svenska, nå‐
got som SD ville ändra på. Rimligen är målsättningarna för bib‐
lioteksplanen någonting man inte tar sig för stora friheter med 
om man vill upprätthålla lagen. Kulturminister Amanda Lind ut‐
talade sig kritiskt i Biblioteksbladet och andra menade att 
Sölvesborgs nya hållning i själva verket bröt mot bibliotekslagen. 

Sedan dess har det bara kommit fler exempel på hur Sverige‐
demokraterna eller andra högerextrema organisationer på olika 
sätt försöker begränsa bibliotekens verksamhet, helt utan hänsyn 
till rådande lagstiftning. I Växjö har SD motionerat för att bibli‐
oteket bara ska ha böcker på svenska och minoritetsspråk. I Svalöv 
beordrade den politiska ledningen att ett Facebook-inlägg om bib‐
liotekets hbtq-certifiering skulle tas bort. I Täby gick den nazis‐
tiska organisationen NMR så pass långt att de hotade biblioteket 
för att de arrangerade sagostunden ”bland drakar och dragque‐
ens”. I samma kommun ville SD stoppa ett författarsamtal som 
hade fokus på normer och hbtq-frågor.

Tyvärr finns det många fler exempel. Anser Sundeen och Blom‐
gren att politisk organisering mot en sådan utveckling är klander‐
värd? Och anser Sundeen och Blomgren att exempelvis den tidigare 
bibliotekschefen i Sölvesborg, som protesterade mot en uppen‐
bart främlingsfientlig detaljstyrning av den lokala bibliotekspoli‐
tiken på tvärs mot bibliotekslagen, eller de stolta, hbtq-certifierade 
bibliotekarierna i Svalöv, är ”aktivister”? Vilka biblioteksvärden 
anser egentligen Sundeen och Blomgren det legitimt att försvara?

Diskussionen fortsätter
Avslutningsvis kan vi bara beklaga den typ av dåligt underbygg‐
da insinuationer om (vänster)-”politiserade” biblioteksinstitutio‐
ner som vi tyvärr tolkar Sundeen och Blomgrens artikel som. Vi 
är glada att bibliotekspolitik diskuteras, men med tanke på den 
befintliga hatsvans från höger som äter denna typ av berättelser 
till frukost, lunch och middag, och vars hot och hat, förutom att 
det är ett demokratiskt hot i sig, även drabbar enskilda tjänste‐
personer inom bibliotekssektorn, efterlyser vi en något större var‐
samhet i diskussionen. Just varsamhet och noggrannhet i 
argumentationen är ju dessutom en akademisk dygd, som borde 
ligga Sundeen och Blomgren varmt om hjärtat?

För BiS del kommer vi att fortsätta arbeta för ett demokratiskt 
samhälle och ett biblioteksväsende till för alla. Vi hoppas att det 
är många forskare, biblioteksarbetare och medborgare som gör 
detsamma. 

Styrelsen för föreningen Bibliotek i Samhälle
Martin Persson, Tobias Willstedt, Lena Lundgren, Sofia Berg, 

Christian Forsell och Annelien van der Tang
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BiS behövs fortfarande!
Text & foto: Lena Lundgren

Två forskare vid BHS i Borås, Johan Sundeen och Roger Blom‐
gren, har dragit ut i korståg mot föreningen Bibliotek i Samhäl‐
le, BiS, med artiklar i tidskriften bis som det främsta vapnet. BiS 
anklagas för att förespråka ”tjänstemannaaktivism”. Vi i BiS, som 
själva har dragit igång många diskussioner, har naturligtvis inget 
emot att vara föremål för debatt. Vad vi däremot vänder oss emot 
är sättet på vilket kritiken framförs under täckmantel av forsk‐
ning. Urvalet av material för Sundeens och Blomgrens studie samt 
citeringssättet ifrågasätts i en längre text från BiS styrelse. Här vill 
jag ta upp ett par andra frågor.

Sundeen och Blomgren lyfter, bland annat i sin artikel i Bibli‐
oteksbladet (BBL) 1/2021, fram de öppna hyllorna, en idé som 
Valfrid Palmgren hämtade från USA och som först tillämpades i 
Gustav Vasa församlingsbibliotek i Stockholm. Föreståndare där 
var Hildur Lundberg som hade deltagit i Valfrid Palmgrens första 
kurs i ”biblioteksteknik” och fått höra beskrivas att besökarna på 
detta sätt fick fri tillgång till den litteratur som fanns i bibliote‐
ket. Men i sin artikel gör Sundeen och Blomgren ett stort miss‐
tag. Man får av deras formuleringar intryck av att all litteratur 
eller all efterfrågad (?) litteratur fanns på hyllorna. Det var inte 
alls fallet. Både Valfrid Palmgren och Hildur Lundberg föresprå‐
kade och följde en strikt inköpspolitik, en sådan som Valfrid Palm‐
gren hade sett i USA och som innebar höga krav på såväl 
faktamässig tillförlitlighet som litterär och språklig kvalitet. De 
och de flesta andra biblioteksföreståndare (utom de som drev de 
kommersiella lånebiblioteken), gjorde stränga urval och satsade 
dessutom på litteratur som förväntades ha lång hållbarhet. Besö‐
karna skulle fostras och deras litterära smak utvecklas genom en 
kunnig vägledning. Anslagen för medier räckte naturligtvis inte 
heller till och det var viktigt att välja det bästa. Valfrid Palmgren 
har ibland kallats ”smakdomare”, vilket jag själv anser inte är rik‐
tigt rättvist, men helt klart menade hon att syftet med bibliote‐
ken var ”folkuppfostran”.

Den urvalspolitik som stakades ut av Valfrid Palmgren och 
hennes efterföljare, bland annat på Stockholms stadsbibliotek, var 
gällande på de flesta folkbibliotek långt in på andra halvan av 
1900-talet. Det gemensamma synsätt som styrde urvalet på bib‐
lioteken, och som var politiskt förankrat på både nationell och 
lokal nivå, var i bredare mening dels att bidra till människors for‐
mella utbildning och deras egen förkovran – folkbildning – och 
dels att erbjuda alternativ, alltså litteratur som inte var tillgänglig 
lokalt i kiosker, varuhus och andra försäljningsställen. Det sena‐
re var särskilt viktigt i landsorten och på landsbygden, där till‐
gången på kvalitetslitteratur var dålig. Vissa bokklubbar, som 
Folket i Bilds folkböcker, spelade under flera decennier samma 
roll. Att koppla ihop den epokgörande idén om öppna hyllor med 

en föreställning om att all litteratur var tillgänglig på dessa hyllor 
är direkt felaktigt. Vad gäller synen på Valfrid Palmgren och hen‐
nes insatser har den fördjupats och nyanserats genom de studier 
som har publicerats de senaste tio-tjugo åren. Man kan på denna 
viktiga punkt ifrågasätta de bibliotekshistoriska kunskaper som 
Sundeen och Blomgren påstår sig äga. 

Huvudfienden för Sundeen och Blomgren är BiS. BiS bildades 
1969 för att driva fram en diskussion om biblioteken, framför allt 
folkbiblioteken. Samhällsdiskussionen var livlig och snart sagt al‐
la institutioner och samhälleliga företeelser utmanades och av‐
krävdes svar om sin relevans och sin roll för människor och för 
samhällets utveckling. Det var ett brett och nödvändigt ifrågasät‐
tande av stela strukturer. Folkbiblioteken hade visserligen genom‐
gått stora förändringar under sina hundra år men hade inte i någon 
vidare utsträckning dragits in i den aktuella samhällsdiskussio‐
nen, utan levde lugnt tillsammans med sina trogna biblioteksbe‐
sökare. Sveriges Allmänna Biblioteksförening (numera Svensk 
biblioteksförening) bidrog inte heller på något konstruktivt sätt 
till att placera biblioteken i den aktuella debatten och, till skill‐
nad från i Danmark, spelade inte fackföreningen Svenska Folk‐
bibliotekarieförbundet, SFF (numera DIK), någon framträdande 
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roll. BiS drog alltså slutsatsen ”En ny förening är nödvändig!” i 
sitt första protokoll.

BiS har under mer än femtio år, i medgång och motgång, haft 
en stor betydelse för att hålla liv i den svenska biblioteksdiskus‐
sionen. Det har vi gjort inte bara genom tidskriften bis, utan också 
genom debattinlägg och fysiska debatter i egen regi, montrar och 
många välbesökta seminarier i aktuella frågor under rubriken ”Det 
rättvisa biblioteket” på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och 
i åtskilliga remissvar och yttranden i olika sammanhang. Kraven 
på en bibliotekslag och en nationell biblioteksstrategi är exempel 
på sådana frågor som BiS har drivit och som så småningom har 
blivit verklighet. Flera andra exempel finns, som det tidiga arbe‐
tet med att lyfta fram att biblioteken måste kunna erbjuda alla 
invånare, alltså även människor som talar andra språk än svenska, 
aktuell litteratur på deras eget språk. Det är numera en självklarhet 
som inte ifrågasätts av några andra än vissa SD-politiker. Näm‐
nas bör också föreningens mångåriga internationella engagemang, 
med det stora skolbiblioteksprojektet i Sydafrika Library Practice 
for Young Learners (LPYL) under åren 1997–2003 och stödet till 
barnböcker och ett barnbibliotek i Västsaharas flyktingläger som 
de främsta exemplen. Allt detta genom ideellt arbete (LPYL stöd‐
des till dels av Sida) och insamlingar och utan Svensk biblioteks‐
förenings, enligt förra ordföranden Inga Lundén ”världens rikaste 
biblioteksförening”, stora resurser.

Ingrid Atlestam har hamnat i skottgluggen för Sundeens och 
Blomgrens angrepp, vilket är djupt orättvist. Ingrid Atlestam har 
varit och är en viktig biblioteksdebattör, som genom sin analy‐
tiska begåvning, formuleringsförmåga och sitt engagemang i den 
konkreta biblioteksvardagen har väckt respekt och bidragit till ut‐
vecklingen av de svenska folkbiblioteken. För henne har biblio‐
tek i såväl teori som praktik handlat om vem och vad 
folkbiblioteket är till för, vilka tjänster och media som ska 
tillhandahållas, varför och för vem. Ytterst är det och har alltid 
varit politikerna som bestämmer detta med utgångspunkt i fak‐
ta och värderingar och helt naturligt ändras detta genom årens 
lopp.

Många BiS-medlemmar har under åren på liknande sätt ini‐
tierat och deltagit i biblioteksdebatter, lokalt, regionalt och natio‐
nellt: debatter som väl Sundeen och Blomgren med sin ställning 
borde välkomna? Även icke BiS-medlemmar har funnit att BiS 
erbjuder en öppen och tolerant arena för diskussioner. BiS har, i 
förhållande till sina resurser, bidragit till biblioteksdebatten på ett 
sätt som varken Svensk biblioteksförening eller BBL har förmått. 
Nu senast har BBL vägrat att ta in ens ett kort svar på Sundeens 
och Blomgrens artikel i BBL 1/2021, där BiS uttryckligen an‐
grips. I en samhällsdebatt där angreppen från höger blir allt skar‐
pare vidhåller vi fortfarande att både föreningen BiS och tidskriften 
bis är nödvändiga!

Debatten om biblioteksaktivism
OBS! Följande lista gör inte anspråk på att vara komplett, men 
innehåller de texter som förekommit hittills och som utgör 
bakgrund till texterna i det här numret av bis. Diskussioner på 
sociala medier som Twitter och Facebook omfattas inte av listan. 

Redaktionen

”Kulturlivets tillrättaläggare”, essä av Johan Sundeen och Roger 
Blomgren, Axess 7/2019.

”Aktivist javisst!”, artikel av Ingrid Atlestam, bis 4/2019. 
Tillgänglig online: https://foreningenbis.com/2019/12/18/
aktivist-javisst/.

”Vem är egentligen aktivist?”, artikel av Ingrid Atlestam, bis 
1/2020. Tillgänglig online: https://foreningenbis.com/
2020/04/28/vem-ar-egentligen-aktivist/.

”Offentliga bibliotek som arena för aktivism. En fallstudie av 
vänsterpolitisk biblioteksideologi på 1970- och 2010-talen”, 
forskningsartikel av Johan Sundeen och Roger Blomgren, 
Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2/2020. Tillgänglig online: 
https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/2020-02-06.

”BiS beforskat”, blogginlägg av Ingrid Atlestam, BiS webbplats, 
10 februari 2021. Tillgängligt online: https://
foreningenbis.com/2021/02/10/bis-beforskat/.

”Biblioteken som arena för aktivism”, blogginlägg av Mikael 
Böök, Biblioteket tar saka, 17 februari 2021, med 
efterföljande diskussion i kommentarsfält. Tillgänglig 
online: https://bibliotekettarsaka.com/2021/02/17/
biblioteken-som-arena-for-aktivism/.

”Bibliotekarier – inte vilka byråkrater som helst”, essä av Johan 
Sundeen och Roger Blomgren, Biblioteksbladet 1/2021 och 
online den 31 mars 2021. Tillgänglig online: https://
www.biblioteksbladet.se/ideer/essa/bibliotekarier-inte-vilka-
byrakrater-som-helst/.

”Sundeen och Blomgren borde granska hoten istället”, svar 
på ovanstående av Jonas Aghed, Biblioteksbladet, 31 mars 
2021. Tillgängligt online: https://www.biblioteksbladet.se/
ideer/debatt/sundeen-och-blomgren-borde-granska-hoten-
istallet/.

”Härskarteknik i stället för sakdebatt”, replik från Johan 
Sundeen och Roger Blomgren på ovanstående, 
Biblioteksbladet, 5 april 2021. Tillgänglig online: https://
www.biblioteksbladet.se/ideer/debatt/replik-harskarteknik-
i-stallet-for-sakdebatt/.

”Felaktig bild av BiS och en förenklad syn på bibliotekspolitik 
i forskningsartikel”, svar på Sundeen och Blomgrens 
forskningsartikel av BiS styrelse, BiS webbplats 26 april 
2021 (även publicerat på föregående sidor). Tillgängligt 
online: https://foreningenbis.com/2021/04/26/felaktig-
bild-av-bis-och-en-forenklad-syn-pa-bibliotekspolitik-i-
forskningsartikel/.
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I mars lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen kring 
barns och ungas läsning, i vilken många av Läsdelegationens 
förslag föreslås genomföras. Regeringen gjorde bedömningen 
att det är angeläget att öka medvetenheten om att läsning och 
läsförmåga har stor samhällelig och individuell betydelse. Re‐
geringen bedömde bland annat att läsförmågan ska förbätt‐
ras, att fler än i dag regelbundet ska ta del av både fack- och 
skönlitteratur. Alla i Sverige oavsett bakgrund och med ut‐
gångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges 
möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till 
litteratur av hög kvalitet. Med dessa nationella mål i bakhu‐
vudet lyssnade jag på årets Bokprovning som anordnades av 
Svenska barnboksinstitutet.

Jag vill gärna reflektera kring ett antal trender:
Vi ser en ökning i utgivningen av digitala ljudböcker för 

barn. Siffrorna visar också en slående hög utveckling avseen‐
de antalet lyssningar. Pandemin, med hemmasittande barn, 
är säkert en av flera bakomliggande orsaker till denna stigande 
siffra. Det är intressant att ställa sig frågan om det digitala lyss‐
nandet har ersatt högläsning av föräldrar på hemmaplan. 
Andelen föräldrar som ägnar sig åt läsaktiviteter med barnen 
är lägre i Sverige än i många andra länder. Föräldrarnas högläs‐
ning för sina barn har minskat under de senaste decennierna. 

Är vi på väg mot att strömningstjänster av ljudböcker ersät‐
ter föräldrarnas röst?

Årets upplagor av barn- och ungdomsböcker har minskat 
med 8 procent och det är tredje året i rad som utgivning av 
barn- och ungdomsböcker i tryckta format minskar. En av de 
tydligaste trenderna är att andelen översatta böcker aldrig varit 
så låg i svensk barnbokshistoria som idag, en minskning med 
15 procent av antalet översatta titlar. Vi ser sedan 2010 en 
nedåtgående trend. En del av förklaringen kan vara att svenska 
författare säljer bra och håller en hög kvalitet. Det är lättare 
för förläggare att hålla kontakt med svenska författare. En an‐
nan förklaring är att översättningen innebär en extra kostnad. 
Barn- och ungdomslitteratur fungerar som ett fönster mot 
världen och som en spegel mot en själv. Bokutgivningen bör 
präglas av mångfald. Frågan är hur alla som arbetar med läs‐
främjande kan påverka en sådan negativ trend? Det är en fråga 
som bör diskuteras brett!

Vi ser samtidigt en motsatt trend när det gäller vuxenböc‐
ker, antalet titlar fortsätter att öka, även antalet översatta tit‐
lar ökar stadigt. Hur kommer det sig att det finns en så stor 
skillnad mellan vuxen- och barnutgivningen? Det är svårt att 
till exempel uppnå lönsamhet i utgivning av ungdomsböcker 
(en minskning med 21 procent) och översatta böcker och det 

Lönsamheten framför allt annat!
Annelien van der Tang har tagit del av Svenska barnboksinstitutets 
årliga bokprovning och reflekterar över några specifika trender. 
Utgivningen av barn- och ungdomsböcker fortsätter att minska 
medan vuxenutgivningen ökar. Andelen översatta böcker har aldrig 
varit så låg i svensk barnbokshistoria som idag. I strävan efter att 
hålla kostnader nere och försäljningssiffror uppe påverkas 
mångfalden i svensk barnboksutgivning.

Text: Annelien van der Tang
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Bokprovningens logotyp

är svårt att nå ut med titlarna. Mattias Fyrenius, förlagschef 
på Bonnier Carlsen, anser att barnbokens synlighet och 
berättelsens fönster är betydligt mindre hos den fysiska 
bokhandeln och hos nätbokhandeln än fönstret för vuxenböc‐
ker. Barnlitteraturens fönster behöver stärkas även på skol- 
och folkbibliotek. 

I mitt hemland Nederländerna finns det sedan 1980-talet 
en stark samverkan mellan bibliotek, förlag och bokhandel, 
utifrån idén om att läsaren är den gemensamma nämnaren. 
Om man har köpt en bok eller lånat den på bibliotek är av 
mindre betydelse. I Sverige finns det mer vattentäta skott mel‐
lan bibliotek och bokhandel utifrån tanken (tror jag) att var‐
je utlånad bok är lika med en icke såld bok. Om bibliotekarier, 
bokhandlare och förläggare tillsammans, sida vid sida skulle 
verka för ett läsande samhälle med ökad tillgång till böcker 
skulle det kasta nytt ljus över lönsamheten i barnboksutgiv‐
ningen. I Nederländerna ökade utgivning, försäljning och ut‐
låning av bilderböcker när biblioteken implementerade 
Bokstart för åtta år sedan. I Sverige ser vi i år en minskning 
av utgivning av bilderböcker med 11 procent, allt medan Bok‐
start implementeras i Sveriges kommuner.  Det som jag vill 
ha sagt är att det i slutänden lönar sig om bibliotek, förlag och 
bokhandel samarbetar.

Källor
Bokprovning 14 april 2021
Vad hände i utgivningen 2020? Statistik, teman och analyser / 

Kajsa Bäckius
Wikberg, E. (2021). Bokförsäljningsstatistiken Helåret 2020. 

Stockholm: Svenska Bokhandlareföreningens Service AB 
och Svenska Förläggareförening Ek. för.
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PANEL: ARBETSMILJÖ OCH OMSTART EFTER PANDEMIN

I
Vi knallar runt mellan tillvarons kanter,
lyfter och sänker tanken efter behov,
söker oss in i skrymslen och vrår
för att kontrollera att ädern är uppdragen.
Iakttagarna kommer och går, stiger ur och i,
behöver knappt vrida på nacken för att
konstatera att allt är under kontroll
 
Men fortfarande är det lättare att välja hatt
än huvud och man hör folk säga:
”Den här har väntat på mig, det var meningen
att den skulle ha mig inuti sig!”
 
Vi stiger upp med väckarklockans lovsång
till ännu en dag, vi kliver ur en dröm
och trär på oss vardagens gyllengrå hängslen
Med hjälp av en outgrundlig optimism
håller vi hakan en bit ovan knävecken
timme efter timme, dag ut och dag in
– vi är heroiska!
 
II
Att vara karl för sin hatt, eller tvärtom,
det är den stora frågan …
Några meningar strös ut över spelplanen
innan klacken vänds och gatularmet
för en kort stund fyller lokalen
och en fläkt av bensinmättad förmiddag
nästlar sig in i rökridån vid bardisken,
där ”tåspringorna skymtar som ett djupt
dekolltage där nere i de röda skorna”
 
Hatten, lika oskiljaktig från huvudet
som konsten från livet. Endast inför döden
lyfter Beuys på hatten, och träder in
 

Den 12 maj 2021 var det 100 år sedan den tyske skulptören, 
performance-konstnären, mystikern och aktivisten Joseph Beuys föddes. 
Han blev omstridd av alla möjliga orsaker, men tillhör de verkliga 
banbrytarna i 1900-talets konsthistoria. Ett av hans personliga 
kännetecken var hatten som också inspirerat till denna dikt, hur ett 
föremål kan fylla många olika funktioner och behov.

Bengt Berg

Och den gamla diskussionen form-innehåll:
som förhållandet brätte-kulle, det är inte självklart
att det ena automatiskt ger det andra – utan innehåll
blir brättet bara en retorisk gest, men också:
utan brätte riskerar kullen att fastna i sitt eget,
om än tänkvärda, mummel
 
Brättenas eviga vilja att skydda och skyla,
att dra till sig, suga upp, införliva, gå upp i
– alltifrån bländande höbärgningssol, jordafärd i duggregn
eller hästkapplöpningsuppmärksamhet, eller som när
Dragos drar av sig masken och ömsar till solglasögon
– och hatt
 
III
Men mot tårtan står sig hatten slätt,
det vet Gerrit Zalm, och det vet vi
Det finns stunder då inga hattar hjälper,
stunder då hjälplöshetens triumf
är så total att endast en blykula
kan återställa den förlorade respekten
för den europeiska valutan
 
Dock bör vi ha i åtanke,
i respekt och vördnad,
några av de erfarenheter som mänskligheten
har gjort under seklers gång och hattars brätten:
Du skall inga andra hattar hava jämte mig.
Du skall icke bära falskt vittnesbörd om din nästas hatt
Du skall älska din hatt så som dig själv
Alla hattar bär till Rom
I mörkret är alla hattar grå
Liten hatt bär också brätten
Min hatt är mitt hem
Hellre en hatt på huvudet än tio i handen
Att ha hatt, eller inte ha hatt,
det är frågan!
 
Ha en bra hatt!

En hatt från Bengt Berg

Not. Dikten är inspirerad av ”hattbilder” av konstnären Peter Ekström.
Joseph Beuys, tysk konstnär. Gerrit Zalm, holländsk finansminister, som tårtades måndagen 4/1 1999 när euron 

introducerades på den internationella valutahandeln av aktionsgruppen TAART.

Hattarnas herre
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Monika Staub Halling

Hur har arbetsmiljön på ditt bibliotek påverkats?

På lågstadiet har eleverna hittills fått vara i skolan under hela 
pandemitiden, men vi har förberett dem för eventuell undervis‐
ning på distans. Bland annat har de fått ta med skolsurfplattan 
och visst lärmaterial hem varje dag, ifall skolan skulle behöva 
stänga över en natt. Vi har också tränat eleverna på att delta i lek‐
tioner digitalt för den händelse att skolan skulle övergå till ärr‐
undervisning.

För mig har förändringarna kommit stegvis. Den första åtgär‐
den var att vi inte längre lät elever från olika årskurser och klasser 
mötas i skolbiblioteket under drop-in-öppet. Istället tilldelades 
varje årskurs en egen dag i veckan då de fick besöka skolbibliote‐
ket på rasten. Vi införde också obligatorisk handtvätt innan ele‐
verna kom in genom biblioteksdörren, och för mig blev det mycket 
spritande av ytor. Bibliotekslektionerna i klassrummen kunde jag 
däremot fortsätta med ända fram till jullovet, då rektor bedöm‐
de att det var för riskabelt att besöka så många klasser under en 
vecka. I samma veva ställdes drop-in-öppet på rasterna in helt.

Jag övergick till att hålla mina lektioner via videosamtal, där 
klassen satt i klassrummet och jag i skolbiblioteket. Eleverna del‐
tog via varsin surfplatta med hörlurar, vilket var bra träning inför 
en eventuell omställning till ärrundervisning, då de ju skulle ha 
suttit likadant fast hemma. Vissa klasser deltog i stället genom att 
läraren visade min datorskärm via projektor. 

Eleverna var beundransvärda och det gick förvånansvärt bra 
att hålla lektion via videolänk. För mig blev det mycket stillasit‐
tande, och vissa övningar gick inte att genomföra som vanligt. 
Eleverna har också saknat våra lånestunder i slutet av bibliotekslek‐
tionerna. För att kompensera har jag lånat ut stora mängder böc‐
ker till alla klassrum, men det är förstås inte samma sak för barnen 
som att själva få botanisera bland hyllorna och uppleva biblio‐
teksmiljön. 

Hur förbereder du/ni er för en omstart?

Sedan någon månad tillbaka har jag successivt kunnat trappa upp 
klassrumsbesöken igen, vilket vi alla är mycket glada för. Så det 
viktigaste steget mot en omstart är redan taget, eftersom kärnan 
i verksamheten är just bibliotekslektionerna. Lärandet blir helt 
klart bättre av att jag kan röra mig fritt i klassrummet och intera‐
gera med elever och pedagoger IRL. 

Klassernas besök i biblioteket kommer att komma igång i slutet 
av vårterminen. Då får jag ladda upp med mycket ytbehandlings‐
sprit och se till att vädra ofta. 

När höstterminen börjar räknar vi med att hålla rastöppet igen, 
men vi kommer att anpassa schemat för att även då kunna hålla 
isär årskurserna. Skulle det bli hårdare restriktioner igen är vi ju 
väl förberedda för att ha bibliotekslektioner på distans.

Monika Staub Halling är skolbibliotekarie på Backaskolan i 
Lund, en lågstadieskola med cirka 380 elever. Varje klass har sche‐
malagd bibliotekslektion varannan vecka, antingen i klassrum‐
met eller i skolbiblioteket. Lektionerna bygger på läroplanen och 
klassernas aktuella arbetsområden, och avslutas vanligtvis med lån 
i biblioteket.

Monika Staub Halling arbe‐
tar som skol bibliotekarie på 
Backa skol an i Lund.

Foto: Maria Harvyl

PANEL: ARBETSMILJÖ OCH OMSTART EFTER PANDEMIN

Panel: arbetsmiljö och omstart 
efter pandemin
bis fortsätter sitt nya permanenta inslag med att samla till en panel i 
varje nummer. Den här gången har vi frågat några personer verksamma 
inom olika bibliotekstyper om arbetsmiljön under pandemin och hur de 
i sina respektive biblioteksverksamheter tänker sig att en omstart kan se 
ut.
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PANEL: ARBETSMILJÖ OCH OMSTART EFTER PANDEMIN

Sara Kjellberg 

Hur har arbetsmiljön på ditt bibliotek påverkats? 

Det blev en snabb omställning i mitten av mars 2020 när rege‐
ringen beslutade att all högre utbildning skulle bli digital. Det har 
verkligen varit viktigt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna konstant 
under den här perioden. Vi började med att inte ha våra informa‐
tionsdiskar öppna utan gick över i helt digitalt läge. Som tur var 
fanns mycket på plats för att kunna göra en sådan övergång. Ef‐
ter sommaren har vi kunnat arbeta med säkerheten i den yttre 
miljön. Vi har haft en diskussion med alla i personalen om rikt‐
linjer för hur vi ska hantera mötet med våra användare så att det 
ska fungera. Det handlade också om plexiglas i diskarna och redan 
i augusti hade vi ett maxantal besökare i lokalerna med en räkna‐
re som varnade när det närmade sig taket. Plus allt annat som jag 
tror alla har behövt göra, minska antalet sittplatser, handsprit 
överallt etc. 

Men arbetsmiljön är nu inte bara i våra bibliotekslokaler utan 
har under det här året också flyttat hem i allas bostad. Det är nå‐
got vi har fått arbeta aktivt med. Utrustning som stolar, tangent‐
bord, skärmar har kunnat tas hem. Vi har helt enkelt behövt driva 
universitetsbiblioteket delvis hemifrån. Det är verkligen en unik 
situation och alla har varit fantastiska i att försöka hitta bästa lös‐
ningarna för att få en bra arbetsmiljö och samtidigt kunna bedri‐
va verksamheten. Sedan har coronapandemin fått vara en stående 
punkt på våra APT:er. Det har behövts ett kontinuerligt samtal i 
högre grad än före pandemin skulle jag säga.

Hur förbereder du/ni er för en omstart?

Just nu diskuterar vi schemaläggningen till höstterminen såväl i 
informationsdiskar som i våra digitala kanaler, till exempel chatt ‐
en. Universitetet har beslutat att utbildningarna ska vara delvis 
på campus, men en full återgång blir det inte omedelbart. Jag tror 
att vi måste vara väldigt medvetna om att det inte går att pang 
bom tänka att allt är som vanligt. Återgången till att vara mer på 
plats kommer vara en ny omställning med nya utmaningar. Vi 
har påbörjat samtal i hela personalen om olika situationer som 
kan uppstå i en mer blandad form. Vår förhoppning är i alla fall 
att kunna börja ha personal på plats även i våra två mindre bibli‐
otekslokaler. Där har vi fått köra meröppet i princip hela tiden. 
Jag tror de flesta längtar till vi kan vara mer på plats.

Sara Kjellberg arbetar som 
bibliotekschef vid Malmö uni‐
versitetsbibliotek.
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Peter Björkman

Hur har arbetsmiljön på biblioteken påverkats?

Det är väldigt svårt, tror jag, att säga något generellt om arbets‐
miljön på biblioteken under pandemin, inte minst eftersom ar‐
betsmiljö omfattar flera olika aspekter (exempelvis fysisk och social 
arbetsmiljö). Jag tror dock att arbetsmiljön har påverkats på väl‐
digt olika sätt för olika medarbetare. Att arbeta hemifrån exempel‐
vis, mer möjligt för vissa än för andra, skulle behöva studeras ur 
ett arbetsmiljöperspektiv. För somliga kan det ha varit bra, för 
andra kan det ha bidragit till stora svårigheter. Vad blir de lång‐
siktiga konsekvenserna för arbetsmiljön med ökat distansarbete? 
För medarbetare som arbetar mycket publikt i biblioteksrummen 
bland besökare kan arbetsmiljön ha blivit avsevärt svårare under 
den här perioden. Det finns exempel där personal som tillhör risk‐
grupp förväntats arbeta i informationsdisken. 

Pandemins effekter på arbetsmiljön slår sannolikt väldigt ojäm‐
nt – beroende på position, tjänst, hälsotillstånd och inte minst ar‐
betsgivarens styrning och övergripande reaktion på situationen. 
Sen tror jag att krisen i sig bidrar till en mer djupt liggande oro 
hos de flesta av oss. Växande osäkerhet kring framtiden och en 
förhöjd stressnivå orsakad av plötsliga och oväntade förändringar 
sätter givetvis avtryck på hur vi upplever vår arbetsmiljö.

Hur förbereder du dig för en omstart?

Ordet omstart signalerar att ett tillstånd innan pandemi och livs‐
hotande smittspridning kan komma tillbaka och erbjuda ett tryggt 
normaltillstånd. Det signalerar också att verksamheten har stan‐
nat upp under pandemin och måste startas upp på nytt, vilket i 
sig är lite missvisande. Jag förstår greppet, att genom tanken på 
en omstart gjuta nytt mod i sektorn och ta sats för någon slags 
utvecklingssprång. Jag är dock lite tveksam till den underliggande 
verklighetsbeskrivningen. Till att börja med är framtiden osäker 
när det gäller själva pandemin. Det är svårt att göra trovärdiga 
prognoser. Men än viktigare, tror jag, är att pandemin kan kom‐
ma att bidra till mer genomgripande, och idag oöverblickbara, 
konsekvenser för ekonomi, politik och samhällsutveckling gene‐
rellt.

Vissa tendenser som vi såg redan innan, till exempel ökande 
ekonomisk och utbildningsmässig ojämlikhet, accelererar till följd 
av pandemin. Ur ett sådant perspektiv skulle själva pandemin va‐
ra sekundär i jämförelse med förändrade ekonomiska och poli‐
tiska grundförutsättningar. Om vi accepterar att den nuvarande 
krisen kan bidra till ytterligare, och långsiktigt värre kriser, förstår 
vi att en ”omstart” inte i kan stanna i att handla om så relativt 
enkla ting som att öppna biblioteksrummen på nya sätt eller att 
erbjuda mer digital verksamhet. Snarare rör det sig i så fall om att 
formulera uppdrag och strategi för en helt ny tid. Att utvecklas i 
förhållande till de enorma samhällsutmaningar som definierar vår 
tid – exempelvis klimatförändringar, politisk instabilitet och 
ökande global migration – är därför viktigare, och avsevärt svåra‐
re, än på mycket länge. Även om jag tycker att förslaget till natio‐
nell biblioteksstrategi är otillräckligt, hoppas jag ändå att vi kan 
ta stöd i det och andra gemensamma försök att formulera biblio‐
tekens framtid. Viktigt är att de olika nivåerna inom folkbiblio‐
teksområdet – kommunal, regional och statlig – kan arbeta 
tillsammans, i dialog med politik, civilsamhälle och samhället i 
stort, och att detta kan göras på professionens grund med all‐
mänhetens bästa i åtanke.

 

PANEL: ARBETSMILJÖ OCH OMSTART EFTER PANDEMIN

Peter Björkman är samordnare på 
Regionbibliotek Västernorrland.

Foto: privat

Sara Kjellberg arbetar som 
bibliotekschef vid Malmö uni‐
versitetsbibliotek.
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Marie Gustavsson

Hur har arbetsmiljön på ditt bibliotek/biblioteken påverkats?

Vallentuna kulturhus och bibliotek är en centralt belägen bygg‐
nad i Vallentuna tätort, rymlig, vacker och välbesökt. En träff‐
punkt för Vallentunaborna, där det alltid bjuds på utställningar, 
aktiviteter av olika slag för alla åldrar, där finns ett café, kommu‐
nens Kontaktcenter samt öppna allmänna toaletter.

Nära coronapandemin slog till blev det så påtagligt för oss hur 
viktiga vi är för alla våra besökare, men hur svårt det blev för vå‐
ra stammisar att hålla ett avstånd till oss i personalen, inte uppe‐
hålla sig för länge i bibliotekslokalen, inte använda rummet för 
studier eller som träffpunkt för samtal. Och inte kunna få den 
personliga hjälp man var van vid, och förväntade sig. I per‐
sonalgruppen (vi är 14 personer) har vi pratat mycket om detta – 
att backa undan när besökarna kommer för nära, att ha tillgång 
till munskydd och visir, inte röra vid besökarnas mobiltelefoner, 
och inte stå för nära vid boktipsande och samtal. Men främst har 
vi ju noterat hur tomt och tyst det blev – inga barngrupper, inget 
språkcafé, inga ungdomar som träffas och snackar. 

Vi har idag (maj 2021) öppet nästan som vanligt, men med 
max 20 besökare på plats samtidigt. Inga aktiviteter hålls i biblio ‐
tekslokalen, och alla studieplatser är bortplockade. Datorerna för 
allmänheten är öppna, men endast för korta ärenden. Samtidigt 
som vi har öppet, och även bemanning på våra två små filialbib‐
liotek, så har personalen också möjlighet att arbeta hemifrån. Fle‐
ra har lång resväg, med många byten, men även för dem som bor 
nära har den möjligheten varit välkommen. Vi ses alla kl. 9:30 på 

Marie Gustavsson arbetar som 
biblio tekschef i Vallentuna.

Foto: Hamdi Abazi

PANEL: ARBETSMILJÖ OCH OMSTART EFTER PANDEMIN

Bibliotekarien Martina Tillbom kör ut medier med Kulturbilen. Foto: Vallentuna bibliotek.
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Marie Gustavsson arbetar som 
biblio tekschef i Vallentuna.

Foto: Hamdi Abazi

morgnarna, vid vårt morgonfika. De som är på plats ses som van‐
ligt i husets lunchrum, med avstånd till varandra, och tar med sig 
en dator där de hem arbetande har möjlighet att delta digitalt via 
Teams. Att få småprata, kolla av läget och ses har varit viktigt. 

Vi har, som många andra bibliotek, plexiskydd framför vår 
informationsdisk, och framför det nyinrättade ”insläppet” i 
biblioteksentrén där vi sitter och räknar dem som går in och ut 
på en kulram(!). Faktiskt blir det ett trevligt nära möte med våra 
besökare, där vi välkomnar var och en och påminner om att det 
är ”snabba ärenden och korta besök” som gäller. Och varje dag 
möts vi av så mycket tacksamhet över att vi har öppet, att vi på 
något sätt är det ”normala” i en annars mycket annorlunda tillvaro. 
De mötena gör också att vi verkligen känner att vi har en 
samhällsuppgift, att vi och biblioteket är viktiga.

Vi är ju varandras arbetsmiljö, och kanske har vi blivit extra 
uppmärksamma på hur bra vi fungerar som grupp tillsammans, 
hur angelägna vi är om att göra ett bra arbete, vara ett relevant 
och öppet bibliotek, hur mycket vi pratar och stämmer av med 
varandra. Detta med möjligheten till hemarbete har ju varit något 
helt nytt för oss som bibliotekarier, och den tiden används väl, till 
planering inför återstart, till utveckling av nya erbjudanden, och 
vi står just nu också mitt uppe i två stora projekt – en övergång 
till Arena Nova samt upphandling av nytt sorteringsverk. Många 
har också passat på att ägna sig åt kompetensutveckling av olika 
slag, också enklare när man kan delta digitalt.

Så hur har då arbetsmiljön påverkats? Både positivt och 
negativt, skulle jag vilja säga. En oro för smitta och sjukdom 
förstås, oro för nära och kära, det bär vi med oss hela tiden, men 
också en tid för reflektion och samtal, och ett lugn bland 
besökarna. I början av pandemin var det en och annan besökare 
som ifrågasatte våra skydd och restriktioner, kunde undra förvånat 
att ”jaså corona finns här också, på biblioteket?!” och det säger väl 
något om hur självklart man betraktar sitt bibliotek.

Sedan påverkas vi ju alla av att vi inte träffar alla våra användare, 
barnen till exempel. Där känns det som om vi tappat flera 
barnkullar, dem som vi brukar möta på BVC och öppna förskolan, 
och de nyblivna föräldrarna. Och alla dem som inte har svenska 
som moders mål och som brukade strömma till våra språkcaféer 
– hur har de det nu, vart går de? Och de äldre, eller funktions ‐
nedsatta, på boenden och i andra verksamheter?

Vi har, med stöd av Kulturrådets Stärkta bibliotek-medel, en 
mindre transportbil, vår Kulturbil, som vi kör ut i kommunen 
med varje tisdag, direkt hem till användare som inte kan eller vill 
ta sig till ett bibliotek. Det har varit riktigt bra. Detta vill vi absolut 
fortsätta med, Kulturbilen fyller verkligen en funktion, också som 
marknadsförare av biblioteket.

Hur förbereder ni er för en omstart?

Våra nuvarande corona-anpassade öppettider på huvudbibliotek 
och filialer kommer att gälla augusti ut, enligt beslut i 
kulturnämnden. Från den 1 september räknar vi med att återgå 
till ordinarie öppettider och samtidigt flytta ut alla våra stolar och 

bord, öppna studieplatserna och så vidare. Allt under förutsättning 
att så tillåts av FHM, Region Stockholm och Vallentunas 
kommunledning, såklart. Vi resonerar just nu kring hur vi ska 
kunna möta den efterfrågan på tjänster och aktiviteter som troligen 
kommer, och vi vill kunna möta detta på ett klokt och hållbart 
sätt. Redan under sommaren erbjuder vi ett antal aktiviteter med 
fokus på sommarlediga barn i alla åldrar, aktiviteter som barnen 
kan utföra på egen hand eller med vänner och familj, där vi har 
uppstart och avslutning utomhus här vid biblioteket. I år firar 
Vallentuna bibliotek 70 år som kommunalt folkbibliotek och till 
detta kopplas tävlingar och utmaningar (”Gör en klassiker”, till 
exempel) även för vuxna.

Det vi tänker att vi ska prioritera när vi väl öppnar upp igen 
är Öppna förskolan, BVC, uppsökande verksamhet på 
äldreboenden (om de tillåter oss att komma in där), vårt språkcafé 
samt vår digitala hjälp/digital handledning.

Kulturbilens tisdagsturer vill vi också försöka fortsätta med, 
det är så uppskattat, och eftersom kommunen är stor till ytan, 
med en stor landsbygd och inte så bra allmänna kommunikationer, 
finns det verkligen ett värde i att nå dem som inte kan ta sig till 
centralorten, även en del förskolor. Att vara ett bibliotek för alla 
kommuninvånare, helt enkelt.

Sedan har vi förstås kvar ett antal bokade aktiviteter och 
arrangemang som vi fick ställa in när pandemin bröt ut, 
författarbesök, föreläsningar och liknande. Dem vill vi också 
försöka boka om och genomföra. Vår vänförening Vallentuna 
Biblioteks Vänner är angelägna att få återuppta sina Bokcaféer, 
både på huvudbiblioteket och på filialerna.

Just nu känns det viktigt att vi verkligen blir tydliga med vad 
vi kan och har möjlighet att erbjuda direkt när vi återöppnar, att 
vi kanske inte kan dra igång precis allt på en gång. Kanske får 
skolklasser vänta lite, liksom andra visningar av biblioteket, för 
att vi ändå ska försöka hålla besöksantalet på en rimlig nivå. Viktigt 
också att vi inte själva hamnar i stress och utmattning. Troligen 
blir hösten en successiv tillbakagång till en ”normal” 
folkbiblioteksverksamhet.

Nu hoppas vi bara på en sommar där fler och fler blir 
vaccinerade, även biblioteks personalen, och att vi, när vi ses igen 
till höststart, kan se fram emot en biblioteks verksamhet där vi 
återigen kan välkomna och möta våra användare i vårt – deras! – 
fina bibliotek.

 

PANEL: ARBETSMILJÖ OCH OMSTART EFTER PANDEMIN
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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!

VILL DU FÅ FLER BIBLIOTEKS NYHETER 
FRÅN VÄNSTERHÅLL?

BiS digitala nyhetsbrev innehåller ny het er, 
information och tips för dig som vill bevaka 
biblioteksutvecklingen ur ett 
vänsterperspektiv.

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

B-posttidning

NÄSTA NUMMER!

Nästa nummer av bis utkommer i september. 
Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text
och bild. Välkommen med ditt bidrag till 
tidskriftenbis@gmail.com senast den 18 
augusti.

bis 1/2021. Foto: Martin Persson 


