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2021 #3
Pandemin har satt sina spår på biblioteken. Vi har sett kommuner 
som stängt sina biblioteksrum under långa perioder. Verksamhet 
som digitaliserats eller försvunnit helt. Vad händer nu när 
samhället ska starta upp igen? Det är kanske inte så konstigt att 
en stor del av det här numret av bis ägnas åt rent existentiella 
funderingar.

För att få svaret på vad som egentligen är ett bibliotek vänder 
sig Lena Lundgren till bibliotekslagen och andra styrdokument.  
Och i olika delar av detta nummer kan du finna olika pusselbitar 
som kan vägleda oss i den frågan. Karin Råghall beskriver 
biblioteksverksamheten i Dorotea, där en liten personalgrupp i 
glesbygden kämpar för att leva upp till stora förväntningar. Ingrid 
Atlestam och Randi Myhre påminner oss, med utgångspunkt i 
området Biskopsgården, om folkbibliotekens förtjänster. Och 
Sofia Berg återkommer till hur borgerlig privatiseringspolitik 
hotar den ideologiska grunden för folkbiblioteken.

Missa inte heller två essäer av Olof Risberg och Tobias 
Willstedt, som lyfter olika aspekter av den pågående 
digitaliseringen – hur smarta bibliotekssystem påverkar 
bibliotekspersonalen i sitt arbete samt hur digital ojämlikhet får 
allt större konsekvenser.

Redaktionen

5. Vad är ett bibliotek?

9. Biblioteket bygger broar

12. Glesbygdsvardagen bakom 
statistiken

18. Ljudboksdebatten saknar 
funktionsrättsperspektiv

22. Att inte ta ställning i frågan om 
folkbibliotek på entreprenad är 
att ta ställning

24. IMMS – mellan 
lyxkommunismen och träskon

29. Krafttag krävs för att uppnå 
digital jämlikhet

MEDVERKANDE DETTA NUMMER

Ingrid Atlestam. Bibliotekarie och 
skribent med fokus på 
folkbibliotek då, nu och sedan.

Bengt Berg. Poet och förläggare 
för Heidruns förlag. 

Sofia Berg bor i Malmö och 
arbetar som barn- och 
ungdomsbibliotekarie på 
folkbibliotek.

Lena Lundgren. Bibliotekarie och 
tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm.

Randi Myhre. Projektledare för 
Delmos-projektet som 
Biblioteksvännerna i 
Biskopsgården driver i samarbete 
med föreningar i Biskopsgården 
och tjänstepersoner inom 
Göteborgs Stad. Studiestödjare/
läxhjälpare för vuxenstuderande på 

Hisingen och utbildare i 
språkutvecklande arbetssätt för 
Forum Skill. En av författarna till 
Föreningar i Biskopsgården – 
möjligheternas katalog (2021) och 
boken och samtalskorten Svenska 
på jobbet (2019 och 2020).

Eleonor Pavlov. Barnbibliotekarie 
i Lund med ett hjärta som brinner 
extra för inkluderingsfrågor.

Olof Risberg arbetar som 
bibliotekarie och har ett stort 
intresse för folkbildning och folk‐
rörelser.

Karin Råghall bor och arbetar 
som bibliotekarie i Västerbotten.

Tobias Willstedt. Bibliotekarie 
med intresse för folkbibliotek, 
digitalisering och tillgänglig 
läsning.



4  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #3 2021

AKTUELLT

Föreningen Biblioteksvännerna i Biskopsgården fortsätter att 
med stort engagemang fungera som en spindel i det lokala före‐
ningsnätet. Det senaste året har uppgiften varit att kartlägga, 
synliggöra och stärka de ideella föreningarna i området. Det har 
resulterat i en katalog och en hemsida, www.foreningaribiskops‐
garden.se, där föreningarna presenteras i text och bild. I den 
160-sidiga katalogen Föreningar i Biskopsgården – möjligheternas 
katalog presenteras 66 föreningar, 2 nätverk och 17 mötesplatser.

Biskopsgården har ett rikt och aktivt föreningsliv. Här finns 
föreningar som bedriver verksamhet inom många olika områ‐
den och många aktiva människor som brinner för att skapa en 
bra vardag för barn, unga och äldre. Föreningsaktiva har också 
det senaste året deltagit i gruppintervjuer med syftet att lyfta 
fram kunskaper, erfarenheter och behov bland invånarna. Ma‐
terialet har redovisats i en rapport (se hemsidan), ett viktigt kun‐
skapsunderlag för politiker och tjänstemän.

En referensgrupp har skapats som brygga mellan föreningar‐
na och Göteborgs stad och Biblioteksvännerna har blivit be‐
viljade fortsatt stöd från Delegationen mot segregation med 2,1 
miljoner kronor. Medlen kommer bland annat att användas för 
att organisera ett föreningscenter, en öppen mötesplats i norra 
Biskopsgården, där föreningar kan samlas, utbyta kunskap, ta 
del av praktiskt stöd och skapa samarbeten. Samtidigt pågår ar‐
betet med att skapa ett barnbibliotek och på längre sikt ett 
kulturhus i området. (Se artikel av Ingrid Atlestam och Randi 
Myhre i detta nummer av bis.) Kontaktperson för Biblioteksvän‐
nerna i Biskopsgården är Randi Myhre, kontakt@bibvannerna.se.

Biskopsgårdens biblioteksvän‐
ner mitt i samhället

66 föreningar, 2 nätverk och 17 mötesplatser presenteras i ord och bild i den kata‐
log som Biblioteksvännerna i Biskopsgården har gett ut i både tryckt och digital 
form. Foto: Biblioteksvännerna i Biskopsgården.

STOCKHOLM STADSBIBLIOTEK FÖRST 
I LANDET MED BIBLIOTEKSSOCIONOM

Stockholm stadsbibliotek har anställt en 
socionom som under ett års pilotprojekt 
ska arbeta med personer i social utsatthet 
som besöker bibliotekets lokaler. Sociono‐
men Jenny Hector, som tidigare har arbetat 
med hemlösa på socialtjänsten, säger att 
det behövs mer än väktare på biblioteket 
för att hjälpa människor. Under projekt ‐
året kommer bibliotekssocionomen att 
kartlägga de problem som finns, utbilda 
personal och vägleda besökare som lever i 
social utsatthet.

Källa: SVT Nyheter

IFLA HÖJER RÖSTEN KRING 
AFGHANISTAN

Den internationella bibliotekssammanslut‐
ningen IFLA sällar sig till de många röster 
som uttrycker oro över utvecklingen i Af‐
ghanistan. Mänskliga rättigheter måste re‐
spekteras och upprätthållas, skriver IFLA:s 
president Christine Mackenzie och 
generalsekreteraren Gerald Leitner i ett ut‐
talande den 19 augusti. Som företrädare 
för biblioteksvärlden framhåller de särskilt 
vikten av rätten till utbildning, tillgång till 
information, åsikts- och yttrandefrihet och 
kulturella rättigheter. IFLA uppmanar af‐
ghanska myndigheter att skydda bibliotek, 
museer och arkiv – och hyllar de män‐
niskor som riskerat livet för landets kultur‐
arv.
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AKTUELLT

Krympande resurser 
till bibliotek
Budgeten för Sveriges folkbibliotek har stramats åt med upp‐
skattningsvis 1,6 miljarder kronor sedan år 2000. Det visar 
rapporten Folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar sedan 2000: 
en översikt, som Svensk biblioteksförening släppte i somras. 
Rapporten redovisar flera beräkningsmetoder men landar enty‐
digt i slutsatsen att bibliotekens ekonomi har krympt för varje 
år. Det handlar inte främst om regelrätta besparingar utan om 
att kommunerna lägger en allt mindre andel av den totala bud‐
geten på bibliotek. Samtidigt har samhället inte på något vis 
sänkt förväntningarna på vad folkbiblioteken ska åstadkomma. 

I samband med rapportsläppet skickade Svensk biblioteks‐
förening brev till ordförandena för samtliga kommunstyrelser 
med uppmaningen att fundera på hur bibliotekens uppdrag 
förhåller sig till resurserna. Det rapporterar Biblioteksbladet.

BIS‐TEXT I NATIONELLA PROVEN

Artikeln ”Hen – ett litet och stort ord”, skriven av Martin Pers‐
son och ursprungligen publicerad i bis 2016/2, användes under 
VT-21 i de nationella proven för gymnasiet, i ämnet svenska/
svenska som andraspråk 3. Texten utgjorde en del av texthäftet 
på temat språklig förändring och en av provets uppgifter var att 
jämföra du-reformen med hen-reformen. bis-redaktionen gläds 
åt att tidskriftens material når ut och kom till användning i ett 
sådant förnämligt sammanhang!

U
r b

is
, 2

01
6/

2.

Efterlysning 
– gamla bis-nummer!

Redaktionen för tidskriften bis får emel‐
lanåt av olika anledningar förfrågningar om 
gamla bis-nummer eller artiklar ur äldre num‐
mer. Eftersom biblioteken har blivit allt re‐
striktivare med att spara tidskrifter med 
hänvisning till att ”allt finns på nätet”, är det 
numera inte självklart att ens den unika bib‐
liotekstidskriften bis sparas! Men allt finns, 
som vi vet, inte på nätet och det utmärkta re‐
gistret Tjugoett år i vänsterfil (1993) över in‐
nehållet 1969–1990 underlättar orienteringen 
i de äldre numren. Uppenbarligen finns det 
fortfarande intresse för de frågor som före‐
ningen har drivit och för de inblickar i bibli‐
otekshistorien som bis-artiklarna erbjuder. 

Som tidig medlem i föreningen har jag 
sparat tidskriften genom åren men nummer 
har lånats ut och inte återlämnats, någon lå‐
da har kommit bort i en flytt. Eftersom det 
oftast är jag som tillfrågas om de äldre num‐
ren skulle jag vilja komplettera min serie. Det 
gäller i första hand följande nummer (bis 
numrerades löpande under många år): Nr 2, 
5, 13, 21, 22 och 62–77 (1/1984). 

Andra nummer kan också vara intressan‐
ta eftersom några nummer är mera efter‐
frågade. 

Du som har gamla bis att avvara, mejla till 
lena.a.lundgren@gmail.com!

Lena Lundgren
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Vad är ett bibliotek? Det är en fråga som osökt inställer sig efter 
det långa covidåret! Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten 
har fått olika konsekvenser på biblioteken. Politikerna, kommun‐
ledningarna, förvaltningarna och biblioteken har tolkat anvis‐
ningarna efter ideologi, ambitioner och bästa förmåga och kommit 
till högst varierande resultat. Några bibliotek har i stort sett stängts 
helt (exempelvis Rättvik, Trelleborg, Staffanstorp, Sölvesborg), 
några har haft helt öppet (exempelvis Östersund, Bräcke, Lidingö), 
andra har haft öppet delvis och/eller med viss service, en del har 
hittat kreativa lösningar med helt nya tjänster. Det innebär att 
skillnaderna i omfattningen och kvaliteten på bibliotekstjänster‐
na har ökat. På det stora hela har det skapat en väldigt ojämlik 
tillgång till bibliotekstjänster över landet. För vissa folkbibliotek 
med ambitionen att erbjuda en rimlig service innebar det att in‐
vånare i näraliggande kommuner, där bibliotek hade stängt, kom 
för att använda biblioteket, vilket medförde trängsel och andra 
problem.

Bibliotekslagen
I bibliotekslagen finns ingen definition av bibliotek. I propositio‐
nen till lagen framförs regeringens uppfattning att ”begreppet in‐
te bör definieras närmare i lag. Ett skäl för det är, som Kungl. 
biblioteket påpekar, att det finns en lång folkbibliotekstradition 
och konsensus om vad som avses med folkbibliotek”. Dessutom

skulle en definition av folkbibliotek i lagstiftningen även kunna 
fungera begränsande för folkbibliotekens utveckling och hamna 
i konflikt med de skiftande förutsättningar som råder i landets 
kommuner. Det är angeläget att lagen inte hindrar folkbibliote‐
kens verksamhet från att utvecklas på olika sätt beroende på lo‐
kala förutsättningar och prioriteringar.

Det fastslås i lagen att verksamheten ska vara tillgänglig för alla 
och lån ska vara avgiftsfria. Vissa preciseringar finns också i para‐
graferna om prioriterade grupper (som gäller alla bibliotek!) och 
om att folkbiblioteken ”ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar” och ”verka för att öka kunskapen om hur in‐
formationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet”. Och ganska konkret i propositio‐
nens formulering ”Det kan dock förutsättas att folkbibliotek in‐
nefattar för ändamålet lämpliga lokaler belägna i kommunen”.

Vad är ett bibliotek?
Biblioteken och deras huvudmän har hanterat restriktionerna under 
pandemin på olika sätt. Det har aktualiserat behovet av att definiera vad 
som menas med bibliotek i bibliotekslagen och andra texter som har 
betydelse för de beslut som fattas regionalt och lokalt.

Text: Lena Lundgren

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att skarpa är kra‐
ven på avgiftsfrihet och tillgänglighet för alla. Därutöver räcker 
det enligt bibliotekslagen med att ett bibliotek har en lokal och 
prioriterar vissa grupper i sin verksamhet, bland andra barn och 
unga, och att bilda människor i informationsteknik. Formule‐
ringarna erbjuder sannerligen vida tolkningsramar! Men ytter‐
ligare ledtrådar finns i överklaganden av beslut som har fattats i 
lokala nämnder.

Överklaganden avslogs
Beslutet i augusti 2020 att på obestämd tid stänga Sölvesborgs 
stadsbibliotek överklagades  till Förvaltningsrätten i Växjö. För‐
valtningsrätten avslog överklagandet med hänvisning till att be‐
ställda böcker skulle lämnas ut. Biblioteket skulle även köra ut 
böcker till personer över 70 år och andra riskgrupper. ”Detta upp‐
fyller enligt förvaltningsrättens mening bibliotekslagens allmänt 
hållna krav på tillgänglighet.”

Beslutet om stängning av Karlstads stadsbibliotek i december 
2020 överklagades till Förvaltningsrätten i Karlstad, som avslog 
överklagandet med hänvisning till att biblioteket erbjöd viss ser‐
vice i form av utlämning av ”takeaway-påsar”, tillgång till dator 
efter bokning och boken-kommer för riskgrupper och möjlighet 
att lämna tillbaka böcker utanför biblioteket. Beslutet överkla‐
gades till Kammarrätten, som inte beviljade prövningstillstånd, 
vilket innebär att beslutet står fast. Ärendet har gått vidare till 
Högsta förvaltningsdomstolen som i skrivande stund (2021-08-
22) ännu inte har avgjort målet.

JO-anmälningar har gjorts om stängningarna av biblioteken 
Malmö, Sigtuna, Stockholm, Uppsala, Visby och Örebro men an‐
mälningarna har avskrivits med hänvisning till att kommunernas 
beslut kan överklagas och frågan därmed prövas i förvaltnings‐
domstolen.

Biblioteket som lokal kan alltså stängas, möjligen på obestämd 
tid eller åtminstone för en period, och fungera enbart som ett ut‐
lämnings- och återlämningsställe för böcker, så länge en sökdator 
också erbjuds. Bibliotekslagens krav på tillgänglighet för alla an‐
ses i båda domarna vara tillgodosedda med den ytterligt begrän‐
sade service som erbjuds.
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KB
På KB:s hemsida hittar jag ingen definition av begreppet biblio‐
tek. Anledningen är förmodligen att KB som nationell biblioteks‐
myndighet inte anser sig kunna ifrågasätta bibliotekslagen. 
Eftersom KB har flera uppdrag, som bland annat rör utveckling, 
samverkan och statistik och framför allt bibliotekslagens krav på 
biblioteksplaner, får man ändå förmoda att frågan om vad som 
definierar ett bibliotek diskuteras internt. Eller?

SKR
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har också gjort vissa ut‐
talanden. SKR är en ren intresseorganisation men deras jurister 
anlitas av kommunerna som får råd och vägledning av juristerna. 
Det ger SKR en tyngd, som innebär att den ibland jämförs med 
en myndighet. På deras hemsida kan man läsa:

Vår bedömning är att bibliotekslagen ställer krav på att all‐
mänheten har viss tillgång till fysisk biblioteksverksamhet ef‐
tersom verksamheten enligt 2 § bibliotekslagen ska vara 
tillgänglig för alla. I linje med detta får det anses tveksamt att 
helt och hållet stänga alla kommunens bibliotek för en obe‐
stämd tidsperiod.

---
I sammanhanget ska betonas att folkbiblioteksverksamheten i 
mångt och mycket bygger på att det finns en fysisk tillgäng‐
lighet till bibliotekens lokaler – inte bara för användarnas till‐
gång till litteratur. Biblioteken fungerar bland annat som 
mötesplatser, centra för kunskapsförmedling och inte minst en 
arena för kulturell verksamhet. Verksamhet som ofta sker 
genom fysiska möten mellan människor, se 2 § bibliotekslagen.

Men å andra sidan:

 Med utgångspunkten att kommunen har stor frihet att forma 
biblioteksverksamheten, torde dock huvuddelen av verksamhe‐
ten kunna erbjudas digitalt.

SKR lyfter alltså fram bibliotekens lokaler och funktion som mö‐
tesplatser men tror (hoppas?) samtidigt att det mesta finns att till‐
gå digitalt. Pandemin har både utvidgat och förbättrat bibliotekens 
digitala utbud men att ”huvuddelen av verksamheten” kan vara 
digital är ju helt verklighetsfrämmande. Frågetecknen hopar sig!

Cleveland Public Library lånar ut böcker till italienska emigrantbarn ca 1907. Foto: KB (bilden är beskuren).
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Svensk biblioteksförening
Föreningen har gjort flera insatser under pandemin, bland annat 
sammanställt rapporten Biblioteken och pandemin (februari 2021) 
utifrån så kallade dialogsamtal med bibliotekschefer och re‐
presentanter för regionbiblioteken. Föreningen ser att kommu‐
nerna behöver

• Inlemma folkbiblioteken i kommunens krisorganisation

• Utse folkbiblioteken till en samhällsviktig verksamhet

• Fatta beslut om i vilken utsträckning folkbiblioteken ska 
verka i rollen som medborgarkontor

• Ge folk- och regionbiblioteken de ekonomiska resurser 
som krävs för att de ska uppfylla kraven uppställda i lag, 
biblioteksplaner och som följer av folkbibliotekens roll i 
totalförsvaret

Utöver detta krävs en nationell samsyn kring under vilka om‐
ständigheter folkbiblioteken ska stänga sina lokaler och eventu‐
ell verksamhet. Den ojämlika tillgången till folkbiblioteken i 
Sverige under pandemin är oacceptabel.

Rapporten är rik på synpunkter men leder inte till några skarpa 
förslag eller krav. Och hur förmedlas dessa ”behov” till kommun ‐
erna? Den naturliga slutsatsen, att dessa milt ställda krav förutsät‐
ter en definition av vad ett bibliotek är, dras inte.

Vad är ett bibliotek?
När det gäller skolbiblioteken har definitioner formulerats och 
diskuterats genom åren, men sällan när det gäller folkbiblioteken. 
Föreningen BiS har i många sammanhang, senast i remissvaret på 
förslaget till nationell biblioteksstrategi, påpekat behovet av en 
definition av bibliotek:

Vi efterlyser fortfarande en definition av begreppet bibliotek 
som kan vara vägledande för strategin. Vi har följande förslag, 
som slår fast kärnuppgifterna:

Ett offentligt bibliotek är en professionellt utvald och ordnad 
samling medieresurser och service med syfte att ge tillgång till 
kunskapskällor, information, inspiration, livslångt lärande och 
kulturupplevelser i former tillgängliga för alla. Det erbjuder 
delaktighet och samverkan. Det är en grund för det demokra‐
tiska samhället, en mötesplats, finansierat med allmänna medel 
och en del i det nationella biblioteksnätverket..

Till detta har det blivit mer och mer uppenbart, allt eftersom bib‐
liotekariekompetensen tunnas ut på biblioteken, att det behövs 
ett tillägg om professionell skötsel av biblioteken. Ett förslag från 
mig och Ingrid Atlestam:

För att garantera kvalitet i samlingar, utbud och verksamhet 
samt det nödvändiga utvecklingsarbetet krävs att utbildade bib‐
liotekarier ansvarar för och sköter biblioteket tillsammans med 
personal med annan adekvat utbildning.

Eva-Lena Ulvsfält, som överklagade beslutet i Kultur- och fri‐
tidsnämnden i Sölvesborg, ett överklagande som avslogs, skriver 
i en kommentar till BiS: 

Du sätter verkligen fingret på den ömma punkten, den luddiga 
formuleringen i lagen. Lagen är skriven i en annan tidsanda 
och inte anpassad till att nationalistpartier kan komma till 
makten och fullständigt ändra om det som gällt i årtionden. 
Det var gjort på ett kick för kommunalråd Erixon (SD) att 
ändra i den lokala biblioteksplanen så att det inte ska/behöver 
finnas böcker på andra språk än svenska. Helst ska det inte fin‐
nas några böcker på arabiska och andra språk utanför Europa. 

Den redan ojämlika tillgången till bibliotekstjänster har verkligen 
hamnat i blixtbelysning under pandemin. En diskussion om hur 
ett offentligt bibliotek ska definieras måste inledas, en diskussion 
som mynnar ut i en definition som läggs in i bibliotekslagen och 
kan användas både som underlag för beslut i krissituationer och 
kvalitets- och utvecklingsarbete av olika slag.

Referenser
Bibliotekslagen 2013:801 (ändrad t.o.m. SFS 2019:961)
Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteks‐

strategi: remissvar från föreningen Bibliotek i Samhälle. 
(Hämtat från BiS hemsida 2021-08-22)

”Flera kommuner JO-anmälda för stängda bibliotek”. 
Biblioteksbladet 2021-01-25.

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål 3948-20 2021-06-28.
Förvaltningsrätten i Karlstad, dom i mål 7619-20 

2021-02-22.
Gemmel, Lisa (2021). Biblioteken och pandemin. Stockholm: 

Svensk biblioteksförening (utg. feb. 2021).
”JO avskriver alla anmälningar om stängda bibliotek”. Biblio ‐

teksbladet 2021-02-11.
”Folkbibliotekens verksamhet under coronapandemin”. 

Sveriges kommuner och regioner. (Hämtat från SKR:s 
hemsida 2021-08-22)

 Barnavdelning på folkbiblioteket i Areopoli, Grekland. Foto Lena Lundgren
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Biblioteks mål och mening 
Olika delar av folkbibliotekens funktion lyfts fram beroende på 
vad som för tillfället är i fokus. Det kan vara biblioteket som mö‐
tesplats, lärcentrum, informationscentral samt läs- och integra‐
tionsfrämjande arbete och biblioteket som upplevelserum. Det är 
olika delar av verksamheten som man från bibliotekets sida uppfat‐
tar att brukare och uppdragsgivare har behov av och efterfrågar.

I det så kallade offentliga samtalet framkommer däremot en 
mer begränsad bild av biblioteket och då främst som skönlitteratu‐
rens bevarare, ett tyst, lugnt och nödvändigt kulturens vardags‐
rum som numera även är ett ställe där man får tillgång till datorer, 
kopiator och toa och som förstörs av ungdomsgäng och andra 
jobbiga typer. Det uppstår därför lätt en motsättning mellan bib‐
liotekets professionella företrädares mer mångfasetterade syn och 
den allmänna opinion som författare och kulturskribenter gärna 
ser sig företräda. I debatten saknas tyvärr ofta de politiker och 
tjänstemän som har makten över och ansvaret för biblioteken.

Därför är det viktigt för såväl bibliotekens som demokratins 
framtid att frågor kring bibliotekets samhällsuppdrag och socia‐
la ansvar lyfts upp och kommer med på den kulturpolitiska dag‐
ordningen. Folkbiblioteken har, såväl historiskt som enligt 
bibliotekslagen och UNESCO-manifesten, ett uppdrag att över‐
brygga informations- och kunskapsklyftor, vare sig de beror på 
sociala, geografiska, ekonomiska, språkliga eller andra faktorer. 
Detta är något annat och större än summan av alla enskilda bru‐
kares önskemål. 

Efter förra sekelskiftet 1900 satsades stora resurser på utbild‐
ning och folkbildning. Det offentliga byggde nya skolor, biblio‐
tek och museer.  Det skapades en infrastruktur för kultur och 

Biblioteket bygger broar
Sedan en tid driver föreningarna Folkbibliotekens Vänner i Göteborg 
och Biblioteksvännerna i Biskopsgården kravet på ett bibliotek i Norra 
Biskopsgården. Den 17 juni skickades en skrivelse med detta krav till 
kulturnämnden. En förkortad version publicerades som debattartikel i 
Göteborgs-Posten den 13 juli. Med anledning av detta bad BBL om ett 
inlägg i frågan till sin webbversion vilken publicerades den 24 augusti. 
Alla dokumenten finns på Folkbibliotekens vänners Facebook-sida. Här 
följer en längre artikel med bakgrund om bibliotek i Biskopsgården och 
mer om motiven och tankarna bakom kravet på bibliotek just i detta 
och alla liknande områden.

Text: Ingrid Atlestam, föreningen Folkbibliotekens Vänner i Göteborg, och 
Randi Myhre, föreningen Biblioteksvännerna i Biskopsgården

kunskap, som vi i stort sett levt med sedan dess som en självklar 
del av välfärdssamhället. Nu har mycket av detta monterats ner, 
privatiserats och marknadsanpassats på ett sätt som gör att klyf‐
torna åter ökar i samhället. Denna utveckling gör bibliotekets ur‐
sprungliga uppdrag än viktigare och nödvändigare, men dessvärre 
ideologiskt och kulturpolitiskt ifrågasatt.

Biblioteket i lokalsamhället
I det lokala biblioteket handlar det om vad som internationellt 
kallas ”community librarianship”, att anpassa verksamheten till 
dem som bor och arbetar i närområdet. Detta förutsätter en 
ständigt pågående omvärldsanalys och en djup förankring i lokal‐
samhället med en kontinuerlig dialog och samverkan med såväl 
brukare och beslutsfattare som andra aktörer i området. Bibliote‐
ket ska vara en självklar del av ett lokalt utvecklingsarbete i ter‐
mer av integration, bättre hälsa, utbildning, rikare fritid och 
arbetsmöjligheter.

Detta är bara möjligt om biblioteket har personal som är väl 
känd och åtnjuter stort förtroende i lokalsamhället och på så sätt 
står för kontinuitet och tillit, och att utbudet av tjänster och media 
är lokalt anpassat efter såväl efterfrågan som framför allt behov.

Många undersökningar och vittnesmål visar att biblioteken 
betyder oerhört mycket, speciellt för minoriteter och andra som 
av någon anledning ses som svaga och utanför i majoritets‐
samhället. Biblioteket är för många helt enkelt det självklara och 
ofta enda tänkbara valet både som plats att vara på och som in‐
formations- och inspirationskälla. Men ingen människa är i sig 
en representant för en social, kulturell eller etnisk grupp, utan al‐
la är unika. Till biblioteket kommer besökaren som individ och 
ska då givetvis ses som sådan, inte som tillhörig någon grupp el‐
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ler kategori. Bibliotekets uppdrag, att vara till för alla och att över‐
brygga klyftor, gäller var och en. Kunskap och information kan 
bara finnas hos en person, inte en grupp. Bibliotek är en oslagbar 
genial kostnadseffektiv kollektiv lösning på individuella behov till 
gagn för helheten. Att biblioteket på så sätt fungerar som en in‐
tegrationsfrämjande mötesplats är alltså en bieffekt av det egent‐
liga uppdraget, ”att ge fri och jämlik tillgång till kunskap och 
information”.  Det är klokare och effektivare att satsa på välförsed‐
da, kompetenta och lättillgängliga bibliotek än slösa medel på en 
massa mer eller mindre framgångsrika projekt för att skapa ”mö‐
tesplatser” utan meningsfullt innehåll.

Biskopsgårdens bibliotek 
Biskopsgården i Göteborg har drygt 30 000 invånare. Området, 
i synnerhet norra Biskopsgården, är hårt drabbat av den ökande 
ojämlikheten. Här är den förväntade livslängden cirka åtta år 
kortare än snittet i Göteborg. Trångboddheten och arbetslöshe‐
ten är stor, ohälsotalen höga och genomsnittsinkomsten i norra 
Biskopsgården är bara knappt två tredjedelar av den i Göteborg. 
Utbildningsnivån är också lägre. 79 % av kvinnorna saknar gym‐
nasiebehörighet, jämfört med 19 % i hela Göteborg. Andelen en‐
samstående med barn är nästan dubbelt så hög som 
Göteborgssnittet. 87 % av invånarna i norra Biskopsgården har 
utländsk bakgrund jämfört med 37 % i hela Göteborg. 49 % av 
hushållen med barn lever i relativ fattigdom. Valdeltagandet är 
lågt. 57 % av grundskoleeleverna uppnådde gymnasiebehörighet 
2020. (Allt enligt stadens officiella statistik.)

Trots att Göteborgs Stad länge sagt sig vilja minska segrega‐
tion har mycket gått åt fel håll sedan 1990-talet. Norra Biskops‐
gårdens stora välförsedda bibliotek, ett av stadens mest utnyttjade, 
har lagts ner, liksom två fritidsgårdar och Folkets Hus. I Biskops‐
gården, och framför allt dess norra del, råder nu akut brist på såväl 
föreningslokaler som kulturarenor och mötesplatser. Utvecklingen 
och nuläget står i bjärt kontrast mot allt vad staden säger sig vilja 
stå för och satsa på.

Kvar i stadsdelen finns det mindre biblioteket vid Vårväders ‐
torget. Det har inga stora resurser, men tack vare personalens en‐
gagemang och samarbete med andra som vill förändra såväl 
verkligheten i stadsdelen som bilden av den, är biblioteket en själv‐
klar del av mycket av det positiva som trots allt sker.

Förutom att ge möjlighet att låna, läsa, studera och ge tillgäng‐
lighet till digitala tjänster erbjuder Biskopsgårdens bibliotek Bok‐
start med flera läsfrämjandeinsatser, sagostunder, enkla datorkurser, 
studiestöd för vuxna, läxhjälp för barn och vuxna, goda möjlighe‐
ter att utveckla både språkkunskaper och socialt kapital i form av 
språkcafé på svenska och engelska, nybörjarkurser i flera språk, 
bokcirklar på flera språk, kulturprogram, föreläsningar, skrivar‐
kurser, utställningar med mera. Allt självklart kostnadsfritt. Myc‐
ket av detta sker inom ramen för Vuxna i Lärande, ett 
bibliotekssamarbete med vuxenutbildningen i Göteborg, och i 
samarbete med enskilda personer och olika organisationer, bland 
andra föreningen Biblioteksvännerna i Biskopsgården. ”Allt är 
faktiskt möjligt om biblioteket ger oss chansen och förtroendet. 
Tro på oss. Tro på de boendes samlade kraft!” säger Gülüzar Tu‐
na, en av de aktiva i föreningen som deltagit i det lokala utveck‐
lingsarbetet med boende och bibliotekarier i Biskopsgården sedan 
2009.

Bibliotekschefen Olivera Djudja är liksom resten av persona‐
len mycket mån om att betona vikten av god kontakt och ständig 
dialog med brukare, engagerade organisationer och volontärer. 
Det gäller att ha koll på att verksamheten håller god kvalité och 
respekterar de värden biblioteket ska stå för, som neutralitet vad 
gäller religion och politik och respekt för de mänskliga fri- och 
rättigheterna.

Biskopsgårdens bibliotek och dess vänförening ser, med sin ge‐
mensamma syn på biblioteket som en brobyggande interkulturell 
mötesplats, stora möjligheter att gå vidare i alla bemärkelser. Bib‐
lioteket kan inte få slut på gängkrig eller förändra strukturella 
orättvisor. Men biblioteket är en arena för möten, samtal, bild‐
ning, kompetensutveckling och ger många lite av den trygghet, 
det lugn och den utsiktspunkt som kan leda vidare. ”Att vara 
bildad är att kunna navigera i samhället”, enligt en av biblioteka‐
rierna, och ”då ska biblioteket vara den självklara platsen att lära 
sig detta”.

Ett nytt bibliotek behövs
Biskopsgårdens bibliotek bedriver idag en fantastisk verksamhet 
med ett dynamiskt utvecklingsarbete, men det räcker inte till för 
hela stadsdelen. 

Det satsas allt mer på det viktiga läsfrämjande arbetet bland 
barn och ungdom. En god läsförmåga och språkförståelse är en 
förutsättning för att lyckas i skola och arbetsliv och för den per‐

Biblioteksvännerna har i sommar ordnat workshops i CV‐skrivande och hennamålning 
på Flygande mattan utanför Biskopsgårdens bibliotek på Vårväderstorget. Barnen fick 
också göra badges och pins och det serverades somaliskt kaffe med ingefära. 
Superpopulärt! Foto: Biblioteksvännerna i Biskopsgården
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sonliga utvecklingen. Att detta arbete måste ha sin bas i och utgå 
från ett välförsett bibliotek i närområdet är en självklarhet. 

Bristen på bibliotek vid Friskväderstorget i norra Biskopsgår‐
den påtalas både av boende och i den utredning som nyligen gjorts 
om bibliotekens framtida placering i Göteborg. Utredningen fö‐
reslår en satsning på ett barn- och ungdomsbibliotek vid torget. 
Behovet av detta bibliotek är akut. Eftersom kulturnämnden har 
antagit utredningen som sin inriktning bör detta bibliotek själv‐
klart läggas in i höstens budget.

Förhoppningsvis skulle detta kunna bli en början till och en 
del av en verklig satsning på kultur- och föreningsliv i norra Bis‐
kopsgården, ett embryo till ett välbehövligt kulturhus.

Göteborgs Stad kraftsamlar nu äntligen för minskad segrega‐
tion genom programmet för en jämlik stad, Trygg i Göteborg och 
Framtiden AB. I Biskopsgården pågår mycket bra utvecklingsar‐
bete genom till exempel Västra Hisingen Baskets satsning ”Collec‐
tive Impact Biskopsgården” med stöd från Göteborgs Stad och 
Biblioteksvännerna i Biskopsgårdens föreningssamarbete med stöd 
från Delegationen mot segregation. Nu är det hög tid att kultur‐
nämnden deltar i detta och satsar på bibliotek och arenor för 
kultur och då i första hand ett bibliotek i norra Biskopsgården.

Segregation är ingen naturlag 
Delegationen mot segregation (Delmos) visar i sin årsrapport för 
2021 att segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-ta‐
let. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest 
segregerat, det vill säga skilda från varandra. Skillnaderna i upp‐
växt- och levnadsvillkor mellan olika områdestyper i landet är så 
stora att platsen har betydelse för människors livschanser.

Segregationen går att bryta genom att satsa stort och rejält på 
dessa områden där resurserna behövs. Här ingår bibliotek som en 
självklar del. Genom uthålliga, långsiktiga och sektorsövergri‐
pande samarbeten och satsningar på skola, bibliotek, förenings‐
liv, arbetstillfällen, kultur och bostäder kan vi bryta segregationen.

I rapport efter rapport visar nationalekonomen Ingvar Nilsson 
och hans kollegor hur samhällsekonomiskt lönsamt det är att bry‐
ta den onda cirkeln genom att satsa massivt, uthålligt, långsiktigt 
och sektorsövergripande –  i ett 18-årsperspektiv, den tid det tar 
för en ung människa att växa upp –  i stället för att se sig blind på 
kortsiktiga kostnader under innevarande mandatperiod. 

”Ytterst handlar det om att skapa ett anständigt liv för de boen‐
de med fungerande skolor, arbete, bra bostäder och en stimule‐
rande fritid. Kort och gott ett bra liv.” (Orten bortom våldet)

I rapporterna belyses skolans viktiga roll och den starka kopp‐
lingen mellan skolmisslyckande i ungdomsåren och framtida ut‐
anförskap i vuxenlivet. Det handlar om att jobba förebyggande – 
satsa på BVC, förskolan och stödja föräldraskapet, satsa på läs‐
främjande, läxhjälp och goda fritidsmöjligheter. Det handlar om 
att skapa arbetstillfällen och förbättra boendemiljön. Det hand‐
lar om att mobilisera de boende, skapa delaktighet och samarbe‐
te mellan det offentliga systemet, näringslivet och civilsamhället. 
Det finns mängder av eldsjälar bland boende, föreningsaktiva, 
tjänstepersoner, politiker och företagare. Men det behövs mer stöd 
och engagemang från alla andra som inte bor i ”Orten”. Att bry‐

ta den onda cirkeln är allas vårt ansvar som individer, tjänsteper‐
soner eller politiker. Resurserna måste satsas där behoven är störst. 
Ytterst handlar det om solidaritet som är det som håller ihop ett 
välfärdssamhälle.

I Biskopsgården samlas allt fler krafter, såsom boende, volontä‐
rer, föreningar, förvaltningar, fastighetsägare, företag för att till‐
sammans vända utvecklingen, och fantastiska ting sker dagligen 
i stadsdelen. Men här finns plats för många fler exempelvis inom 
bibliotek och kultur. Detta gäller i högsta grad kulturnämnden 
som omgående bör starta biblioteksverksamhet för barn och unga 
vid Friskväderstorget och samtidigt se till att här snarast skapas 
ett resursstarkt kulturhus.

Starten kan ske nu då det i årets kulturbudget finns avsatt tio 
miljoner till bibliotek i utsatta områden och oss veterligt har de 
inte använts.

Allt genast!

Läs mer:
Segregation i Sverige – Årsrapport 2021 om den socioekonomiska bo‐

endesegregationens utveckling (2021). Delegationen mot segre‐
gation. www.delmos.se. (Hämtad 2021-09-01)

Atlestam, Ingrid & Myhre, Randi (red.) (2012). “Det mångsprå‐
kiga biblioteket – en nödvändig utopi. Lund: BTJ Förlag.

Nilsson, Ingvar m.fl. (2014). Utanförskapets pris – en bok om fö‐
rebyggande investeringar, Stockholm: Studentlitteratur.

Nilsson Lundmark, Eva & Nilsson, Ingvar. Orten bortom våldet 
m.fl. rapporter. seeab.se. (Hämtad 2021-09-01)

Sutton, Rebecca m.fl. (2021). Föreningar i Biskopsgården – möj‐
ligheternas katalog. Göteborg: Biblioteksvännerna i Biskops‐
gården. Digital och tryckt version:  
www.foreningaribiskopsgarden.se. (Hämtad 2021-09-01)

Myhre, Randi & Tuna, Gülüzar (2021). Hur förbättrar vi levnads‐
villkoren i Biskopsgården? 53 gruppintervjuer redovisade av 28 
föreningar i Biskopsgården. Göteborg: Biblioteksvännerna i Bis‐
kopsgården. Rapport – Föreningar i Biskopsgården foreningari‐
biskopsgarden.se. (Hämtad 2021-09-01)

Biblioteket behöver sina vänner. Film om Biblioteksvännerna i 
Biskopsgården. YouTube. (Hämtad 2021-09-01)
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Glesbygdsvardagen bakom 
statistiken

Enligt den senaste nationella biblioteksstatistiken är Dorotea en av 
kommunerna med bäst bemanning. Bibliotekarien Karin Råghall frågar 
sig vad statistiken egentligen berättar – och vad den döljer. 

Text och foto: Karin Råghall

Borgafjäll/Buarkantjahke ligger tio mil från tätorten Dorotea/Kraapohke, där kommunens enda bibliotek finns
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Det är en småhektisk dag i maj på Dorotea bibliotek i Väster‐
bottens inland. En reporter från Biblioteksbladet har ringt, jag kän‐
ner på mig att det gäller KB-statistiken. Vad har de nu hittat för 
siffra där vi sticker ut? 

Min aning visar sig stämma: enligt reportern har Dorotea och 
ytterligare någon kommun flest biblioteksanställda per invånare¹. 
När jag berättar att vårt bibliotek är ett kombinerat folk- och skol‐
bibliotek uppstår oklarhet kring om vi fortfarande är bäst. 

”Hur många är ni som jobbar då?” undrar reportern. ”3,3 tjäns‐
ter i kommunen”, svarar jag, och får för mig att reporterns drö‐
jande ”jaha …” antyder att bäst i landet hade krävt något mer.   

Vår grundbemanning utan projektmedel är tre heltidstjänster. 
Dessa ska utföra allt som bibliotekslagen kräver – ja, ni vet – fixa 
demokratin, den fria åsiktsbildningen, kunskapsförmedlingen, 
läsfrämjandet, tillgängligheten, samverkan och den digitala trans‐
formationen. Precis som andra folkbibliotek ska vi såklart också 
ägna särskild uppmärksamhet åt de prioriterade målgrupperna. 

Men där bibliotek i storstäder har specialisttjänster som jobbar 
med minoritetsspråk, mångspråk, webbkommunikation och den 
digitala klyftan ansvarar vi för allt. Där bibliotekarier i större 
kommuner får stöd av professionella kommunikatörer, är vi ut‐
lämnade åt våra egna kunskaper (inte ens kommunen har en all‐
män kommunikatör). Medieplaner, hbtq-handlingsplaner och 
andra policydokument skriver vi själva efter bästa förmåga. Att 
vara expert på allt kräver sin tid. 

Geografiska avstånd en utmaning
Som tur är ingår Dorotea i ett bibliotekssamarbete med sju and‐
ra inlandskommuner, V8-biblioteken. Men jag skulle ljuga om 
jag inte sa att vi ibland blir avundsjuka när vi ser vad större 
kommuner kan erbjuda sina invånare. 

Vår barn- och ungdomsbibliotekarie är både skol- och folkbib‐
liotekarie, och ska ge biblioteksservice åt en ällskola sju mil från 
biblioteket. Det tar större delen av en arbetsdag att besöka äll‐
skolan och dess cirka 15 barn i årskurserna F-6. Inte minst om vi 
också passar på att besöka de yngre barnen på pedagogisk omsorg 
i Borgaäll (tio mil från biblioteket). För oss känns det självklart 
att åka. De barnen har väl också rätt att ta del av biblioteksverk‐
samhet? 

Även om vi redan visste att det är livsviktigt för människor att 
ha tillgång till litteratur, blev detta än mer tydligt för oss under 
coronapandemin. Därför ville vi erbjuda hemleverans av böcker 
till alla riskgrupper i kommunen, inte bara dem vi enkelt kunde 
nå i Dorotea tätort. Ord som tillgänglighet och likvärdighet får 
en särskild betydelse i våra trakter där kollektivtrafiken är nästintill 
obefintlig och tillgången till sociala sammanhang bitvis är klen. 

Eftersom ingen Boken kommer-verksamhet fanns på plats sedan 
tidigare skötte vi i början av pandemin bokleveranser till Borgaäll 
i samband med privata resor dit. Nu kanske ni fackligt skolade 
hajar till – gott så – man ska inte jobba på sin fritid. Ingen har 
heller krävt att vi ska göra det. Men vi vill inte att man ska miss‐
gynnas för att man råkar bo i en ällby. Jag som i mitt tidigare liv 

som stadsbo var stenhård i fackliga strider kring gränsen mellan 
arbete och privatliv kände plötsligt att det var viktigare att utgö‐
ra undantaget från regeln att all service läggs ned eller försvinner.   

Var finns engagemanget för glesbygden?
När reportern från Biblioteksbladet ringde passade jag på att berät‐
ta att kommunen faktiskt drog ned på en tjänst för tre år sedan, 
i samband med en större besparing. Då försvann även alla pengar 
för kulturarrangemang på biblioteket. Jag tyckte det var viktigt 
att nämna i sammanhanget, eftersom jag misstänkte att lokalpoli‐
tikernas motivation att satsa mer på biblioteket knappast skulle 
öka med statistik som visar att kommunen redan är ”bäst i 
landet” (låt vara enbart gällande bemanning). Sedan jag började 
jobba i Dorotea för två och ett halvt år sedan har jag återkom‐
mande brottats med tanken på hur jag ska kunna följa biblio‐
tekslagen utan en krona till programverksamhet. 

Frågan har ofta gjort sig påmind när jag sprungit eller åkt skidor 
i skogen under friskvårdstimmen (tänk, den har vi ändå kvar!). 
Vissa säger att de kommer på romanidéer när de motionerar, själv 
formulerar jag brandtal till kommunpolitikerna. För min inre 
blick ser jag hur jag står framför dem ilsket viftande med biblio‐
tekslagen och frågar hur det är tänkt att jag ska leva upp till den 
utan En Krona och har de tänkt på vilken positiv kraft bibliote‐
ket kan vara för invånarna och kulturen i en avfolkningsort om 

När bibliotekspersonalen i Dorotea besöker de 15 grundskolebarnen i Risbäck sju mil 
bort brukar de varva bokprat och bokbyte med att till exempel prova på robotar eller 
kreativt skrivande.

1) I KB-statistiken uttryckt som ”antal årsverken per 1000 invånare”.
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vi bara fick chansen och så vidare, och så vidare. 
När pulsen återgått till det normala brukar jag påminnas om 

att kommunpolitikerna väl sällan kan hosta upp mer pengar ba‐
ra för att en bibliotekarie får ett utbrott eller två. Dorotea tar redan 
ut Sveriges högsta kommunalskatt (jo, även den ligan leder vi). 
Någon omfördelande regionalpolitik att tala om har vi heller in‐
te att luta oss emot, för att inte tala om avsaknaden av rikspoliti‐
ker som på allvar engagerar sig för rimliga levnadsvillkor i 
glesbygd. 

Vitt skilda förutsättningar
Men ofta är det ju enklast att rikta ilskan mot dem som är när‐
mast. Det är lättare att kasta en eftermiddagssur blick mot 
kommunledningen på väg hem från jobbet än att skälla ut de mer 
svårgripbara strukturer som Po Tidholm påminner om i boken 
Läget i landet (2017): 

I det nuvarande systemet, där kommuner bara får in löneskat‐
ter, missgynnas många landsbygdskommuner med traditionell 
näringslivsstruktur och stort externt resursägande. […] År 2014 
var skillnaden mellan storstad och glesbygd 5,34 kr [i kommu‐
nal skattesats], och ändå räcker pengarna knappt till det som 
kommunallagen kräver av kommunen. En sjuksköterska i 
Vilhelmina får efter skatt ungefär 13 000 kronor mindre om 
året än en sköterska i Stockholm med samma lön, samtidigt 
som Dagens Nyheters ledarsida går i spinn över en höjning av 
skatten för höginkomsttagare på 200 kronor om året.

Joacim Hansson konstaterar i rapporten Folkbibliotek i glesbygd 
att förutsättningarna för folkbibliotek i glesbygd varierar samti‐
digt som ”laguppfyllelse sker trots ofta mycket små och ansträng‐
da resurser”. Jag känner igen mig i den beskrivningen. Jag må ha 
låtit gnällig inledningsvis men faktum är att arbetet som biblio‐
tekarie i en glesbygdskommun är bland det roligaste jag har varit 
med om. Min upplevelse är dock att tre tjänster är någon slags 
smärtgräns; färre kan vi inte bli om vi ska kunna bedriva kvali‐
tativ biblioteksverksamhet. 

Statistik med begränsningar
Jag vill därmed också väcka frågan vad vi egentligen får ut av att 
jämföra kommuner av Doroteas storlek (2 500 invånare) med 
kommuner som har hundratusentals invånare eller fler. Berättar 
siffrorna något viktigt som jag missar, eller döljer de snarare den 
verklighet jag försökt beskriva ovan? Själv tror jag att om glesbyg‐
dens särskilda villkor fick ta mer plats, skulle det synliggöra be‐
hovet av ökad solidaritet och stärkt samverkan inom 
bibliotekssektorn. 

Alltihop handlar förstås också om den större frågeställning 
kring statistik i relation till bibliotekens uppdrag att jobba för lik‐
värdighet och jämlikhet som Nick Johnson-Jones lyfte i bis 3/4 
2016: ”Den nationella biblioteksstatistiken säger inte om man 
gör ett bra jobb.” Detta till synes enkla konstaterande önskar jag 
att såväl bibliotek som journalister ägnar några allvarliga tankar 
åt innan det är dags att diskutera KB-statistik nästa gång. 

Dorotea kommun i Västerbottens inland är Sveriges tredje minsta kommun sett till 
antalet invånare (2 500). Drygt hälften bor i tätorten, där kommunens enda bibliotek 
ligger.

Källor
Hansson, Joacim (2019): Folkbibliotek i glesbygd 
Högberg, Charlotte (2016): ”I Huddinge lyfts biblioteket 

med egenutvecklade statistikmetoder”, bis nr. 3/4 
Tidholm, Po (2017): Läget i landet – 89 tankar om perife‐

rier, politik och varför landsbygsfrågan är viktigare än du 
tror
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Ännu en sommar är på väg bort på tidens flod och snart kommer 
dygnets vågskålar att balansera med ljus i den ena och mörker i 
den andra. Vi som bor här uppe i Höga Nord kan förundras av 
årstidernas växlingar och naturens kraft. Tänk så sinnrikt allt fun‐
gerar: myrstackens febrila aktivitet i vårsolens värme, flyttfåglarnas 
inre kompass som manar till en färd över land och hav när hösten 
nalkas, nässelärilarnas dans i junikvällens solnedgång och norr‐
skenets flammande sceneri en kall vinternatt. Så många under‐
verk vi omges av och allt är gratis.

På sista tiden har en trevande diskussion om demokrati flam‐
mat upp, ungefär som sensommarens alla prunkande blommor i 
trädgården. Innan vi står där med skrapan mot vindrutan och 
försöker skapa frostfri sikt. I Aftonbladet lyder rubriken ”Demo‐
kratin i Sverige går att avskaffa på något år”. Detta med anled‐
ning av Annie Lööfs sommartal, där hon kräver att grundlagen 
ska skyddas med två tredjedels majoritet. Orsaken till denna hen‐
nes parlamentariska ängslan är förstås det faktum att SD allt som 
oftast pekar ut Ungern som ett sorts föregångsland för den vil‐
senhet som råder inom och utanför EU:s gränser.

Ja, nog finns det anledning till oro men också att än en gång 
försöka reda ut vad vi menar med demokrati, inte bara liberal de‐
mokrati à la Lööf, för i det begreppet ingår inte den ekonomiska 
dimensionen. Att själva ägandet, det privata, utgör ett fundament 
för hela samhället har med stor tydlighet visat sig i den nödvändiga 
skogsdebatten det senaste året. Det är ägaren som bestämmer och 
därmed basta!

*

September – ännu en sommar kan läggas till handlingarna och 
en ny höst står för dörren. En högst oväntad storm drog fram 
genom bygden, fällde ett par resliga balsampopplar utanför köks‐
fönstret. Ännu en påminnelse om att också det sävliga inlands‐
klimatet ingår i den globala klimatkarusellen. Men september är 
också den tid på året när vi i Sverige brukar uppsöka valurnorna 
för att fullfölja vår demokratiska plikt i sedan hundra år tillbaka 
fria och jämlika val. I år är det kyrkoval och det är svårt att upptäc‐
ka något större intresse, vare sig från massmedias sida eller bland 
folk i allmänhet. Och ändå, det är ett viktigt val, både för den som 
tror på himmelska makter och den som tror på jordiska: Kyrkan 
är den största enskilda skogsägaren i landet, bara för att ta ett ex‐
empel på sambandet mellan de andliga frågorna och de materiel‐
la värdena här i samhället.

I motsats till många av mina forna studentkamrater lämnade 
jag aldrig kyrkan, nej, jag brände inte ens min vita mössa. Eftersom 
jag var den förste i min släkt som fick möjlighet att ta studenten 
kändes det inte särskilt bra med den sortens manifestation. Och 
nu, inför kyrkovalet 2021, har jag engagerat mig i ViSK, Vänstern 
i Svenska kyrkan, som vill arbeta för lägre trösklar och varmare 
välkomnande för alla människor som bultar på kyrkporten. 

Jag var hungrig, och ni gav mig mat.
Jag var törstig, och ni gav mig vatten.
Jag var en främling, och ni öppnade

era hem för mig.
Matteus 25: 35

*

Medan det demokratiska utrymmet krymper är det annat som 
breder ut sig. Det kvantitativa tycks inom vissa branscher vara 
helt utan begränsningar. Som de infantila lekprogrammen för 
vuxna i TV till exempel, där kändisar rullar runt och halvt skrat‐
tar ihjäl sig åt anteriet. När så bokmässan i Göteborg – den en 
gång så ärevördiga och populära bland både vanligt folk, biblio‐
tekarier, författare, ja alla – nu efter den värsta pandemin går ut 
med reklam på Facebook är det med sådana litterära giganter som 
Lasse Berghagen, Kristin Kaspersen, Magnus Uggla och förstås… 
Camilla Läckberg. Man frågar sig oroligt: familjen Wahlgren, var 
finns familjen Wahlgren?

Det är i stunder som dessa man behöver tröst, ett svalt omslag 
runt en överhettad hjärna. Och jag hittar det, den, boken: Språng‐
et ut i friheten, av Birgitta Holm. Med underrubriken ”Om 
ögonblicket då konsten blir revolutionär” (Ordfront, 2015). Det 
är en personlig bok som handlar om livskänslan, de energier som 
kan ge oss kraft och glädje att upptäcka allt det värdefulla som li‐
vet har att erbjuda och som samhället ibland tycks göra sitt bästa 
för att beröva oss med sin outhärdliga dans runt guldkalven. Bir‐
gitta Holm har varit djupt sysselsatt med stora kvinnliga författar‐
skap och hon skriver om läsandets magiska kraft: ”Selma Lagerlöf 
visar på vilka möjligheter som finns att förhålla sig till världen, 
och att det är detta som är att sätta våra hemliga energier i rörelse.” 

I skogens katedral, 
i septembers friska luft
Krönika: Bengt Berg
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Svenska Dagbladet har under sommaren låtit publicera en 
artikelserie av olika skribenter, varav några beskrivs som 
kulturvänsterns ”avhoppare”. När jag skriver denna text är det 
Kristian Lundberg, Stina Oscarson, Göran Greider och Nina 
Lekander som försökt ta sig an begreppet ”kulturvänster”. Men 
trots att det varje vecka publicerats en ny artikel har jag 
känt mig lika frågande inför vad begreppet ”kulturvänster” 
egentligen står för, och hur det kan definieras? Begreppet ter 
sig i mina ögon något förvirrat och minst sagt ospecificerat.

Och vad är det egentliga syftet med denna diskussion? Är 

verkligen press och media så ”vänsterstyrt” som det mer eller 

mindre outtalat verkar vara enligt några av skribenterna?

En förklaring, tror jag, till att kultur generellt kan 
uppfattas som vänsterstyrt, är att det ofta saknas ett genuint 
kulturintresse från den politiska högerfalangen. Konstnärer, 
författare, musiker med flera lever ofta under mer eller 
mindre knappa ekonomiska förhållanden vilket knappast främjar 
att de har en kapitalistisk ideologi.

Men på högerkanten finns också de nationalkonservativa som 
värnar om ”nationell kultur”, som exempelvis Mattias 
Karlsson, Sverigedemokraternas kulturideolog. I Sölvesborg 
och på andra platser där SD är starka kan man redan se hur 
deras kulturpolitiska patos vunnit kraft. Exempelvis 
bibliotekens verksamhet och förvärv kontrolleras, 
prideflaggor får inte hissas, och konst som av SD-politikerna 
uppfattas som abstrakt eller på annat sätt ”märklig” får 
beteckningen ”menskonst”. Den ursprungligt ”svenska” 
kulturen, enligt de nationalkonservativa, är något som ska 
värnas och bevaras, men vad är då egentligen så specifikt 
svenskt, undrar jag?

KULTURVÄNSTER?

Vad är egentligen ”kulturvänstern” och vad står begreppet för?
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Lite märkligt tycker jag nog att det är när Stina 
Oscarson skriver att det är ohållbart att anklaga 
SD för politisk styrning när de vill att den 
offentliga konsten ska vara traditionell och 
nationalistisk, trots att Oscarson själv bejakar 
en konst som är normkreativ och nyskapande (SvD 
2021-08-06).

Denna vecka läste jag i Västerbottens Folkblad om planer på att åter öppna gruvan i Stekenjokk i södra Lappland. Tanken är att öppna gruvan under vintern, vilket skulle ge cirka 50 
arbetstillfällen. Koppar och zink ska brytas, mineraler som kan användas i miljövänliga bilar med mera. En konflikt har nu blossat upp med samerna i området om renarnas betesmarker. Frågan är inte helt enkel hur en kulturvänster-

bibliotekarie ska ställa sig i den diskussionen.

Ett annat exempel är ju Jan Guillous uttalande om 

talibanernas maktövertagande i Afghanistan, som han 

”välkomnar” som en antiimperialistisk handling (eller 

minns man Myrdal som stödde Pol Pot i Kambodja).

Ja hur ska man vända sig som ”kulturvänster”? Eller 
tillspetsat: Får man kritisera könsstympning, hederskultur 
och tvångsgiftermål av flickor, utan att bli kallad för 
”rasist”? Målet borde väl vara att verka för ett 
demokratiskt samhälle och en levande kultur med kreativa 
skribenter och konstnärer, fria att skapa. Ej styrda av 
konventioner, av politiska och etniska ramar?

Med en konservativ blockpolitik med M och SD i 
spetsen är public service och den fria pressen 
verkligen hotad. Då kan i värsta fall 
”kulturvänstern” bli en företeelse som man bara kan 
finna på Skansen.

Röda Lina
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Om läsning
Begreppet läsning är för många synonymt med läsning av tryck‐
ta böcker och när det i debatten lyfts att färre läser är det impli‐
cit läsning av pappersböcker som åsyftas. Vissa kan sträcka sig 
till att inkludera tidningar och tidskrifter i begreppet, ytterliga‐
re några kan prata om ett vidgat textbegrepp och även inklude‐
ra andra läspraktiker som till exempel att spela dataspel eller se 
på film. Den klassiska boken – gärna med ett rejält sidantal – 
ses dock oftast fortfarande som målet som alla som har möj‐
lighet ska försöka nå. Lättläst och öronläsning kan vara okej, 
men mest som ett steg på vägen.

Att kunna ta del av information är en demokratisk rättighet, 
och därför borde vi uppmuntra olika sorters läsning. De flesta 
av oss kan – och kommer i större delen av våra liv att kunna – 
läsa svartskrift, men det är inte det bästa sättet att läsa för alla 
människor. Det alternativ som är bäst för dig är inte nödvändigt‐
vis bäst för alla. Idag finns många alternativ och det bästa sättet 
att läsa måste rimligtvis vara det som gör att du bäst kan tillgo‐
dogöra dig texten på.

Visst går det att peka på skillnader mellan att lyssna och läsa 
svartskrift. Debattörer på kultursidorna går dock sällan in på 
djupet kring de olika läspraktikerna. Det fastslås att det är skill‐
nad mellan att läsa med ögon och öron, och att öronläsning är 
ett sämre sätt att tillgodogöra sig information, men inte varför 
och för vem. Eftersom debatten är så onyanserad bortses också 
från olika sätt att ta del av inlästa böcker. Vana öronläsare kan 
läsa i en halsbrytande hastighet (talböcker möjliggör reglering 
av uppläsningshastighet) och obekymrat ta till sig avancerad 
facklitteratur uppläst med talsyntes, vilket kräver stor koncent‐
rationsförmåga och vana. Precis som att alla inte läser svartskrift 
på samma sätt finns det också en stor variation när det kommer 
till att läsa inlästa böcker.

Ljudboksdebatten saknar 
funktionsrättsperspektiv
Läsning av tryckta böcker ses oreflekterat i debatten som mera värdefull 
än andra former av läsning och framställs som det eftersträvansvärda 
målet. Artikelförfattarna nyanserar begreppet läsning och ifrågasätter 
bland annat en formulering i BiS program.

Text: Eleonor Pavlov och Tobias Willstedt

1) Se exempelvis rapporten Läsandets årsringar av Anna Nordlund 
och Johan Svedjedal (2019). Finns att hämta här: https://
www.forlaggare.se/sites/default/files/lasandets_arsringar_0.pdf 
(Hämtad 2021-08-20)

2) Se exempelvis intervjun med litteraturprofessor Sven Anders 
Johansson i SvD 2021-02-14: https://www.gp.se/kultur/
professorn-som-sp%C3%A5r-litteraturens-underg%C3%A5ng-
1.41332275?hashvalue=1b82205fdf815cb3b5acf0287379ee44
7ab0cdaf34572434ba9554fb093d8a5b (Hämtad 2021-08-20)

Det har nog inte undgått någon som har det mest flyende in‐
tresse i bok- och litteraturbranschen att konsumtionen av 
ljudböcker har gjort en rejäl spurt de senaste åren, dopade av 
nya digitala streamingtjänster som Storytel, Nextory och Book‐
beat. Parallellt med detta rapporteras om tecken på minskande 
läsning av pappersböcker, kanske framförallt hos barn och ung‐
domar.¹

Denna utveckling leder tid efter en annan till diskussion på 
kultursidorna, nu senast i början av året. Ljudböckernas fram‐
växt ses som ett hot. Vissa går så pass långt att de menar att 
ljudböckernas popularitet i sig bidrar till litteraturens död. Det 
vill säga något så dramatiskt som att litteraturen i princip upphör 
som konstform.² Konsumtion av inlästa böcker målas upp som 
ett problem, och ögonläsning av svartskrift presenteras som det 
rätta – eller till och med det enda – sättet att läsa en text.

Det som är slående för vissa av oss som följer den här de batt ‐
en, inte minst många av oss som jobbat med tillgänglig läsning 
i biblioteksvärlden, är att funkisperspektivet helt verkar saknas 
på kultursidorna. Sällan lyfts att ljudböcker och inlästa böcker 
faktiskt vidgar tillgången till litteratur för personer som på grund 
av olika funktionsnedsättningar inte kan ta del av svartskrift. 
Det verkar saknas förståelse för att alla inte har möjlighet att 
välja något annat sätt att läsa än med öronen, och att en van 
öronläsare självklart har en bättre förmåga att ta till sig informa‐
tion hen hör, än en person som primärt läser svartskrift.



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #3 2021 — 19

Talböcker och ljudböcker
Kulturdebatten stirrar sig blind på de digitala marknadslös‐
ningarnas framväxt. Men det finns en annan berättelse om in‐
lästa böcker som handlar om engagemang, inkludering och 
mänskliga rättigheter.

Redan på 1950-talet började De blindas förening, som idag 
kallar sig för SRF – Synskadades riksförbund, låna ut talböcker 
genom sin biblioteksverksamhet, en verksamhet som sedan dess 
bara vuxit. Idag lånar de svenska biblioteken i samarbete med 
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ut talböcker till 
mängder av låntagare som annars hade saknat möjlighet att ta 
till sig både skön- och facklitteratur. 

Att läsa med öronen är således inget nytt. Det som är nytt är 
att det har blivit tillgängligt för en större grupp av människor. 
Idag kan personer läsa inlästa böcker både i form av tal- och 
ljudböcker.

Den största skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är att 
talböckerna är ett hjälpmedel för dem som behöver det, medan 
ljudböckerna är en kommersiell produkt som alla har möjlighet 
att använda. Det är förlagen, eller aktörer knutna till dem, som 
producerar ljudböckerna. Ofta är ljudböckerna inlästa av skå‐
despelare, inte sällan förekommer visst skådespeleri, även ljud ‐
effekter och musik kan finnas med. Ljudböcker har visserligen 
funnits i ett antal år, men ljudboksapparna i våra smarta telefo‐
ner och förlagens ökade intresse för att ge ut inlästa böcker gör 
att det i många fall kan vara enklare att få tag på en ljudbok än 
en tryckt bok, under förutsättning att du har möjlighet att beta‐
la för tjänsten. 

Talböcker är inlästa med stöd i §17 i upphovsrättslagen. Tack 
vare detta undantag i upphovsrätten kan MTM och andra bib‐
lioteksverksamheter läsa in litterära verk åt personer med funk‐
tionsnedsättning, utan att behöva be om lov från författare och 
förlag. Verksamheten finansieras helt med offentliga medel och 
garanterar att alla grupper som behöver det – personer med syn‐
nedsättning, dyslexi, intellektuell funktionsnedsättning etcete‐
ra – får tillgång till litteratur på likvärdiga villkor som andra. 
Talböckerna förmedlas genom biblioteken och har då ytterliga‐
re en tillgänglighetsfördel framför de kommersiella ljudbokstjäns‐
terna – de är gratis för låntagarna.

Det finns också ett antal skillnader mellan ljud- och talböc‐
ker ur ett tillgänglighetsperspektiv. Exempelvis ska talböckerna 
läsas in på ett neutralt sätt – detta för att texten ska vara öppen 
för tolkning för läsarna. En dramatisk inläsning skapar ett filter 
mellan läsaren och texten. Vidare finns det ett antal funktioner 
i talboken för att läsarna ska kunna ta till sig den på ett likvär‐
digt sätt som svartkskriftsläsaren. Det ska vara möjligt att blädd‐
ra, navigera mellan kapitel, lägga till eller läsa in bokmärken, 
precis som i en pappersbok. Och det är, som sagt, också möjligt 
att välja uppläsningshastighet.

Talböckernas format har ändrats i takt med den tekniska ut‐
vecklingen. Numera kan de som har behov av att läsa talböcker 
registrera sig som användare för egen nedladdning på sitt biblio ‐
tek. Läsaren får då via webben eller appen Legimus tillgång till 
hela MTM:s bestånd av talböcker. Det är också möjligt att få 

Illustration: Eleonor Pavlov
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talböcker på en Daisy-skiva, en CD-liknande skiva, för de som 
inte vill eller kan använda dator, surfplatta eller smarttelefon. Bib‐
lioteken kan hjälpa till att ladda ner talböcker till skiva och lån‐
tagaren kan antingen komma till biblioteket och låna eller få 
böckerna hemskickade utan kostnad. Har du tillgång till tjänsten 
Talboken kommer kan du få talböckerna nedladdade direkt till 
din Daisyspelare.³

MTM läser in alla typer av böcker, även om beståndet i deras 
bibliotek Legimus kan sägas motsvara ett enormt folkbibliotek 
och ett urval görs enligt snarlika principer. Det är biblioteken som 
förmedlar inläsningsförslag till Legimus, så precis som att du på 
ditt bibliotek kan lämna ett inköpsförslag kan du önska att en 
bok blir inläst. Myndigheten har även ett särskilt uppdrag att lä‐
sa in den kurslitteratur på högskolenivå som efterfrågas av stu‐
denter med funktionsnedsättning.⁴

Det är MTM:s ambition att böckerna som väljs ut för produk‐
tion som talbok ska finnas tillgängliga i det formatet samtidigt el‐
ler så snart som möjligt efter det att de släpps som svartskrift. 
Detta för att läsning ska kunna ske på jämlika villkor och talboks ‐
läsare ska kunna delta exempelvis i kulturdebatten kring fikabor‐
det på jobbet eller med kompisarna. Det är inte alltid möjligt av 
olika anledningar – det förutsätter exempelvis att myndigheten 
får tillgång till texten från förlaget på förhand, vilket inte alltid 
sker. Däremot släpper många förlag ljudböcker samtidigt som den 
tryckta motsvarigheten, även om det så klart inte görs ljudböcker 
av alla titlar.

Olika sätt att läsa
Ögonläsning är norm men det finns inte ett sätt att läsa som i al‐
la lägen är självklart bättre än andra. De av oss som av någon an‐
ledning har svårt för eller inte kan läsa svartskrift måste få lära sig 
att läsa på andra sätt. Att hela tiden tvingas läsa på ett sätt som 
inte fungerar kan ha förödande konsekvenser för inlärning. Ett 
barn som måste kämpa med ögonläsningen riskerar att hamna ef‐
ter i skolan och få ett sämre språk. Ett barn som däremot får öron‐
läsa får möjlighet att utveckla sitt språk, vilket skapar bättre 
förutsättningar om hen senare eller parallellt ska ögonläsa. Många 
äldre läsare tappar synen med årens gång, då blir inlästa böcker 
ett sätt att fortsätta ha en relation med litteraturen. Du kanske 
har läst svartskrift hela livet men till slut har du inte förmågan att 
göra det längre. För många har läsningen stor betydelse och det 
kan vara avgörande för livskvaliteten att få fortsätta läsa.

Vi måste tänka på att alla som läser med öronen inte gör det 
vid sidan av läsning av svartskrift. Det finns även primära öron‐
läsare, det vill säga de av oss som framför allt eller enbart öronlä‐
ser. Här är inte de inlästa texterna ett komplement, utan en 

förutsättning för att personen över huvud taget ska kunna läsa. 
Några av oss kan använda en metod under en period i livet för 
att övergå till en annan senare. 

Hur vi läser
Idag finns en medvetenhet kring olika inlärningsstilar, när det 
kommer till läsning framställs däremot oftast ett sätt att läsa som 
bättre och andra som sämre. Vi lär oss saker på olika sätt, natur‐
ligtvis har vi också olika lässtilar. De flesta av oss läser med ögo‐
nen, men det finns också de som läser med öron eller fingrar. Det 
finns också olika sätt att läsa på, även om vi använder samma me‐
tod. Vissa läser snabbare, andra läser långsamt. Vissa behöver tyst‐
nad runt omkring sig, andra kan läsa var som helst. Det är inte 
heller ovanligt att vi har olika lästekniker i olika sammanhang. 

När det gäller personer som läser med ögonen ses det inte som 
konstigt att vi läser på olika sätt, men även öronläsares lästekni‐
ker skiljer sig. De av oss som är primära öronläsare behöver också 
tekniker för att bli bra läsare. Några tar bäst in en text om de får 
göra saker samtidigt, andra behöver ha det stilla omkring sig. När 
det gäller framför allt faktatexter är det många som använder 
talböckernas möjlighet att ändra uppläsningshastighet. De av oss 
som är primära öronläsare kan skumläsa en text på hög hastighet 
för att få en helhetsbild av texten för att sen djupläsa vissa delar. 
När Anna Hamptson Lundh sammanfattar forskningsöversikten 
Användning av tillgängliga medier, konstaterar hon om använda‐
re av tillgängliga medier och deras läspraktiker: ”Vi finner en 
grupp så heterogen att det blir i det närmaste meningslöst att ta‐
la om en grupp.”⁵

Vi är vana att tänka på ögonläsandet som en aktiv handling, 
visserligen en stillsam aktivitet, men ändå något vi gör. Ögonläs‐
ning är en komplicerad process, något som kan lång tid att lära 
sig. Utöver att identifiera och avkoda tecknen tillkommer kravet 
på att förstå sammanhang och göra tolkningar av det texten in‐
nehåller. Den som läser en tryckt text måste göra allt detta på egen 
hand, medan den som lyssnar på en ljudbok får vissa delar av det‐
ta via uppläsningen. I synnerhet de ofta dramatiserade ljudböc‐
kerna presenterar färdiga tolkningar av texten, men även 
talböckerna – vilka är tänkta att vara mer neutrala – påverkar vår 
förståelse för texten. Våra erfarenheter och personliga preferenser 
har inflytande på hur vi uppfattar någons röst och sätt att läsa, 
vilket i sin tur påverkar hur vi tolkar texten. Öronläsning fram‐
ställs därför gärna som något passivt, något vi gör medan vi sam‐
tidigt gör något annat. Det ses inte som en handling i sig, vilket 
så klart kan vara sant när det kommer till de av oss som lyssnar 
på ljudböcker som sällskap på promenader och långa bilresor el‐
ler som underhållning medan de diskar. Men det betyder inte att 

3) Om talböcker och olika sätt att läsa dem: 
https://www.mtm.se/var-verksamhet/talbocker/ 
(Hämtad 2021-08-20)

4) Information om MTM:s produktion av talböcker : https://
www.mtm.se/var-verksamhet/talbocker/produktion-av-talbocker/ 
(Hämtad 2021-08-20)

5) Hamptson Lundh, Anna (2017). Användning av tillgängliga medier 
– En forskningsöversikt, MTM. Finns att hämta här: https://
www.mtm.se/contentassets/f457f99f7f9d4f0ea165c6e1b71ed40b/
tillgangliga-medier-rapport-till-webb.pdf (Hämtad 2021-08-20)
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all öronläsning ska ses som något som inte kräver någon insats 
från den som läser. Det är kognitivt mer utmanande att lyssna på 
en text och det kan vara svårare att ta till sig exempelvis bokens 
stil och struktur.⁶ Och oavsett hur vi läser är det viktigt att inte 
generalisera kring vilken läsmetod som är den bästa. Det viktigas‐
te borde ändå vara att prata om hur vi förvaltar det vi läser och 
inte på vilket sätt vi gör det.

Varför vi läser
När vi pratar om kvalitet på läsning måste vi också titta på vad 
syftet med läsningen är. Det finns många skäl till varför vi läser 
och det blir skevt att bedöma all läsning på samma sätt. Om 
förströelse är syftet med ljudboksläsning kanske det inte gör så 
mycket om vi inte kan återberätta hela bokens handling efteråt, 
trots att vi eventuellt skulle kunna göra det bättre om vi hade läst 
svartskrift. Oavsett hur ouppmärksamt vi lyssnar finns möjlighet 
till ett breddat ordförråd och nya perspektiv, och även om det in‐
te skulle ske är varje läst bok en mer än ingen, oberoende av hur 
vi läser den.

För de av oss som har möjlighet att läsa svartskrift  finns det 
så klart en poäng att läsa sådan. Vi ser bokstäverna och orden, 
stavning och meningsbyggnad, vilket är en viktig kunskap, inte 
minst om vi själva ska producera text – vilket de flesta idag gör i 
mer eller mindre stor utsträckning. Är syftet med läsningen att gå 
djupare in i en text eller lära specifika fakta kan den tryckta boken 
många fördelar för ögonläsare.  Även om vår introduktion till läs‐
ning kom via barndomens högläsningsstunder övergår de flesta 
av oss som kan ögonläsa till att främst ta till oss texter på det sättet. 
Det är det vi är vana vid och vi har lärt oss att ta hjälp av bokens 
typografi och eventuella bilder, tabeller och andra illustrationer 
för att tolka texten, något som kan vara svårt att överföra till den 
inlästa boken. Men för de av oss som är primära öronläsare spe‐
lar bokstäverna i sig mindre eller inte alls roll. Här behövs – och 
finns – andra metoder för att tillgodogöra sig språket. Återigen 
handlar det om vem som ska läsa och varför. 

Biblioteken – på alla läsares sida
Det finns anledningar att kritiskt granska de kommersiella abon‐
nemangstjänster som nu påverkar det litterära landskapet på oli‐
ka sätt. En analys av den nya affärsmodell som har slagit igenom 
hade krävt en helt egen text. Men oavsett hur kritiska vi är till 
dessa förändringar kan inte debatten om dem och de ljudböcker 
de strömmar bli så ensidig att de som läser med öronen på något 
sätt blir medbrottslingar i berättelsen om ett kulturfall. 

Vi vill även mana föreningen BiS till eftertanke ur ett funk‐
tionsrättsperspektiv. Formuleringen att föreningen ska arbeta för 
“att det skrivna ordet, oberoende av lagringsform, är bibliotekets 
primära uppdrag” som återfinns i BiS program, kan vässas för att 
på ett tydligare sätt inkludera olika typer av läsare. Biblioteken 
bör främja alla typer av läsning och stå på läsarens sida oavsett om 
hen använder ögon, öron eller fingrar för att ta del av en text.

Läsning och litteratur har ett stort värde, menar de som för‐
svarar pappersboken på kultursidorna. Vi håller med. Men vi vill 
fråga vad de sätter för värde på läsning och litteratur som är till‐
gänglig för personer som har en funktionsnedsättning eller som 
av andra anledningar läser med öron och fingrar? Är det verkligen 
metoden för läsning som är det avgörande? Borde inte målet va‐
ra att locka fler personer in i litteraturens värld, oavsett vilken väg 
de väljer för att ta sig in? Ljudböckerna i sig är inte ett hot, utan 
tvärtom en möjlighet att få fler läsare. Alla som lyssnar på böcker 
gör inte det på bekostnad av annan sorts läsning. För många är 
alternativet tvärtom att inte läsa alls, och det borde väl alltid vara 
det sämsta alternativet.

6) Malm, Mats (2021). "Ljudlig läsning. Ett historiskt perspektiv" i 
Pennlert, Julia & Ilshammar, Lars (red.), Från Strindberg till Storytel: 
korskopplingar mellan ljud och litteratur. Göteborg: Daidalos, 2021, 
s. 38-41; Björkén-Nyberg, Cecilia (2021). "Tolkning, tydlighet och 
tolkande tydlighet" i Pennlert, Julia & Ilshammar, Lars (red.), Från 
Strindberg till Storytel: korskopplingar mellan ljud och litteratur. 
Göteborg: Daidalos, s. 137-156.
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I slutet av 2020 publicerade Svensk biblioteksförening rapporten 
Folkbibliotek på entreprenad.¹ Föreningen beslutade efter en med‐
lemsmotion av Lena Lundgren att kartlägga landets folkbibliotek 
med alternativa driftsformer och undersöka vilka risker som fler 
folkbibliotek på entreprenad kan innebära.² Senast Svensk biblio ‐
teksförening följde upp frågan om alternativa driftsformer och 
folkbibliotek på ett liknande sätt var 2011 då rapporten Om folk‐
bibliotek på entreprenad kom. Föreningens styrelse beslutade efter 
rapporten 2011 att den inte skulle ta ställning för eller emot bib‐
liotek på entreprenad.³ 

För rapporten 2020 gav Svensk biblioteksförening Tankesmed‐
jan Balans uppdraget att genomföra en undersökning av hur samt‐
liga kommuners folkbibliotek styrs samt att göra en litteraturstudie 
på ämnet. Den oberoende tankesmedjan Balans specialiserar sig 
på just styrning och ledning inom offentlig sektor och gemen‐
samt finansierad välfärd.⁴

Brister i Folkbibliotek på entreprenad
Kort efter att rapporten Folkbibliotek på entreprenad delgavs skrev 
BiS en text med synpunkter som publicerades i bis 2020/4.⁵ Kort 
sammanfattat menade BiS att rapporten var bristfällig på flera 
punkter. För det första är biblioteksverksamhet utanför biblio‐
tekslagen i stort helt oreglerad. Det finns inga tillsynsmyndighe‐
ter som kan granska och utöva tillsyn över folkbiblioteken, som 
det gör för till exempel skola och sjukvård. Därför skulle det kun‐
na bli ödesdigert för bibliotek om de blev upphandlade med då‐
liga avtal och inte kunde fullgöra sina uppdrag. Biblioteks-
verksamhet är också svår att utvärdera flerdimensionellt i kvanti‐
tativa mått och därför blir det svårt att avläsa en verksamhets fak‐
tiska kvalitet inom viktiga områden som exempelvis inkludering 
av alla användare. Det finns också en stor risk att transparensen 
skulle minska vid privat drift eftersom anställda hos privata utfö‐
rare inte omfattas av meddelarskydd.

Få fördelar men tydliga risker
Efter att rapporten kom i höstas var det alltså även dags för Svensk 
biblioteksförening att på nytt se över sitt ställningstagande angåen‐
de frågan kring folkbibliotek på entreprenad. Sedan 2011 har de 
varit neutrala i frågan.

Att inte ta ställning i frågan om folkbibliotek 
på entreprenad är att ta ställning
Svensk biblioteksförening har på nytt valt att inte ta ställning i 
frågan om folkbibliotek i privat drift. Sofia Berg går igenom 
turerna kring rapporten Folkbibliotek på entreprenad, föreningens 
ställningstagande och tänker högt kring riskerna med 
folkbibliotek i privat drift.

Text: Sofia Berg 

Eftersom inget i rapporten indikerade några betydande eller 
långsiktiga fördelar med privat drift på folkbibliotek, men där ‐
emot flera tydliga risker, vore det inte konstigt om Svensk bibli‐
oteksförening valde att förhålla sig kritiska mot folkbibliotek på 
entreprenad. För att komma fram till ett nytt ställningstagande 
använde föreningen rapporten Folkbibliotek på entreprenad (2020) 
som underlag och styrelsen genomförde även rundabordssamtal 
med några regionföreningar.⁶

I maj fattade styrelsen därefter beslut att ”att inte ta ställning 
till vilken driftsform som är bäst för att bedriva folkbiblioteks‐
verksamhet. Det är snarare förutsättningarna för att ge människor 
en god tillgång till folkbiblioteksverksamhet av hög kvalitet som 
är avgörande”.⁷ De la till att även om de inte tar specifik ställning 
i driftsfrågor är de vaksamma på när människors rätt att fritt an‐
vända sina bibliotek hotas på grund av otillbörlig styrning eller 
bristande resurser. 

Hur har Svensk biblioteksförening tänkt ta reda på sådana 
missförhållanden när de inte är någon tillsynsmyndighet utan en 
förening? 

Kritik mot ställningstagandet
De två huvudsakliga riskerna med alternativa driftsformer som 
lyftes i rapporten togs även upp när ställningstagandet medde‐
lades: att en ekonomisk press mot ständigt billigare biblioteks‐
verksamhet leder till att bibliotekens roll som offentligt rum – och 
bibliotekariers kunskap – rationaliseras bort. Samt att enstaka fö‐
retag på sikt får en maktställning i kraft av att de blir domine‐
rande aktörer och att det bland annat leder till slöseri med 
skattemedel. 

Varför nöja sig med vaga begrepp som att de ska vara ”vak‐
samma” när riskerna de nämner är skäl nog att inte förhålla sig 
neutrala i frågan?

Det bör tilläggas att Nick Johnson Jones, styrelsemedlem i 
Svensk biblioteksförening och medlem i BiS, la till ett särskilt ytt‐
rande med synpunkter i protokollet. Bland annat ifrågasatte han 
att ställningstagandet endast bygger på de risker som nämns i 
rapporten. Det blir problematiskt eftersom det är Svensk biblio‐
teksförening som fattat beslutet, men det är inte de som har skrivit 

Svensk biblioteksförenings 
rapport från 2020
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rapporten. Därför utelämnas viktiga aspekter: till exempel en verk‐
samhetsnära förståelse och kompetens som rapportförfattarna 
Tankesmedjan Balans saknar. Johnson Jones nämner också att det 
är problematiskt att det inte finns någon nationell tillsyn för folk‐
biblioteksverksamhet, vilket gör det svårare att följa upp och ha 
insyn i biblioteksverksamheter.⁸

Nick Johnson Jones synpunkter tar upp viktiga aspekter som 
Folkbibliotek på entreprenad utelämnat. Sammantaget är det svårt 
att förstå varför Svensk biblioteksförening vill fortsätta förhålla 
sig neutrala till driftsformsfrågor på folkbiblioteken. 

Kan folkbibliotek i privat drift skapa biblioteksverksamhet 
för alla?
Jag instämmer med Nick Johnson Jones om att erfarenheter och 
kunskap från ett verksamhetsnära perspektiv saknas. För att ex‐
emplifiera vad som skulle kunna stå på spel om folkbibliotek lades 
ut på entreprenad utan nära uppföljning, tänkte jag skriva några 
tankar från en folkbibliotekaries perspektiv om något som är en 
bärande del i folkbibliotekens ideologi, att det ska finnas biblio‐
teksverksamhet för alla. 

I bibliotekslagens ändamålsparagraf står att ”biblioteksverk‐
samhet ska finnas tillgänglig för alla”. I stort handlar bra biblio‐
teksverksamhet om att skapa förutsättningar för så god 
tillgänglighet som möjligt för alla men med särskild fokus på pri‐
oriterade grupper som personer med funktionsnedsättning, per‐
soner som tillhör nationella minoriteter och personer med annat 
modersmål än svenska. Dessutom ska folkbiblioteken ägna sär‐
skild uppmärksamhet åt barn och ungdomar. Att skapa bra och 
tillgänglig biblioteksverksamhet åt dessa grupper kräver stabil 
planering och tillräckliga resurser i både tid och pengar. Det är 
också mycket viktigt med systematisk och självreflekterande 
uppföljning. Ändå är det svårt att veta hur bra man lyckas, ef‐
tersom att mäta hur väl ett bibliotek är tillgängligt för användar‐
na är mer komplicerat än att bara räkna om lokalerna är anpassade 
för rullstolar eller om det finns mångspråkshyllor i biblioteket. 
Att mäta värden som dessa är svårt att göra både i kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar. 

Det finns en risk att folkbibliotek i privat drift skulle göra det 
ännu svårare att utvärdera hur väl de utför uppdragen om till‐
gänglighet. Det finns också en risk att de skulle nedprioritera bib‐
liotekslagens särskilt prioriterade områden, eller nöja sig med att 
göra endast det absolut nödvändigaste för att spara in på resurser. 

Att det finns en risk att transparensen och insynen i privat driv‐
na verksamheter skulle minska, gör det ännu svårare att se om 
biblioteken faktiskt tillgodoser allas rättighet till tillgängliga folk‐
bibliotek.

Att det inte skulle spela särskilt stor roll om ett folkbibliotek 
är offentligt eller privat styrt beror alltså på vem man frågar. En 
normperson utan behov av särskilda anpassningar kanske inte 
skulle bli så påverkad av ett bibliotek inte har ett brett utbud i sin 
programverksamhet. Men för en person med särskilda behov kan 
folkbiblioteket vara en avgörande plats för att till exempel gå på 
en anpassad sagostund där flera sinnen aktiveras. Skulle ett pri‐
vatägt företag verkligen kunna tillgodose dessa behov? Låt mig 
omformulera, vill de göra det?

Svaga reaktioner mot Svensk biblioteksförenings neutralitet
Situationerna ovan är hypotetiska men de är uppbyggda på ett 
antagande av de risker som folkbibliotek i privat drift skulle kun‐
na medföra för bibliotekens användare, särskilt mer resurssvaga 
grupper som är i stort behov av bibliotekens verksamhet och ser‐
vice. Är Svensk biblioteksförening villiga att ställa sig neutrala till 
sådana situationer?

Ett  ogenomtänkt utlåtande från Svensk biblioteksförening kan 
dessutom påverka andras syn på folkbibliotek och driftsformer. 
Svensk biblioteksförening har en maktposition och den missbru‐
kas när ett sådant ställningstagande, eller snarare bristen på ställ‐
ningstagande, tas. Det finns ingen annan biblioteksförening ens 
i närhet av samma storlek. 

Avslutningsvis vill jag lyfta bristen på reaktioner från allmänhe‐
ten. Folkbiblioteken har en stark ideologisk värdegrund men bland 
de aktuella politiska frågorna finns ofta en tystnad, eller i alla fall 
inte så starka reaktioner som konkreta frågor som dessa borde väc‐
ka.   De medlemmar i Svensk biblioteksförening som inte vill se 
folkbibliotek på entreprenad borde gå samman och kräva att före‐
ningen ändrar sitt ställningstagande.

1) https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/10/‐
folkbibliotek-pa-entreprenad-webb-ok.pdf

2) https://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/folkbibliotek-pa-
entreprenad/

3) https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/
biblioteksdriftsform2.pdf 

4) https://tankesmedjanbalans.se/

5) https://foreningenbis.files.wordpress.com/2020/12/bis-2020-4-
compressed.pdf

6) https://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/folkbibliotek-pa-ent‐
reprenad/

7) ibid.

8) ibid.

9) SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet.
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I diskussioner om ny teknik är det lätt att fastna antingen i teknik ‐
optimismens löften om en värld befriad från arbete eller en dysto‐
pi där maskinerna tar makten. När teknikoptimisterna bland oss 
betraktar ny teknik anar de en framtid där maskinerna allt mer 
befriar oss från arbetet, så att vi snart inte behöver jobba alls. För‐
fattaren Aaron Bastani har kallat denna utopi för helautomatisk 
lyxkommunism, i en bok med samma namn.¹ På motsatta sidan 
av teknikoptimismen är det lätt att som 1700-talets vävare 
förskräcka sig över maskinernas framfart – hur ska vi kunna be‐
hålla våra jobb i konkurrens med dessa monstruösa maskiner? En‐
ligt skrönan kommer ordet sabotage från de träskor, sabot, som 
de franska vävarna under den tidiga industrialismen använde för 
att förstöra de nya maskinerna, i hopp om att inte konkurreras 
ut. Men varje våg av automatisering är unik, varje bransch som 
nås av ny teknik följer sin egen dynamik. Till det kommer de poli‐
tiska och ekonomiska ramar som avgör hur tekniken används. En 
analys enbart av tekniken som teknik blir farligt ensidig. 

Biblioteken i Malmö basunerade tidigare i år ut att de till som‐
maren skulle införa Intelligent Material Management System (IM‐
MS). IMMS är ett system drivet av artificiell intelligens, som 
innebär flytande bestånd för stadens samtliga bibliotek, där böck ‐
ernas tillfälliga placering avgörs av de lån och reservationer som 
görs vid de enskilda biblioteken. Även inköpen ska kunna skötas 

IMMS – mellan 
lyxkommunismen och träskon
Vad har dagens ”smarta” bibliotekssystem gemensamt med den tidiga 
industrialiseringens fabriksautomatisering? Och hur möter man en 
alltför teknikoptimistisk syn på algoritmstyrda, flytande bestånd på våra 
bibliotek med kritisk reflektion kring biblioteksarbetet och dess 
struktur? Olof Risberg diskuterar bibliotekssystemet IMMS och 
konsekvenser av biblioteksautomatisering i ett historiskt och politiskt 
perspektiv.

Text: Olof Risberg

av en algoritm. Systemet finns sedan tidigare på ett par bibliotek 
i Danmark och Finland. När AI nu har börjat introduceras vid 
våra bibliotek behöver vi en analys som visar en framkomlig väg 
mellan teknikoptimismens drömmar och sabotörens desperata 
träsko. Detta försvåras av att algoritmer ofta har en mystifierande 
effekt: vi ser inte vad som sker i dem och deras resultat framställs 
som objektivt och det neutralt bästa.² Detta ökar ytterligare vik‐
ten av en kritisk granskning. Den mystifierande effekten förstärks 
av att det är mycket vi ännu inte vet om AI-systemen som snart 
tas i bruk. Analysen rör sig därför i viss mån i blindo. Vi kan ba‐
ra hoppas att IMMS införande i Malmö (som verkar ha dragit ut 
på tiden, i vanlig ordning) kommer följas av omfattande utvärde‐
ringar där personalen får säga sitt. Två perspektiv är dock speci‐
ellt viktiga att ta upp redan nu. Vad händer med bibliotekariernas 
arbete när artificiell intelligens införs, och hur påverkas biblio‐
teksbesökaren av ett system som IMMS? 

Kapitalets krigskonst 
För att förstå introduktionen av ett system som IMMS på våra 
bibliotek behöver vi vidga våra synfält och se de större strömningar 
som har kommit att prägla hela vår ekonomi det senaste halvsek‐
let. I hjärtat av diskussionen om IMMS ligger ett fokus på lo‐
gistik, transport och flöden. Detta anses kunna lösa alla våra 
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problem. Vi ska nu hastigt backa bandet och se hur nya styrme‐
toder växte fram ur 1900-talets klassiska fabriker, för att senare 
tränga in i den offentliga sektorn och nu, slutligen, nå bibliote‐
ken. Vi behöver spåra tanken om flöden. 

Fram till den ekonomiska krisen på 1970-talet präglades 
västvärlden av det så kallade fordistiska systemet, uppkallat efter 
bilfabrikanten Henry Ford. Detta kan kort sammanfattas i det 
som blivit vår klassiska bild av Fabriken: löpande band, mono‐
tont arbete och massproduktion. Men för att beskriva fordismen 
behöver vi också nämna de relativt trygga anställningarna och de 
(relativt) höga löner som i sin tur möjliggjorde en aldrig tidigare 
skådad masskonsumtion. Den klassiska fabriken, välfärden och 
masskonsumtionen går hand i hand. Keynesianismen är fordis‐
mens ekonomiska sida, socialdemokratin dess politiska.³

Krisen i början av 70-talet förändrade allt detta. De stora fa‐
brikerna bröts nu ner till decentraliserade produktionskedjor. Des‐
sa bildade internationella transportflöden med underleverantörer 
och dotterbolag i kapitalismens periferi.⁴ Detta syftade både till 
att förlägga produktionen till länder där den kunde bedrivas bil‐
ligare, men även till att bryta upp den organisering arbetarna lyc‐
kats bygga upp inom Fabriken. Logistik har, i detta sammanhang, 
beskrivits som kapitalets krigskonst.⁵ Modeller av just-in-time in‐
fördes, där fabrikerna aldrig ska bygga upp lager, utan hela tiden 

skickar vidare sina produkter till nästa länk i kedjan. Fasta anställ‐
ningar minskade i antal, medan prekära anställningar och gigjobb 
blev vanligare.⁶ Detta för att enkelt kunna anpassa bemanningen 
efter konjunkturens svängningar.⁷ Det blev också viktigt att kom‐
ma åt den kunskap arbetarna vid de löpande banden genererade 
genom sitt själva arbete. Denna kunskap kunde sedan placeras i 
för arbetaren externa system och rutiner, allt för att göra arbets‐
kraften utbytbar.⁸ Ur detta perspektiv är Amazon, Walmart och 
Foodora bara de senaste exemplen i en större trend som handlar 
om produktion och organisering av arbete.⁹ Precis som produk‐
terna ska arbetskraften flöda friktionslöst. 

Dessa tankar har genom New Public Management (NPM) 
trängt in även i offentlig sektor, från det sena 80- talet och fram‐
åt.¹⁰ För bibliotekens del kan vi dra en rät linje från tanken på 
flytande bestånd, vidare till IMMS. Tanken på biblioteket som 
ett flöde (av såväl böcker som arbetskraft) är densamma. Biblio‐
teket präglas av mindre samlingar och fler transporter och reser‐
vationer: flödande just-in-time istället för större men överblickbara 
samlingar. Vi ska inte ha bestånd där användarna ska kunna stro‐
sa bland hyllorna och bli överraskade – istället ska bibliotekens 
samlingar strömlinjeformas och flöda utifrån användarnas, som 
allt mer liknar kunder på en marknad, reservationer och beställ‐
ningar. Ett exempel på detta är Göteborgs stadsbibliotek, där sam‐

Träskor, sabots, från Bretagne. Foto: Thesupermat, 2009, via Wikimedia Commons (CC BY‐SA 2.5)
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lingen minskat med 50 procent sedan införandet av flytande be‐
stånd och där bibliotekarier vittnat om såväl förlorad insyn som 
kontroll över vilka böcker som för tillfället finns på hyllan.¹¹ Ett 
annat belysande exempel är Linköpings universitetsbibliotek, som 
återinvigdes 2019. Här är skönlitteraturen tillgänglig på bibliote‐
kets hyllor, men facklitteraturen förvaras i magasin med begrän‐
sade öppettider. Böckerna ska beställas fram, inte upptäckas 
spontant. Vi behöver fråga oss vilka som tjänar på en sådan ut‐
veckling, hur det påverkar vårt arbete och vilka krav detta ställer 
på låntagarna. 

Införande av IMMS motiveras med att bibliotekarier ska spa‐
ra tid från inköp och transporter för att kunna lägga den på det 
mänskliga mötet. Under en annan kulturpolitik hade detta säkert 
varit möjligt. I ett klimat präglat av nedskärningar finns dock 
risken att eventuellt insparade timmar istället omsätts i nedskär‐
ningar i personalen. Biblioteken i danska Århus skar i samband 
med att IMMS infördes där ner fem tjänster. Köpenhamns bib‐
liotek minskade sin personalstyrka på biblioteket för att istället 
kunna bemanna mediehotellet.¹² Här frigjorde IMMS alltså 
resurser, som omedelbart användes just för att bemanna IMMS. 
Även i Aalborg fanns förhoppningar om att kunna spara in på 
tjänster, något som dock inte kunde förverkligas. Arbetet upptog 
– trots introduktionen av IMMS – fortfarande personalens tid.¹³ 
Samma utveckling ägde rum i samband med öppnandet av 
Helsingfors nya bibliotek. Av budgetskäl skulle 24 tjänster skäras 
bort, vilket delvis möjliggjordes genom IMMS.¹⁴ Detta är inte en 
oundviklig effekt av IMMS, men visar hur teknik kan användas 
för att kasta personal över bord. 

e Mechanical Turk 
Något som dock verkligen behöver tas på allvar i diskussionen om 
IMMS är det fysiska arbete som transporten av böcker mellan 
kommuner och filialbibliotek innebär. Även utan IMMS trans‐
porteras väldiga mängder böcker mellan olika bibliotek, vilket 
skapar hårt fysiskt arbete för många bibliotekarier. Men får 
verkligen ett system som IMMS arbetet med transporter att för‐
svinna? Pekar inte alla prognoser på att IMMS innebär ytterliga‐
re större leveranser?¹⁵ Allt i enlighet med ett ännu större fokus på 
logistik som lösningen på våra samhälleliga och ekonomiska pro‐
blem?

För att förklara vad som håller på att ske här behöver vi åter‐
berätta en kort historia, som återkommer inom diskussionen om 
automatiseringen av vårt arbete. Det är berättelsen om den så kal‐
lade mechanical turk. Under 1700-talets senare år introducerade 
uppfinnaren Wolfgang van Kempelen en häpnadsväckande upp‐
finning – en robot som kunde spela schack. Denna robot var klädd 
som en osmansk herre i turban, i enlighet med tidens fascination 
för orienten. När van Kempelen efter flera år av turnerande mel‐
lan de europeiska hoven fick sin uppfinning granskad närmare 
upptäcktes att i robotens innanmäte doldes en inklämd, högst 
mänsklig, schackmästare.¹⁶ Bakom de upplysningsmarinerade 
löftena om automatisering fanns bara osynliggjort mänskligt ar‐
bete.

Precis som globaliseringen inte har inneburit slutet på industri‐
arbete – det har bara flyttats utanför den västliga konsumentens 
synfält – innebär IMMS inte slutet på transporter inom biblio‐
tekssektorn. På samma sätt växer elsparkcyklar inte som svampar 
ur marken utan placeras ut av prekära nattarbetare de flesta el ‐
cyk lister aldrig ser. De automatiserade bilar som diskuterats fli‐
tigt de senaste åren är fortfarande beroende av mänsklig arbetskraft. 
Försöken med automatiska bilar genererar otroliga mängder di‐
gitala bilder, som sedan måste taggas med ”övergångsställe”, ”cyk ‐
list”, ”barnvagn” etcetera för att bli begripligt för bilens 
styrprogram. Detta arbete utförs av ett växande internationellt di‐
gitalt prekariat. General Motors har även lanserat en modell i sin 
”automatiska” Cadillac där den mänskliga ”föraren” tvingas hål‐
la ögonen på vägen medan bilen styr sig själv.¹⁷ Den mänskliga 
arbetskraften blir varken befriad eller onödig, den reduceras till 
ett monotont övervakande bihang. 

Läser vi den rapport som Familjen Helsingborg tagit fram om 
IMMS talas det om lager som inte ligger i anslutning till biblio‐
teken, och som bemannas av högst mänskliga lagerarbetare.¹⁸ 
Precis som den mekaniska turken utrotar IMMS inte arbetet med 
transporter, det flyttar på det så att det inte längre syns. I en tid 
präglad av rapporter om hemska arbetsvillkor på olika lager bor‐
de denna lösning ha en besk bismak. Lagerarbetare som arbetar i 
så kallade automatiserade lager har idag ofta headset där de får or‐
der via företagets ”smarta” datasystem. Lagerarbetaren uppmanas 
att tänka mindre, och lyda mer, samtidigt som takten i arbetet 
höjs och rytmen detaljstyrs av datorn. Här har automatiseringen 
inneburit att arbetarna blir mänskliga robotar, snarare än att ar‐
betet automatiseras och människan blir fri.¹⁹ På en prekär arbets‐
marknad, där löner under decennier pressats nedåt och papperslösa 
kan cykla ut med medelklassens pizzor, är det billigare att auto‐
matisera människan än att investera i maskiner som kan ta över 
arbetet.²⁰ Under sådana förutsättningar förvandlar automatise‐
ringen människan till en arbetande robot. IMMS kan eventuellt 
avlasta den enskilda bibliotekarien, men är knappast en hållbar 
och solidarisk lösning på en högre nivå. Snarare visar det på hur 
dagens arbetsmarknad skapar klyftor där vissa befrias från fysiskt 
arbete, samtidigt som andra utför samma arbete på arbetsmark‐
nadens skuggsida.  

Ett intelligent system? 
Förutom logistik är ett annat modebegrepp viktigt att studera för 
att förstå IMMS: artificiell intelligens. AI via algoritmer framställs 
som ytterligare en mirakellösning på 2020-talets problem. Detta 
illustreras av Malmös bibliotekschefs uttalande om att ifall Malmö‐
bon vill ha fler trädgårdsböcker, ska den få fler trädgårdsböcker. 
Efterfrågan ska styra utbudet, genom beräkningar av utlån och 
reservationer.²¹ Det bibliotek som beskrivs här är inte ett biblio‐
tek som vidgar vyer och har möjlighet att fungera utjämnande 
mellan låntagarna. Det är inte ett bibliotek som utformas för ett 
planlöst strosande bland hyllorna, där låntagaren överraskar sig 
själv och får en ny upplevelse. Istället är det ett förstärkande bib‐
liotek, format efter en marknadslogik, där de som vet vad de vill 
ha får mer av det de redan visste att de ville ha, och rådande 
strukturer förstärks. Skulle någon vandra utanför systemets re‐
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kommendationer möts de, som Ulrika Knutson uttryckte det i 
radioprogrammet Godmorgon världen, av förmaningen: tillbaka 
till trädgårdshyllan!²²

En viktig fråga att ställa sig inför IMMS är vilka användare al‐
goritmen lyssnar på. Samlingarna på ett lokalt bibliotek kommer 
att formas av vilka böcker som lånas ut och vilka reservationer 
som görs. Men vilka användare gör överhuvudtaget reservationer? 
En reservation ställer krav på att veta någorlunda vad som efter‐
frågas. Det är inte ett spontant lån utan ställer krav på låntagarens 
kunskaper. Som Charlotte Högberg påpekat bygger systemet på 
aktiva låntagare, och vi ser redan idag att låntagarna har olika möj‐
lighet att vara aktiva. Låntagare med olika funktionsvariationer 
kan förlora i inflytande, medan resursstarka grupper tar över. Barn, 
en prioriterad målgrupp, reserverar till exempel i betydligt lägre 
grad än vuxna låntagare. Även grupper med svagare svenska riske‐
rar att få samlingar som mindre och mindre passar dem.²³ Sam‐
lingarna riskerar på så vis att anpassas för att ge dem som vet vad 
de vill ha mer av det de vill ha, medan ovana användare lämnas 
utanför i allt högre grad. När mer ansvar läggs på låntagaren får 
klass- och bildningsklyftor ett större utrymme på biblioteken. Det 
borde rimligtvis även skapas en självförstärkande effekt i denna 
dynamik: ett bibliotek med mycket trädgårdsböcker kommer lå‐
na ut mycket trädgårdsböcker, och därför få fler trädgårdsböcker 
tilldelade sig av algoritmen. Algoritmen riskerar att bli sin egen 
förstärkande motor. Biblioteken fungerar då ungefär som Face‐
books ekokammare.

En annan möjlig väg att gå hade varit rekommendationer an‐
passade för varje låntagare. Frågan som ställs är då vilka parametrar 
som avgör vem en låntagare är. Vilka parametrar ska bedömas 
som viktiga, och vem ska klassificera mig? Rekommendationsal‐
goritmer kan lätt få effekten att förstärka redan existerande fördo‐
mar.²⁴ Detta rimmar illa med ett bibliotek med normkritiska 
ambitioner, som till exempel de HBTQ-certifierade biblioteken i 
Malmö. Samlingarna riskerar då att reproducera urgamla stereo‐
typer gödda av supermodern big data. I ett läge där Facebooks 
ekokammare, algoritmdriven radikalisering på Youtube och 
skandaler kring techjättarnas inblandning i demokratiska val, bor‐
de väl bibliotekariekårens uppgift vara att kritiskt granska denna 
typ av informationssystem? Här kan vår kompetens verkligen an‐
vändas i demokratins tjänst och vi kanske borde börja med att 
granska våra egna system. 

Ett bihang av kött till en algoritm av stål 
Sammanfattningsvis illustrerar IMMS hur ett medelklassyrke som 
bibliotekarie kläms mellan manuellt arbete som osynliggörs och 
prekariseras å ena sidan och automatisering av våra kreativa upp‐
gifter (till exempel inköp) å den andra. Fokuset på logistik och 
löftet om automatisering styckar upp och tar ett kvävande grepp 
om professionen. Detta bör sättas i relation till medelklassens mer 
allmänna utveckling. Lovisa Broström har i en rapport framtagen 
på uppdrag av tankesmedjan Katalys undersökt vad hon beskri‐
ver som deklasseringen av lärare, sjuksköterskor och poliser. Hon 
beskriver hur nya system för att mäta, kvantifiera och detaljstyra 
dessa yrkens arbete har medfört en förlorad kontroll och ett mins‐
kat förtroende för professionens kompetens.²⁵ Magnus Granberg 

rapporterar om en liknande utveckling, där sjuksköterskor har 
fått sitt professionella självstyre begränsat och ersatt med en ökad 
detaljstyrning som infördes i samband med nyliberalismens intåg 
i offentlig sektor.²⁶ Vi vet än så länge väldigt lite om IMMS möj‐
ligheter till kontroll, men vi vet att det riskerar att ta över krea‐
tiva sysslor och att det finns en risk för centralisering och 
detaljstyrning ovanifrån. För att kunna förvandla produktionen 
till ett friktionsfritt flöde behöver arbetskraften dessutom bli ut‐
bytbar – kunskapen kan inte finnas i professionen själv, utan be‐
höver utvinnas och placeras i ett externt system. I fallet med 
bibliotekarier får kunskapen om samlingarna och låntagarnas be‐
hov inte finnas hos bibliotekarierna, utan behöver externaliseras 
i en algoritm.²⁷

I sin avhandling om det marxistiska begreppet alienation be‐
skriver Johan Alfonsson alienation som något som uppstår när 
kapitalismen till synes ger oss frihet, men samtidigt undanhåller 
oss möjligheten att realisera denna frihet. Vi beskrivs som själv‐
bestämmande individer, men hierarkiska organisationer och mark‐
nadens lönsamhetslagar hindrar oss från att ha verklig makt över 
vårt arbete. Resultatet blir att vi förfrämligas inför vårt arbete och 
våra medmänniskor.²⁸ Inspirerat av detta kan vi dra en parallell 
till bibliotekariens relation med inköpsalgoritmen. Om algorit‐
men blir stöttande, kan den vara till hjälp när bibliotekarien tar 
fram en bakgrund till sina inköp. Blir den istället beslutande får 
vi en situation där bibliotekarien, aktiv men passiv, till synes fat‐
tar beslut som algoritmen redan fattat. Bibliotekarien blir ett bi‐
hang till algoritmen, precis som Marx beskriver hur arbetaren blir 
ett bihang till maskinen. Detta illustreras väl av beskrivningarna 
av automatiska bilar och lagerarbetare som nämndes ovan. Här 
finns tydliga faror kopplade till förlust av såväl kompetens som 
arbetsglädje och inflytande. Vi måste säkra att en introduktion av 
IMMS innebär motsatsen: en automatisering av arbetet som 
förstärker bibliotekariens handlingsmöjligheter snarare än gör oss 
till algoritmens bihang. 

Här framträder även klyftorna inom bibliotekariekåren. De 
bibliotekarier som idag har god IT-kompetens och som del i sitt 
arbete umgås nära datasystemen kommer sannolikt ha god möj‐
lighet att påverka IMMS algoritmer. Vad händer med de som 
jobbar långt från datasystemen och saknar den nödvändiga IT-
kunskapen? På samma sätt framträder en klyfta mellan central‐
biblioteken och filialerna. Om inköpen centraliseras (vilket re‐
kommenderas för att IMMS positiva effekter ska maximeras)²⁹ 
riskerar inflytande att förflyttas från filialerna till centralbibliote‐
ken. Detta innebär att inflytandet över samlingarna flyttas ännu 
längre ifrån många låntagare. 

Åter till träskon 
Vid det här laget är det lätt att likt 1700-talets vävare sträcka sig 
efter träskon. Och kanske kommer det en tid då vi behöver hitta 
taktiker för att ta fighten mot en avprofessionalisering artikulerad 
genom algoritmer. En mer nyanserad slutsats är dock att vi behö‐
ver se teknikens både kontrollerande och potentiellt emancipe‐
rande sidor. Vi behöver avmystifiera de till synes neutrala 
algoritmerna, och placera dem i en politisk kontext. Denna text 
är ett försök att påbörja detta. 
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Här har dock analysen av IMMS samma problem som analy‐
serna av Facebooks ekokammare: algoritmerna är tekniskt svår‐
förståeliga och, i egenskap av ett privat företags egendom, ofta 
klassade som affärshemligheter. Vi måste säkra insyn i de algorit‐
mer som genom IMMS styr biblioteket. Detta kan på sikt bli en 
fråga om ägande: vem äger såväl algoritmerna som styr sam‐
lingarnas rörelser och den data som samlas in? Det blir också en 
fråga om IT-kompetens och inflytande. Vilka bibliotekarier kan 
idag förstå ett system som IMMS, och vilka sitter på en position 
där de har faktisk möjlighet att påverka algoritmerna? En cent‐
ralisering av inköp och flöden flyttar i slutändan makten både 
från majoriteten av bibliotekarierna och från låntagarna.

En algoritm kan slutligen programmeras antingen till att ge 
låntagaren mer av det den redan efterfrågar, eller till att blanda ut 
detta med överraskningar låntagaren inte visste att den ville ha. 
Algoritmer kan antingen lära människor att veta sin plats, eller 
hjälpa dem att vidga sina vyer. Här träder bibliotekets och bild‐
ningens roll i en större samhällsvy in i analysen. Ska biblioteket 
bidra till social rörlighet eller till att cementera status quo? Svaret 
på denna fråga kommer att avgöra vad vi får ut av algoritmerna. 
Här blir också frågan om bibliotekariernas professionella kunskap 
viktig. Kommer ett system som IMMS användas som ett stöt‐
tande verktyg eller som ett verktyg för avprofessionalisering?

Vi behöver säkra att IMMS – och liknande system – används 
för att vidga vyer snarare än att cementera klyftor rörande bild‐
ning och kultur. Vi behöver garantier för hur den data som sam‐
las in behandlas – den måste självklart ägas offentligt och inte bli 
ett företags kapital i form av big data om Sveriges låntagare. Vi 
behöver vara säkra på att alla bibliotekarier får lika insyn och in‐
flytande över algoritmerna. Detta kräver också en utjämning av 
kompetens inom bibliotekariekåren, och blir i slutändan en fråga 
om makten över vårt arbete.
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Foto: Tobias Willstedt

En morgon i början av 2018 gick en kallelse ut till hela persona‐
len på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Samtliga 
medarbetare ombads att samlas i den sal som var matplats och 
mötesplats och på så sätt var myndighetens hjärta – Oasen. Det 
hörde inte till vanligheterna att få den typen av kallelse, ingen an‐
ledning gavs heller för mötet. 

När personalen på MTM samlades i Oasen fick vi lyssna på 
en grupp högre tjänstepersoner som kom från olika statliga de‐
partement. Vid det laget kände flera av oss en klump i magen. 
Tjänstepersonerna förklarade att vår myndighet var en av dem 
som valts ut för att utlokaliseras. Det vill säga att myndigheten – 
som vid detta tillfälle låg i slakthusområdet vid Globen i Stockholm 
– skulle flyttas ut i landet, närmare bestämt till Malmö. Ingen an‐
ledning till beslutet angavs egentligen under mötet mer än att ”he‐
la Sverige ska leva”. Det var en långsiktig strategi att flytta ut 
myndigheter från huvudstaden ut i landet. Det sades att det fanns 
en blocköverskridande politisk enighet kring detta. Det sades att 
de visste att det här beslutet inte skulle vara bra för verksamheten 
men att det inte gjorde någon skillnad. Jag minns att jag var lättad 
över att de inte försökte linda in det dåliga beskedet. Det hade på 
något sätt gjort mer ont.

För ont gjorde det, för de över 100 personer som i och med 
detta de facto blev av med sina jobb, ett jobb som de flesta av oss 
trivdes på. Och tjänstepersonerna hade rätt. Det var inte ett bra 
beslut för verksamhet eller våra målgrupper – de grupper av per‐
soner med funktionsnedsättning, huvudsakligen blinda och 
dyslektiker – för vilka MTM:s litteratur och tidningar var ett vik‐
tigt, för att inte säga grundläggande, stöd för att kunna fungera i 
samhället på jämlika villkor som alla andra. I princip innebar be‐
slutet ett par förlorade år vad gäller verksamhetsutveckling och 
försämrad kvalité vad gäller produkter och tjänster. Just då arbe‐
tade jag särskilt med en grupp utsatta äldre med trötta ögon och 
kroppar som behövde MTM och bibliotekens tillgängliga medier 
för sitt eget välmående, men också för att skapa sammanhang i 
och förstå ett samhälle som skiftade form i ett allt mer skenande 

Krafttag krävs för att uppnå 
digital jämlikhet
Under pandemin har samhällets digitalisering skett i allt snabbare takt. 
För dem som av olika anledningar inte kan hantera digitala tjänster och 
verktyg blir konsekvenserna allt större. Tobias Willstedt berättar om sitt 
arbete för att främja digital delaktighet och efterfrågar en politik för 
större jämlikhet.

Text: Tobias Willstedt

tempo. Jag tänkte på dem och hur mycket pengar flytten skulle 
kosta, resurser som skulle kunna användas till annat. 

Vi som arbetade på MTM hamnade nu i samma konstiga sits 
som alla gör när när en arbetsplats läggs ner. 100 kollegor blev 
konkurrenter om nya jobb, och dessutom befann vi oss plötsligt 
på en arbetsplats där alla – från generaldirektören till knegaren på 
golvet – mådde dåligt över ett beslut som fattats över våra huvu‐
den. Tidvis var detta en mycket negativ och nedbrytande miljö 
att vara i. Jag skulle själv jobba där i ytterligare två år, tills det sista 
flyttlasset gick från Stockholm till Malmö. Det var också mycket 
märkligt att befinna sig på en statlig myndighet där samtliga an‐
ställda, som vanligtvis var mycket professionella och korrekta, pra‐
tade öppet och raljant om sina försök att hitta ett nytt jobb – det 
var ju sånt man brukade hålla tyst om. Men allt som utspelades 
under den tiden är en historia i sig, som jag förhoppningsvis får 
tillfälle att skriva en annan gång.
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Nytt jobb
Arbetet med digitalt utanförskap i samband med en pandemi 
skulle bli det som tog mig vidare från MTM. 

Under våren 2020 slog coronan till med full kraft. Pandemin 
begränsade allas levnadsutrymme, särskilt de som hörde till en 
riskgrupp och de var inget fåtal – i Sverige var ca 1,5 miljoner per‐
soner 70 år och äldre och därmed extra sårbara för sjukdomen. 
De som kunde löste nu många vardagliga och professionella situa ‐
tion er genom att använda digitala verktyg och tjänster – men in‐
om denna grupp fanns tyvärr en stor representation av personer 
i ett digitalt utanförskap. Alla över 70 fick rekommendationen att 
hålla sig isolerade, men en stor del av dem kunde av olika anled‐
ningar inte videosamtala eller handla på nätet som många av oss 
andra gjorde för att minimera smittspridningen och ändå kunna 
socialisera och leva våra liv.

Detta ledde till att ett regeringsuppdrag gavs till Post- och tele‐
styrelsen, PTS, den myndighet som bevakar området elektronisk 
kommunikation i landet. Uppdraget var helt enkelt att främja di‐
gital delaktighet bland de äldre som nu hade hamnat i en mycket 
svår situation under coronan. 

Jag hade turen att få kliva in som projektledare. För första gång‐
en på flera år skulle jag jobba utanför bibliotekssektorn om än 
med relaterade frågor. Det fick mig att reflektera. Under re‐
kryteringsprocessen tänkte jag tillbaka på saker jag gjort som som 
bibliotekarie på folkbibliotek – som den gången jag förklarade för 
en äldre man vad ett tangentbord och en mus var för något, eller 
kvinnan jag hjälpte att skapa ett gmail-konto, eller mannen som 
var oroad över sitt Myspace-konto som någon hade hackat … al‐
la oändligt många tillfällen som jag förklarat något tekniskt eller 
fixat något struligt åt personer i alla åldrar. 

Det var när jag jobbade på Saltsjöbadens bibliotek och de övriga 
biblioteken i Nacka som jag gjorde mina första insatser inom 
området. Biblioteken brukade arrangera seniorsurf och det var 
något jag glatt bidrog till. Vi bokade bibliotekens datorer till se‐
niorer som ville lära sig om teknik och internet och handledde 
dem. Detta var väldigt kul, och nyttigt för mig, som ännu inte 
visste så mycket om världen. Jag förstod snart att kunskaperna i 
dessa frågor varierade stort.

Så här i efterhand känns det oerhört naivt att jag inte förstod 
att så många saknade kunskap om it och datorer, och vilket ut‐
anförskap det var och framförallt skulle komma att bli.

På MTM gifte sig frågorna om digital delaktighet med till‐
gänglig läsning då tillgänglighet och delaktighet går hand i hand. 
Bland dem som har svårt att använda digitala tjänster finns många 
personer med funktionsnedsättning, och MTM arbetade strate‐
giskt med de frågorna tillsammans med andra myndigheter – 
bland annat PTS. Men PTS var ändå något annat – mindre fo‐
kuserat på handledning, medie- och informationskunskap och 
vad man kallade för ”individuellt stöd” – och mer fokuserat på 
användbar och tillgänglig design på produkter och tjänster i sig.

Ekonomi och utbildning avgör förutsättningarna
När jag började på PTS i augusti 2020 hade myndigheten arbetat 
med sitt uppdrag att bryta äldres isolering under covid-19 sen 
slutet av april och jag kastades rakt in i en  intensiv verksamhet.¹ 

Det var bråda tider då viruset inte skulle vänta in oss – allt fick gå 
framåt i en rasande takt för att vi skulle hinna få fram lösningar 
på komplexa problem.

Tillsammans med min arbetsgrupp och en stor mängd enga‐
gerade organisationer och personer gjorde vi vad vi kunde under 
de elva månader vi arbetade med uppdraget. Vi byggde upp en 
webbplats med stödinformation och tog fram guider och vägled‐
ningar. Vi tog emot tips, förfrågningar och erfarenheter från and‐
ra. Vi delade med oss och spred information i många olika kanaler 
och sammanhang. Vi gjorde vad vi kunde för att nå ut.

I samband med ett webbseminarum i juni 2020 startade vår 
grupp under den följande sommaren ett nätverk. I det fanns re‐
presentanter från andra myndigheter, företag, funktionshinders‐
organisationer, kommunala verksamheter, studieförbund, 
civilsamhället, bibliotek och DigidelCenter. Syftet var att skapa 
en bred grund att hämta kunskap från samt förmedla kunskap 
till och ge aktörerna som var med i nätverket en möjlighet att 
kontakta varandra om de hade gemensamma intressen. Det var 
ett spännande sammanhang att vara i och gav också oss en 
överblick över hela det spretiga fält som försökte lösa den knivi‐
ga frågan om digitalt utanförskap.

Medverkande i nätverket, och i en referensgrupp som kopp‐
lades till uppdraget, var även pensionärsorganisationer som PRO 
och SPF Seniorerna. I dialog med dem fick jag en annan inblick 
i äldres behov. Jag fick också ta del av organisationernas besvikel‐
ser över samhällets misslyckande att få med sig många äldre in i 
den digitala världen. Bland annat påpekades det flera gånger att 
många pensionärer har för dålig ekonomi för att kunna betala för 
den utrustning som krävs för att kunna använda digitala verktyg 
och tjänster. Och det framfördes att det skulle behövas större in‐
satser från kommunerna vad gäller det livslånga lärandet och äld ‐
res digitala kompetens. Vårt statliga uppdrag kunde göra en del, 
men dessa stora stötestenar rådde vi inte på. I slutändan var vårt 
uppdrag för begränsat.

Vi förstod genom vårt arbete att för de äldre som är digitalt 
bevandrade så är även de kompetenserna kopplade till klass – när‐
mare bestämt vad man gjort i sitt yrkesliv. För den som arbetade 
på kontor när datorerna kom, när internet kom, så var sanno‐
likheten större att hen fick de digitala kompetenserna än för den 
som befann sig i ett arbetaryrke med mindre kontakt med dato‐
rer och it.

Bibliotekens digitala omställning
”Äldreuppdraget” var inte PTS enda covid-19-relaterade arbete 
under den här tiden.  Myndigheten fick i juni 2020 i uppdrag av 
regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av 
åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av co‐
vid-19. 

Det står en hel del i rapporten från det arbetet som handlar 
specifikt om kultur- och biblioteksvärlden.² Bibliotekens utbud 
och användning av digitala tjänster ökade under pandemin. Men 
PTS konstaterade att biblioteksanvändarna inte kunde använda 
tjänsterna på ett sätt som var likvärdigt över hela landet. Och de 
problematiserade om det var hållbart med den decentraliserade 
modell som rådde i Sverige, där kommuner var för sig upphand‐
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lade tjänsterna.
PTS reflekterade även över bibliotekens verksamhet för att 

främja digital delaktighet. På biblioteken jobbade personal med 
personlig handledning och folkbildning för att främja digital 
kompetens. Man hade enskilda personer som främsta målgrupp 
och inte företag eller institutioner som PTS hade. Förutsättningar‐
na för den typ av arbete som utfördes på biblioteken blev dras‐
tiskt förändrad på grund av covid-19. Det gick ju inte att träffas 
fysiskt! De digitala lösningarna för handledning och folkbildning 
som togs fram för att coronasäkra verksamheten förutsätter ju 
ändå att deltagarna har en grundläggande digital kunskap.Vida‐
re konstaterade PTS att bibliotekens verksamhet inom området 
inte heller var likvärdig samt att personalen inte hade den kompe‐
tens som krävdes för att möta alla behov, som i många fall var 
kopplade till personers nedsatta funktionsförmåga. Det är nog 
många som arbetar på bibliotek som känner igen sig i detta, samt 
att biblioteken ofta inte har de hjälpmedel som krävs för att hjälpa.

Inom uppdraget iakttog man att pandemin bidrog till en stör‐
re samhällsförändring som fick konsekvenser för all offentlig verk‐
samhet och oss allihop: ”PTS bedömning är att vi nu – om inte 
förr – nått en punkt där tillgång till och förmågan att använda di‐
gitala verktyg är nödvändigt för delaktighet i samhället”.³

Den digitala klyftan
På PTS och från flera myndigheter hördes prat om den positiva 
förändring som faktiskt ägde rum bland de äldre under corona‐
pandemin – äldre näthandlade mer och använde sig av digitala 
medier i större utsträckning.

Men när forskarna Tobias Olsson, Carolina Martínez, Ulli 
Samuelsson och Dino Viscovi undersökte den digitala klyftan och 
utvecklingen under pandemin såg de något annat. Det var bara 
vissa äldre som hade förändrat sin användning och de hade gjort 
det i olika grad, medan andra inte gjort det alls. De drygt 300 000 
äldre som inte använde digitala medier befann sig i samma 
belägenhet som de gjorde före pandemin. Restriktionerna hade 
inte fått dem att koppla upp sig.

Ökningen skedde nästan uteslutande bland redan digitalt ak‐
tiva. I den gruppen hade knappt hälften, 45 procent, ökat an‐
vändningen. 26 procent hade breddat sin repertoar och gjorde 
fler saker online. 16 procent tyckte att de hade lärt sig mer om 
tekniken. Men inte heller i denna grupp var mönstret enhetligt.

Det var framför allt de som var relativt ekonomiskt välbeställ‐
da, hade en längre formell utbildning i bagaget och aktiva socia‐
la nätverk som utvecklade sin användning, konstaterade forskarna.⁴

”Tobias Willstedt är bekymrad”
I april 2021 intervjuades jag av Svenska Dagbladet om uppdra‐
get. Jag berättade för journalisten att samhället hade digitaliserats 
i allt snabbare takt, men att vi alltmer kan se konsekvenserna för 
dem som inte kan hänga med.  Hon frågade kritiskt varför vi – 
myndigheterna, politikerna, det offentliga – hade låtit det gå så 
långt utan att alla fått vara med i båten. Jag visste inte, svarade jag 
ärligt. Det här problemet har funnits en lång tid och med facit i 
hand så borde ju mer ha gjorts. ”Tobias Willstedt är bekymrad”, 
skrev journalisten i artikeln. Det var jag.

Efter intervjun ringde en äldre man mig. Han undrade om det 
är jag som ”håller på med” statliga företags digitala tjänster. Jag 
svarade att det inte riktigt är det jag gör och förklarade kort PTS 
uppdrag, men sade att jag gärna lyssnar på hans problem. Han 
sade att SJ sedan pandemin bara tillåter köp av biljetter med mo‐
bilt BankID. De hade inte längre fysiska serviceställen där man 
kunde få hjälp att köpa biljetter. Han berättade att det blir pro‐
blem för hans likar – de hade inte råd att köpa smartphones och 
dessutom var det svårt för dem att hantera en sån liten skärm. 
Han hade hoppats att jag kunde göra något åt SJ. Jag frågade om 
han inte kunde köpa biljetter över telefon och få dem hemskic‐
kade med faktura, som en blind kollega till mig brukade göra. 
Han svarade att de allra billigaste biljetterna inte fanns tillgäng‐
liga på det sättet.

Hela Sverige ska leva
När jag tänker på honom och många andra av de äldre som jag 
pratat med så känner jag ett djupt tvivel på digitaliseringen och 
den pågående omställningen. Vi arbetar med någon typ av ”alla 
ska med”-inställning men den grundläggande ojämlikhet som de‐
finierar vårt samhälle får många sådana här försök att kantra. Folk 
som måste snåla med tågbiljetter kommer inte köpa smartpho‐
nes eller annan dyr utrustning om de dessutom har svårt att an‐
vända dem.

Jag är också fundersam över de offentliga insatserna och hur 
man använder offentliga medel. MTM:s flytt till Malmö kostade 
långt långt mer än PTS särskilda satsning på äldres digitala del‐
aktighet under covid-19 – det törs jag säga utan att räkna på det. 
Jag vill på intet sätt förringa det arbete vi gjorde på PTS, men i 
slutändan var det en ganska begränsad insats för att åtgärda djupt 
rotade problem som vi känt till länge. Som så ofta vad gäller offent‐
lig verksamhet har även här kommunerna en nyckelroll. Och i 
kommunerna är biblioteken ett viktigt redskap för digital delak‐
tighet.

Men förmår vi gemensamt göra vad som krävs? Och vad skul‐
le det vara? Själv anser jag att det behövs en reformation av vårt 
pensionssystem, som skapar så mycket ojämlikhet och därmed 
försätter äldre i ett väldigt konkret utanförskap. Och så behövs en 
större satsning på folkbildning där kommuner, civilsamhälle och 
stat engagerar sig – där biblioteken spelar en självklar roll.

1) Uppdraget hade fått arbetsnamnet ”Bryt isoleringen” och rapporten 
som dokumenterade arbetet som helhet går att läsa här: https://
www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/ovrigt/funkdok/bryt-
isoleringen/slutrapport-bryt-isoleringen-20-5219_t.pdf (Hämtad 
20210811)

2) PTS (2021) Digital omställning till följd av covid-19. 

3) Ibid s. 9.

4) Martinez, Olsson, Samuelsson och Viscovi (2021) ”Förväntningarna 
på att pandemin innebär att att äldre personer tar sig ur ett digitalt 
utanförskap kan avskrivas”. Sydsvenskan 26/2 2021.

5) Intervjun finns att läsa här: https://www.svd.se/ygeman-gar-inte-
att-dra-i-nagon-digital-nodbroms (Hämtad 2021-08-15)
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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 december. 
Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text 
och bild. Välkommen med ditt bidrag till 
tidskriftenbis@gmail.com senast den 11 
november.
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