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2022 #2
Det är snart dags för val i Sverige och det här numret av bis är 
ett temanummer med fokus på valåret. Det politiska läget är 
ytterligare skärpt med en internationell kritisk situation som av‐
speglar sig i Sverige, som precis håller på att gå med i en stor 
militär allians. Vilka konsekvenser det kommer att ge för män‐
niskor återstår att se. 

I det här numret har bis undersökt vilken roll biblioteken 
spelar i valet. Tobias Willstedt har sammanfattat det biblioteks‐
politiska samtalet från BiS årsmöte mellan Lawen Redar från 
Socialdemokraterna och Torun Boucher från Vänsterpartiet. 
Samtalet berörde bland annat bibliotekens roll i totalförsvaret 
och lagstadgande av bemannade skolbibliotek. I numrets panel 
har vi frågat hur olika folkbibliotek jobbar med demokratifrå‐
gor inför valet. Här finns intressanta skillnader i synen på biblio ‐
tekens roll i samband med val.

Ett besläktat område till valet är den nationella biblioteks‐
strategin. I april presenterade regeringen Strategi för ett natio‐
nellt biblioteksväsende 2022–2025. Annelien van der Tang 
reflekterar över det färdiga resultatet och undrar var enga‐
gemanget som fanns under arbetet med strategin tog vägen.

I vanlig ordning finns det mer intressant läsning. Vi önskar 
er en trevlig sommar!

Redaktionen

Tema: Valår

6. Panel: Valår

9. Bibliotekspolitiskt samtal 
med Lawen Redar och Torun Boucher

11. Skånska bibliotek demokratisatsar

13. En nationell biblioteksstrategi 
– sju år senare

15. Det finns andra lösningar än 
tillträdesförbud

20. Författarförbundet agerar 
– var är biblioteken?

22. Var går gränsen? Samtal med avhoppade 
bibliotekschefer

24. Ode – med barnglasögon

MEDVERKANDE DETTA NUMMER

Bengt Berg. Poet och förläggare 
för Heidruns förlag.

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

Johanna Ekström studerar för 
tillfället illustration och grafisk 
design på Konstfack. Är 
intresserad av konst, böcker, 
politik och godis. Instagram: 
johannaekstroem

Anna Hallberg är bibliotekarie vid 
Stadsbiblioteket Göteborg, 
enheten Publika möten vuxna/
äldre. Hon jobbar med 

programverksamhet, främst inom 
områdena samhälle, politik och 
hälsa. 

Emma Karlsson arbetar som 
barnbibliotekarie i Lund.

Nizar Keblawi arbetar som 
produktionsansvarig och 
utvecklare på Biblioteken i 
Malmö.

Lena Lundgren. Bibliotekarie och 
tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm.

Mats Myrstener är pensionerad 
bibliotekarie, litteratursociolog 
och mångårig medlem i BiS.

Martin Persson. Bibliotekarie 
med viss teknisk slagsida. Jobbar 
till vardags med format och 
produktion av tillgänglig litteratur.

Röda Lina, bis ständiga 
samtidskommentator.

Patrik Schylström är en 
programbibliotekarie på 
Stockholms stadsbibliotek som 
älskar mötet med låntagarna och 
författarna.

Annelien van der Tang. 
Bibliotekarie och sociolog.

Linda Willander är bibliotekschef 
i Ystad.

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

Karin Zetterberg har haft ett 
femtontal olika titlar på folk-, 
skol- och länsbibliotek under sina 
yrkesår, främst i Täby och i 
Sörmland. När hon gick i pension 
2017 var hon bibliotekschef i 
Eskilstuna, med ett 50-tal 
medarbetare.
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AKTUELLT

Emily Drabinski ny ordförande 
för amerikanska biblioteks ‐
föreningen ALA
Den 13 april röstades den socialistiska forskningsbibliotekarien 
Emily Drabinski fram till ny ordförande för den amerikanska 
biblioteksorganisationen ALA (American Library Association), 
perioden 2023–2024. Hon har länge varit en aktiv förespråkare 
för att bibliotekarier ska organisera sig på sina arbetsplatser och 
i sina lokalsamhällen och vann valet under parollen ”to build 
collective power for public good”. Drabinski vill se nya in veste ‐
ringar i skolan, biblioteken och lokalsamhällena, ekonomisk och 
social jämlikhet för bibliotekarier, ett hållbart klimat och sam ‐
arbeten över nationsgränser. 

Källa: American Library Association, Emily Drabinski Platform

”I just cannot believe that a Marxist 
lesbian who believes that collective 
power is possible to build and can be 
wielded for a better world is the 
president-elect of @ALALibrary. I am 
so excited for what we will do together. 
Solidarity! And my mom is SO 
PROUD I love you mom.”

Emily Drabinski kommenterade vinsten på Twitter.

UKRAINSKA BARNBÖCKER 
TILLGÄNGLIGGÖRS DIGITALT

Kort efter krigsutbrottet i Ukraina pub‐
licerade biblioteksplattformen Digiteket 
en sammanställning av ukrainska barn ‐
böcker som går att ladda ner gratis. Syftet 
är att stödja och lugna barn som upplever 
krig och flykt, och den bygger på initiativ 
från biblioteksaktörer och ukrainska för‐
lag. Även Världens bibliotek, som erbju‐
der e-böcker och e-ljudböcker på 17 olika 
språk, har numera en ukrainsk bokhylla 
som kommer att fyllas på efterhand. 

– Vi är särskilt stolta över att våra första 

ukrainska böcker är barnböcker eftersom 
barn och barns läsande har särskilt hög pri‐
oritet i Världens bibliotek. Vi har fler böc‐
ker för en bredare målgrupp på gång, men 
hoppas att bokhyllan redan idag ska vara 
en tillgång för nyanlända ukrainsktalande 
barnfamiljer, säger projektledaren omas 
Olsen till Digiteket.

Källor: digiteket.se, varldensbibliotek.se

Emily Drabinski är framröstad till ny ordförande i ALA. Foto: Ali 
Cotterill via Wikimedia Commons (CC BY‐SA 4.0)
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Biblioteksdöden uppmärk‐
sammas i media
435 bibliotek har lagts ned i Sverige sedan 1998. Det framkom 
i en granskning som tidskriften Vi publicerade den 28 april. 
Granskningen, gjord av journalisten och författaren Fredrik Nej‐
man, berör också fler aspekter, såsom gallring av bestånd och 
hur mycket pengar det satsas på biblioteksverksamhet per per‐
son i Sveriges kommuner. Nejman ställer även avsaknaden av 
bibliotekspolitik i partiernas valmanifest i kontrast till att många 
politiker talar sig varma om bibliotekens uppdrag och verk‐
samhet. Denna paradox tog även Patrik Lundberg fasta på i en 
krönika i DN med rubriken ”Vem bryr sig om biblioteksdöden?” 
publicerad den 11 maj. Med utgångspunkt i Nejmans gransk‐
ning, och den enligt Lundberg uteblivna responsen på de skräm‐
mande siffrorna, kopplar han ihop biblioteksdöden med minskad 
läsning och bristerna på åtgärder för att motverka trenden. Han 
skriver vidare att ”det unika med biblioteksdöden är att biblio‐
tek både försvinner i krig och fred, finanskris och högkonjunktur 
och alldeles oavsett vem som styr Sverige”. 

Källor: Tidskriften Vi, Dagens Nyheter

Kroppspositivism och klimat i 
årets bokprovning 
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) har sedan mitten av 
nittiotalet samlat in, dokumenterat och analyserat utgivningen 
av svensk barn- och ungdomslitteratur. År 2021 kom det in 
2 204 titlar, vilket är en ökning med 167 titlar jämfört med fö‐
regående år. I dokumentationen analyseras utgivningen i sin 
helhet och jämförs med tidigare år, utan att vara en kvalitetsstu‐
die. Dokumentationen finns fritt tillgänglig på institutets hem‐
sida. I Sbi:s bibliotek på Odengatan finns även en utställning 
med några framträdande teman från utgivningen, möjlig att be‐
söka under bibliotekets öppettider. 

Några av de mer framträdande temana från 2021 är krimi‐
nella roller för barn, närvarande och frånvarande föräldrar, 
kroppspositivism, miljöfrågor och virus. Dessa teman behand‐
las även i en rad föreläsningar som hölls i början av april. De har 
filmats och kommer att finnas tillgängliga på Sbi play och UR 
Play senare i sommar. Årets föreläsare är bibliotekarien Kajsa 
Bäckius, författaren Mårten Sandén och forskarna Malin 
Nauwerck och Tuva Haglund. 

Källa: Svenska barnboksinstitutet

Valspecial-rapport från Inter‐
netstiftelsen 
Varje år presenterar Internetstiftelsen Svenskarna och Internet, 
en rapport som sammanfattar svenskarnas internetvanor. I april 
kom en ny delrapport: Svenskarna och Internet: Valspecial 2022 
som handlar om internet som en politisk arena. Rapporten vi‐
sar att sociala medier är en viktig plats för politisk information 
och diskussion. Samtidigt anser många att information på soci‐
ala medier har låg trovärdighet. Ett hårt debattklimat får också 
många att hålla tillbaka i politiska diskussioner. 

Vidare visar rapporten att fler personer tar del av politisk in‐
formation på internet än tidigare. Inför valet 2014 tog inte ens 
hälften av svenska väljare del av information om valet på inter‐
net. Vid valet 2018 hade internet hunnit blivit en självklar plats 
för att ta del av politisk information och diskussion. Inför valet 
2022 ser undersökningen att särskilt sociala medier kommer 
spela en viktig roll. 

Svenskarna och Internet är en del av det internationella forsk‐
ningsprojektet World Internet Project. Sedan 2010 är Inter‐
netstiftelsen huvudman för rapporten Svenskarna och Internet 
som baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval från 
Sveriges befolkning. 

Källa: Internetstiftelsen

Foto: Svenska barnboksinstitutet
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Panel Valår
bis har frågat tre personer som arbetar på folkbibliotek i Ystad, 
Göteborg och Stockholm hur de arbetar med valet 2022 och vilka 
utmaningar de ser med arbetet.

ANNA HALLBERG, PROGRAMBIBLIOTEKARIE 
VID GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK

 

Hur arbetar ert bibliotek med valet 2022? 

Stadsbiblioteket i Göteborg kommer vara lokal för förtidsröstning 
och vi har stämt av med Valmyndigheten att det är okej att ha 
”politiska program” under den perioden eftersom våra scener lig‐
ger så pass långt ifrån lokalen för förtidsröstningen. 

Vi har redan haft två debatter inför valet. En med ledamöter 
från riksdagspartier som samtalade om inrikespolitiska frågor 
såsom välfärd, klimat och säkerhet, samt en i samarbete med Gö‐
teborgs-Posten då vi bjöd in kommunpolitiker för att debattera väl‐
färd, integration och ombildningar av hyresrätter. I augusti 
planerar vi ytterligare en debatt med anledning av valet. Då blir 
det tema klimat med lokala partier. Den planeringen är inte klar 
än, men som på alla debatter vi arrangerar är det viktigt att publi‐
ken får möjlighet att ställa frågor och samtala med panelen.

Folkbiblioteken är en viktig och självklar del av demokratin. 
Nu när vi äntligen kan mötas igen vill vi öppna upp för demo‐
kratiska samtal. Att informera och lyfta valet i programverksamhe‐
ter ser vi som en del av vårt grunduppdrag. I vår verksamhetsplan 
står det att ”Verksamheten ska utifrån ett användarperspektiv bi‐
dra till att öppna världar, ställa frågor och bredda perspektiven.” 
Utifrån det har vi valt att bjuda in alla invalda partier att debatte‐
ra. Det står även att vi ska ”... dela berättelser och kunskap för att 
bidra till lärande, läsande, skapande och demokrati”. Det gör vi 
genom att arrangera program med fokus på valet men även genom 
informationsförmedling och referenssamtal i det dagliga biblio‐
teksarbetet.

Göteborgs stads verksamhet Vuxna i lärande (ViL) arbetar med 
valambassadörer till bibliotekens språkcaféer under augusti–sep‐
tember. Syftet är att sprida information om valet, om rösträtt och 
demokrati i bostadsområden med lågt valdeltagande. På Biskops‐
gårdens bibliotek kommer de till exempel att ha valskola och pra‐
ta om den parlamentariska processen i Sverige med utgångspunkt 
ur boken Dags att rösta – valskola 2022.¹

Vad är den största utmaningen med att arbeta med valet på 
ett bibliotek?

De utmaningar som finns är som alltid att få nya besökare till 
biblio  teket. Genom att vara en vallokal så lockas några hit och 
förhoppningsvis kommer de tillbaka för att låna och ta del av 
biblio tekets utbud. 

Foto: Privat

1) Dags att rösta – valskola 2022 (2022). Lättläst. Malmö: 8 Sidor. 
Tillgänglig i PDF-format från https://8sidor.se/.
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PATRIK SCHYLSTRÖM, BIBLIOTEKARIE PÅ NORRMALMS ‐
ENHETEN, STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK 

Hur arbetar ert bibliotek med valet 2022? 

Vi har öppet för förtidsröstning, det har vi haft i många år. Det 
började som en förfrågan men har alltmer kommit att bli ett upp‐
drag för oss på Stockholms stadsbibliotek, att vi ska vara en lokal 
för förtidsröstning. Jag tror att det hör ihop med att biblioteket 
är en av få platser i samhället där du inte utsätts för en massa på‐
verkan. Här finns ingen reklam, du behöver inte köpa något för 
att få vara här. Sen hör det förstås ihop med vårt breda uppdrag 
att ge tillgång till litteratur och information, vårt rent demokra‐
tiska uppdrag. 

En viktig aspekt är dock att vi inte är en vallokal, endast en lo‐
kal för förtidsröstning. Det är alltid valförrättare från Val‐
myndigheten som har hand om förtidsröstningen, som visserligen 
pågår hela valdagen in i kaklet, men sedan skickas rösterna över 
till en vallokal. Vi arbetar även med valet när det kommer till vå‐
ra programpunkter genom att vi tänker extra mycket på vad vi 
har för punkter, så att det blir ett helt neutralt program. Biblio‐
teket får inte utöva någon påverkan på människor, så då håller vi 
oss lite extra på tårna när vi planerar vårt innehåll. Både rent poli‐
tiskt innehåll, men även frågan om röstandet i sig. Vi på biblio‐
teket får varken uppmana eller avråda människor från att rösta. 
Vi berättar självklart var du kan rösta och har tydlig och tillgäng‐
lig skyltning, men vi får inte uppmuntra folk att rösta – för att 
undvika påverkan, helt enkelt. 

Vad är den största utmaningen med att arbeta med valet på 
ett bibliotek?

Att hålla tillbaka, att inte hjälpa till för mycket. Det kan vara svårt 
ibland som bibliotekarie, när det sitter i ryggmärgen att vilja hjälpa 
till och vägleda besökare. Vi får inte påverka, som sagt, inte ens i 
en sådan sak som att uppmuntra till att rösta. Samtidigt arbetar 
vi med att ta bort allt som uppfattas som propaganda i lokalerna. 
Ibland läggs det till exempel ut flygblad och olika trycksaker i böc‐
ker eller på hyllorna, ofta från extremare organisationer, som vi 
då plockar bort och anmäler till ledningen. Vi har ett uttalat upp‐
drag från Stockholms stad att hålla utkik efter extremism, i form 
av till exempel den typen av flygblad.

En annan utmaning har varit om vi kan ha förtidsröstning just 
i år, nu när biblioteket renoveras. Det har varit en viktig fråga att 
ställa sig, om vi i personalen orkar med det i ett bibliotek som 
redan är en byggarbetsplats. Frågan har diskuterats och det har 
bestämts att vi ska det. Från Valmyndighetens håll ser man också 
gärna att en röstningslokal är en välkänd plats som använts tidiga‐
re, då får det gärna vara Stadsbiblioteket. Det har blivit lite poli‐
cy med förtidsröstningen och att biblioteket därmed är som kyrkan 
mitt i byn, en plats folk har förtroende för. 

Foto: Annika Bryn
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LINDA WILLANDER, BIBLIOTEKSCHEF I YSTADS KOMMUN

Hur arbetar ert bibliotek med valet 2022?

På alla våra bibliotek i Ystads kommun går det att förtidsrösta. I 
år är också första året som det går att förtidsrösta samt rösta på 
valdagen på Ystads stadsbibliotek. Det är vi glada för eftersom 
Stadsbiblioteket är en perfekt plats för röstning. Vi har bra loka‐
ler och genom att det går att rösta på alla våra bibliotek visar vi 
också att biblioteken är en väg till demokrati.

Under 2022 arbetar vi med temat Gör din röst hörd, som är 
ett demokratiprojekt med fokus på demokratisering och digitalise‐
ring. Vi vill göra information om valet och demokratiska pro‐
cesser tillgänglig för alla personer. Därför har vi skapat en sida på 
bibliotekets hemsida där man hittar information om val, demo‐
krati och hur man kan göra sin röst hörd. Där finns länkar till 
Valmyndigheten och Riksdagen men också till bibliotekens evene‐
mang och litteratur- och filmtips. 

Gör din röst hörd är inte bara ett projekt som fokuserar på va‐
let. Tanken är att biblioteket ska bidra till att skapa möjligheter 
för att demokratiska samtal ska pågå hela tiden. Vi ser ett behov 
av information om valet som är lättillgänglig för prioriterade mål‐
grupper, till exempel förstagångsröstare. Vi är på gång med att 
skapa en grupp tillsammans med elever från en gymnasieskola 
med praktiska linjer som ligger nära biblioteket, där vi kan prata 
om val, demokrati och bibliotek tillsammans. Vi planerar också 

att tillsammans med Ungdomsfullmäktige i Ystad spela in korta 
filmer där unga berättar om varför det är viktigt att göra sin röst 
hörd. Vi kommer också att sprida information om valet på skär‐
mar på skolor och bibliotek, allt för att göra det så enkelt som 
möjligt att få iväg personer till röstlokalerna. Tillsammans med 
Studieförbundet Vuxenskolan planerar vi en kurs om val och de‐
mokrati med personer från en daglig verksamhet.

Slutligen har vi startat ett biblioteksråd med personer i olika 
åldrar som får tycka till och påverka biblioteket. Det är fint att se 
bibliotekets olika besökare sitta tillsammans och prata om hur de 
vill ha sitt bibliotek, att de gör sina röster hörda helt enkelt. 

Vad är den största utmaningen med att arbeta med valet på 
ett bibliotek?

Vi kommer hålla ögonen öppna på olika typer av fake news som 
tenderar att spridas särskilt mycket när det närmar sig val. Det 
kan handla om odemokratiska röster som sprider falsk informa‐
tion genom att till exempel lägga lappar i bibliotekens böcker. 

Sedan är det första gången som Stadsbiblioteket i Ystad har 
förtidsröstning och röstning på valdagen vilket gör att det kommer 
bli ett högt tryck på biblioteket.

TEMA VALÅR

Foto: Privat
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Den 26 mars arrangerade BiS ett samtal om bibliotekspolitiska 
frågor med Lawen Redar och Torun Boucher från Socialdemo‐
kraterna respektive Vänsterpartiet. Lawen är Socialdemokraternas 
kulturpolitiska talesperson och tredje vice ordförande i riksdagens 
kulturutskott. Torun är vice ordförande i kulturnämnden i 
Stockholm samt aktiv inom kulturpolitiken på riksnivå.

Samtalsledare var BiS Lena Lundgren och samtalet ägde rum 
i Stockholm, i Svensk biblioteksförenings lokaler nära Hötorget. 

Inledningsvis fick kandidaterna berätta om frågor de brinner 
för.

Lawen talade om sitt engagemang för läsning och läsförståelse:
– En femtedel av alla barn och unga idag har inte adekvata fär‐

digheter inom läsande, vilket får konsekvenser för andra typer av 
lärande.

Hon menade också att djupläsning av skönlitteratur bidrar till 
att barn utvecklar förståelse och empati för andra. Skillnader i läs‐
förmåga och språkförståelse, som i många fall hänger ihop med 
klass, är ett växande problem i västs liberala demokratier, och 
Lawen uttryckte frustration över att vi inte kommit längre med 
att hitta lösningar på problemen.

– Det offentliga rummet krymper allt mer, allt fler ytor som 
tidigare varit publika har blivit kommersialiserade och öppna mö‐
tesplatser som bibliotek försvinner.

Torun berättade om hur biblioteken får kompensera när and‐
ra mötesplatser som är öppna för alla försvinner och när övrig 
offentlig verksamhet läggs ned, och biblioteken blir den enda in‐
stitution som finns kvar. Lokalsamhällen utarmas och bibliote‐
ken får ta på sig uppgifter som egentligen inte ryms inom deras 
uppdrag.

Behövs en tillsynsmyndighet för biblioteken?
Efter inledningen ägnade Torun och Lawen mycket tid till att dis‐
kutera Sölvesborg och dess SD-färgade bibliotekspolitik. Lena re‐
dogjorde för hur man i kommunen tagit fram en biblioteksplan 
som står i konflikt med bibliotekslagens uttalade krav på verk‐
samheten, bland annat har alla skrivningar om mångspråk tagits 
bort. Biblioteks- och kulturchefen fick avgå för att hon inte ville 
stå för resultatet. Mot den bakgrunden undrade Lena om Torun 

och Lawen ansåg att det behövdes en tillsynsmyndighet som följ‐
de upp bibliotekslagen?

– Det är problematiskt att bygga upp kontrollsystem, reflek‐
terade Torun, men såklart är det negativt att de här skrivningar‐
na har tagits bort. 

Torun tyckte det var svårt att ta ställning till om det behövdes 
en tillsynsmyndighet, men lyfte fram att goda krafter behöver ta 
debatten om alla människors tillgång till bibliotek.

Lawen berättade att hon har haft kontakt med Sofia Lenning‐
er, den före detta kultur- och bibliotekschefen i Sölvesborg, och 
har varit i kommunen flera gånger under nuvarande mandatperiod:

– Jag har sett att den fria konsten tagits bort och att det blir 
konstigheter med biblioteksplanen. Att man plockat ned pride‐
flaggan och att det finns ett auktoritärt sätt att tänka från 
kommunledningens håll. Men jag har också sett att det finns ett 
stort motstånd bland kommunens invånare och att vanligt folk i 
kommunen tar ansvar för att synliggöra prideflaggan och tillgäng‐
liggöra mångspråkig litteratur.

Bibliotekspolitiskt samtal 
med Lawen Redar och Torun Boucher
I samband med BiS årsmöte hade föreningen bjudit in ett par 
politiker, som företräder sina respektive partier i kulturfrågor, 
till en öppen diskussion om några aktuella biblioteksproblem 
inför höstens val. Syftet var ett fördjupat tankeutbyte snarare än 
en regelrätt debatt.

Text och foto: Tobias Willstedt

Torun Boucher (V) och Lawen Redar (S) i samtal på BiS årsmöte i mars.
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– Vad var syftet med bibliotekslagen när den togs fram, frågade 
Lawen retoriskt, den kom efter nittiotalskrisen då många kommu‐
ner skar ner och biblioteksverksamheten ofta var nedläggnings‐
hotad.

– Lagstiftning var nödvändig för att säkra att bibliotek skulle 
finnas i alla kommuner och att verksamheten skulle vara avgifts‐
fri, samt att alla skulle ha tillgång till bibliotek. Enbart SD har i 
motioner ifrågasatt de prioriterade gruppernas rätt till bibliotek 
och i riksdagen finns en bred uppslutning kring lagen, ansåg 
Lawen.

Utifrån resonemanget om stödet för bibliotekslagen fortsatte 
Lawen reflektera över vad som är rätt sätt att bemöta SD i kultur‐
politiken:

– Kulturen ska i det längsta vara fri och armlängds avstånd ska 
gälla. Vi bör inte gå vägen mot en tillsynsmyndighet och fler sank‐
tions- eller kontrollmekanismer. Jag vill istället stärka tjänsteper‐
sonernas ställning så att de kan stå på sig gentemot politisk 
klåfingrighet och förhoppningsvis kan starka folkrörelser göra 
motstånd mot sådan utveckling som den i Sölvesborg.

Torun och Lawen var överens om att lösningen måste vara att 
bekämpa auktoritära partier som SD politiskt snarare än genom 
juridik och kontrollsystem. Torun redogjorde för hur Vänster‐
partiet brukade diskutera när det gäller om man ska förbjuda rasis‐
tiska partier men landar i att det finns många risker i ett sådant 
förfarande. Ett samhälle som kan förbjuda rasistiska partier kan 
också förbjuda ett parti som Vänsterpartiet, som ofta beskrivs som 
ytterlighetsparti av borgerligheten.

Lagstifta om bemannade skolbibliotek!
Nu var det dags att fördjupa sig en annan stor fråga – Gustav 
Fridolins utredning om skolbiblioteken och varför den inte har 
lett till konkreta lagförslag.

Torun menade att Fridolins utredning var bra och att den lett 
till en positiv diskussion om vad skolbiblioteken ska vara. Själv 
var hon övertygad om att det inte bara ska vara en fysisk plats, ut‐
an att personal krävs för att det ska bli ett skolbibliotek. Hon lyfte 
även att den bidragit till en bra diskussion om huvudmannaskap:

– I urbana områden som Stockholm bör väl alla skolor ha ett 
skolbibliotek men i glesbygdsområden blir det svårare eftersom 
förutsättningarna är så radikalt annorlunda. 

På grund av dessa svårigheter kunde Torun inte svara på hur 
ett lagförslag i enlighet med utredningen bör konstrueras, men 
uttryckte sig generellt positivt om krav på skolbibliotek. 

Lawen höll med Torun om utredningens värde, och tillade att 
den slog fast vilka utmaningarna var, vilket var viktigt. Hon fram‐
höll att det är en fråga där det kommer krävas statlig finansiering 
för att få till en lösning:

– Det behöver finnas en halv miljard i statligt stöd och det mås‐
te finnas ska-krav i skollagen. Man skulle kunna ta vinsterna från 
friskolorna och istället lägga dem på skolbibliotek, reflekterade 
Lawen och lade till att det är en jätteviktig fråga för att bryta de 
klasskillnader i läsning som vi ser nu.

Lawen avslutade med att säga att hon önskade hon kunde säga 
att bemannade skolbibliotek var ett vallöfte från Socialdemokra‐
terna – det finns ingen viktigare fråga inom bibliotekspolitiken.

Frågetecken kring biblioteken i totalförsvaret
Under pandemin stängdes många bibliotek för besökare, exempel‐
vis i tidigare nämnda Sölvesborgs kommun. Lena frågade om det 
finns det en motsättning mot bibliotekens roll i totalförsvaret och 
kulturens frihet.

Torun berättade om hur hon under pandemin fick många frå‐
gor om att vissa bibliotek i Stockholm var stängda. Folk var upp‐
rörda, vilket visade på bibliotekens betydelse. Hon kontaktade 
därför stadsbibliotekarien Daniel Forsman, som visade alla insat‐
ser som biblioteken gjorde under perioden. Torun tyckte att det 
var väldigt intressant att se alla resurser – digitala informations‐
källor, böcker som man kan läsa för barn om krisen och så vidare.

– Nu ser vi en liknande situation med stegrande flyktingmot‐
tagande som bland annat speglas i ett ökat behov av datorer. 
Samhället i övrigt är inte rustat som det borde vara utan mycket 
landar i bibliotekets knä, menade Torun.

Lawen refererade till formuleringarna om totalförsvaret i De‐
mokratins skattkammare,1 och såg att biblioteken kunde bli vik‐
tiga för att bekämpa desinformation i händelse av kris eller krig. 
Men tillade att det kanske inte nödvändigtvis handlar om att ha 
öppna eller stängda lokaler.

– Biblioteken måste ha en egen debatt om man ska ingå i 
totalförsvaret eller ej.

Även bibliotekens neutralitet diskuterades, eftersom det är 
motsägelsefull position att vara neutral och samtidigt verka mot 
desinformation.

– Biblioteken är i det fria ordets tjänst. Desinformation är ju 
inte fri. Men vi behöver en fördjupad diskussion, mer än vad som 
ryms i Demokratins skattkammare, reflekterade Lawen.

Avslutningsvis tackade BiS Lawen och Torun för att de delta‐
git i samtalet.

1) Kungliga biblioteket (2019). Demokratins skattkammare – förslag 
till en nationell biblioteksstrategi.

TEMA VALÅR
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Emma Karlsson, en av artikelförfattarna, arbetar på Folkbibliote‐
ken i Lund, som är ett av biblioteken som har gjort en särskild 
demokratisatsning med projektstöd från Region Skåne. Emma 
satte sig ned för en pratstund med tvärgruppsledare Karin Mor‐
wing, som var med och initierade projektet.

Ni i tvärgruppen för språklig mångfald och nationella mino‐
riteter ville göra en demokratisatsning under 2022, vad var 
syftet?

Precis, det var tvärgruppen som tog initiativet. Då var tanken att 
det skulle vara demokrati i ett vidare begrepp, och inte bara hand‐
la om valet. Som hur man kan påverka sitt samhälle, och kanske 
särskilt om man inte får rösta, kanske för att man är ny i Sverige, 
eller för ung. Samtidigt är det förstås lätt att koppla det till valet, 
i och med att det är valår och att vi har haft samarbetspartners 
som har haft det fokuset. Men utifrån att vi ville nå unga och nya 
i Sverige hade det varit konstigt att ha till exempel valskola eller 
prata för mycket om valet.

Var det hela organisationen som berördes i projektet?

Inte riktigt. Vi kände att det hade varit kul att komma ut till alla 
bibliotek, och det var viktigt att det inte bara kretsade kring Stads‐
biblioteket i Lund. Samtidigt kändes det mer relevant att förläg‐
ga vår satsning i de stadsdelar där målgruppen finns. I och med 
att stadsdelsbiblioteken har profilerat sig mot vissa målgrupper 
genom Kulturrådets projekt Stärkta bibliotek så valde vi att satsa 
på de bibliotek som har mångspråk och barn och unga i sin profil.

Vidare vi tog fram en arbetsgrupp där det då också ingick en 
representant från varje stadsdel. Mötet med målgruppen var vik‐
tigt i det här projektet. Eftersom de flesta mötena sker och den 
närmsta kontakten finns på stadsdelarna, behövde stadsdelarna 
vara involverade. Där finns det redan existerande nätverk och sam‐
arbeten att stödja sig på.

Vilka aktörer var med och vilka aktiviteter genomförde ni?

Vi hade aktörer bland annat Eos, Kom vidare och RådRum.¹ En 
del av dessa använde samma koncept som de brukar ha och en 
del tog fram nya. De fick även testa sina koncept på andra bibli‐

otek än där de brukar vara, till exempel besöka språkcaféer i and‐
ra stadsdelar. Demokrati och bibliotekets demokratiska roll har 
även uppmärksammats via pop-up med våra bibliotekscyklar på 
exempelvis SFI-utbildningar och boenden. Sen har vi även sam‐
arbetat med andra kommunala verksamheter, till exempel Ung‐
domsombuden och mycket med fritidsgårdarna. Tillsammans 
med de sistnämnda bjöd vi in Fatemeh Khavari för samtal och 
workshop i förändringsarbete till Norra Fäladens och Klostergår‐
dens bibliotek. Just det samarbetet gick väldigt bra, och verkar 
kunna leda till vidare samverkan, och det känns peppigt! Vi har 
också haft aktiviteter för fler åldrar på biblioteken. Till exempel 
en tipsrunda och maffiga skyltningar om demokrati med nyinköp‐
ta böcker på ämnet. Bibliotekets maskot Läsius fick också vara 
med och ställa en fråga om vad man skulle göra om man fick be‐
stämma i Sverige under en dag. Vi ville att projektet skulle genom‐
syra hela verksamheten under mars månad, som vi valt ut som 
den månad då det mesta skulle genomföras. Vi kallade den för 
demokratimånaden.

Blev demokratimånaden som ni tänkte er?

Just tanken att projektet skulle genomsyra verksamheten under 
en månad var bra, för att vi lyfte upp det vi redan gör och gör bra. 
Stadsdelsbiblioteken löste allt det vi hade tänkt att vi ville göra, 
eftersom så mycket redan görs, vilket var helt fantastiskt! Men nu 
kunde vi också fokusera extra på det, med tid och resurser. Det 
är arbetet i det vardagliga och kontinuerliga som når ut och gör 
verkan även efter projektets slut. Och att ingen missar något för 
att man inte var på biblioteket en viss tidpunkt.

Skånska bibliotek demokratisatsar
2022 betyder valår i Sverige, och en del bibliotek passar på att 
uppmärksamma de delar av arbetet som tydligt handlar om 
bibliotekens demokratiska uppdrag, till exempel fri och lika 
tillgång till information. Emma Karlsson och Sofia Berg tar 
reda på hur Folkbiblioteken i Lund respektive Biblioteken i 
Malmö förbereder sig inför valet.

Text: Emma Karlsson och Sofia Berg

1) Eos cares är basketklubben IK Eos sociala hållbarhetsprogram. Kom 
vidare är Lunds kommuns stöd för nyanlända. RådRum är 
rådgivning kring myndighetsinformation och jobbsök driven av 
organisationen IM.
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Nizar Keblawi är produktionsansvarig och utvecklare på Biblio‐
teken i Malmö. Inför valet i höst arbetar han med att producera 
filmer som ska synas på sociala medier och på Biblioteken i Malmö. 
Syftet med filmerna är att uppmuntra personer i Malmö att an‐
vända sin rösträtt. 

Berätta lite om Biblioteken i Malmös projekt med valårs-fil‐
mer. Vad är det?

Biblioteken i Malmö har producerat åtta korta filmer om valet. I 
filmerna berättar Malmöprofiler och kulturpersoner om varför de 
tycker att det är viktigt att rösta. Syftet med den här satsningen 
är att försöka öka valdeltagandet i Malmös områden där valdel‐
tagandet just nu är lågt. Tillgänglighet är viktigt i vårt arbete och 
därför kommer alla filmer att textas och syntolkas. Vi kommer 
även ha med personer som talar olika språk, som tex arabiska, da‐
ri, somaliska och teckenspråk - detta möjliggör att vi når ut till så 
många som möjligt. Filmerna är ca 1 min långa och kommer pub‐
liceras på bibliotekens sociala kanaler och på hemsidan.

Varför är det viktigt för bibliotek att sprida information om 
valet och demokrati?

Ett viktigt uppdrag för biblioteken är att både värna om vår de‐
mokrati och sprida kunskap om vad som ingår i våra demokra‐
tiska rättigheter. Som bibliotek står vi dessutom för en neutral 
plats som är öppen och tillgänglig för alla. Därför känner vi på 
Biblioteken i Malmö att det är en självklar del i vårt arbete att vi 
hjälper till att informera om att röstning och fri åsiktsbildning är 
just demokratiska rättigheter, vilket en del kanske inte känner till 
eller ens tänker på.

 
 

Nizar Keblawi

TEMA VALÅR
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Vi reser tillbaka till 2015, då regeringen beslutade att Sverige skul‐
le få en nationell biblioteksstrategi. Ett regeringsuppdrag där 
Kungliga biblioteket skulle föreslå långsiktiga mål och strategier 
för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmän‐
na biblioteksväsendet. 
I uppdraget ingick bland annat att belysa:

• bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar

• bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning

• bibliotekens roll för att främja det demokratiska samtalet, den 
fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och käll‐
kritik. 

2015 fanns ett stort behov av en nationell samsyn och gemensam 
strategi för att utveckla en biblioteksverksamhet som är förberedd 
för framtiden. Det svenska biblioteksväsendet stod inför en rad 
utmaningar såsom:

• sjunkande läsförmåga och klyftor

• teknikutveckling och ändrade medievanor, bristande jämlikhet

• tillgänglighet till litteratur och andra medier för prioriterade 
målgrupper

• kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, förmåga till käll‐
kritik.

I november 2015 öppnade Gunilla Herdenberg, den tidigare riks‐
bibliotekarien, bibliotekschefskonferensen med orden ”Vi ska va‐
ra kloka specialister”. Nu har vi 14 rapporter och 36 filmer som 
många kloka specialister har bidragit till. Under de fyra åren mel‐
lan 2015 och 2019 har Bibliotekssverige engagerat sig i den na‐
tionella biblioteksstrategin som var ämnet på många möten, 
kommunalt, regionalt och nationellt. Den nationella biblioteks‐
strategin diskuterades på bibliotekschefsmöten, regionala dialog‐
möten med politiker, i kommunfullmäktige, bland kollegor i 
personalrum och på konferenser.

Intresset för bibliotek ökade
Under perioden bibliotekssverige arbetade på den nationella bib‐
lioteksstrategin blev intresset för och kunskapen om bibliotek 
mycket större och det fanns ett stort engagemang för biblioteks‐
frågor, även utanför den egna branschen. 1 700 aktiva medlem‐
mar deltog i Facebookgruppen Nationell biblioteksstrategi, som 
nästan dagligen diskuterade olika ämnen inom biblioteksområ‐
det. Tillsammans har vi varit glada, arga, frustrerade, entusiastiska 
och engagerade.

I april presenterades äntligen den efterlängtade nationella bib‐
lioteksstrategin. En rapport på 56 sidor med en beskrivning och 
problemanalys av det svenska biblioteksväsendet som inte skiljer 
sig från andra rapporter. Vi kan konstatera att Erik Fichtelius med 
sin journalistbakgrund i alla fall förstod konsten att engagera si‐
na läsare med rapporter i ny form och spännande rubriker. 

Obesvarade frågor
Några reflektioner efter att ha läst regeringens strategi:

Agenda 2030 nämns två gånger i rapporten men endast uti‐
från synvinkeln att biblioteken bidrar till social hållbarhet genom 
det läs- och språkfrämjande uppdraget och inom ramen för de‐
mokratiutveckling. Bibliotekets samlingar och programverksamhet 

En nationell biblioteksstrategi – sju år senare
Den av många efterlängtade nationella biblioteksstrategin har till slut 
kommit. I slutet av april presenterade regeringen Strategi för ett starkt 
biblioteksväsende 2022–2025. Annelien van der Tang reflekterar över 
strategin och hade förväntat sig mer av det färdiga resultatet.

Text: Annelien van der Tang

Foto: Regeringskansliet
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– som kan bidra till en förändrad världsbild, som kan mobilisera 
lokalsamhället och kan ge varenda individ ingångar till hur vi som 
människor kan påverka vår miljö – nämns inte i strategin. 

Det konstateras att biblioteken fyller en funktion inom totalför‐
svarets civila del och att det i grund och botten handlar om att 
värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information i såväl 
fredstida normallägen som vid fredstida krissituationer och krig. 
Det är svårt att avgöra i vilken riktning detta uppdrag ska utveck‐
las. Är det bra som det är eller har bibliotekets uppdrag fått en ny 
innebörd? Det är ännu svårare att ta ställning eftersom det sam‐
tidigt konstateras att biblioteken har haft olika sätt att agera under 
pandemin.

Digitala bibliotekstjänster kan vara ett mycket värdefullt verk‐
tyg för att bidra till en mer jämlik tillgång över landet. Regeringen 
kommer i första hand att rikta in sig på befintliga digitala tjäns‐
ter som riktar sig till de prioriterade målgrupperna. Frågan hur 
bibliotekspersonal ska förmedla alla dessa nya tjänster förblir obe‐
svarad. 

När det gäller e-böcker avser regeringen under 2022 att ta in‐
itiativ till samtal med berörda parter i den bredare frågan om folk‐
bibliotekens e-boksutlåning. Skulle detta samtal inte ha ägt rum 
inom ramen för arbetet med ett nationell biblioteksstrategi, nå‐
gon gång under de senaste sju åren?

Magert resultat
Under strategins arbete har det hänt en del positiva saker, för att 
nämna några: Digitalt först, Digiteket, Världens bibliotek, Blädd‐
ra och Stärkta bibliotek. 

Den färdiga strategin fick inte samma uppmärksamhet som 
beslutet att Sverige skulle få en strategi. Svensk biblioteksförening 
tycker att strategin ger ett magert resultat, Erik Fichtelius tycker 
detta är en bra plattform för att börja göra något (efter sju år?) 
och riksbibliotekarien är glad att det finns en riktning att ta av‐
stamp i. Jag tycker som förra ordföranden för Svensk biblioteks‐
förening Johanna Hansson att detta är ett väldigt magert resultat. 

Har mina förväntningar varit för höga? Mest av allt saknar jag 
just nu engagemanget som fanns under strategitiden då vi dis‐
kuterade och ifrågasatte allt som hade med bibliotek att göra. 

I Facebookgruppen Nationell biblioteksstrategi läser jag ”En 
administratör har pausat den här gruppen” den 13 maj 2019. 

Det känns om Bibliotekssverige också har tagit paus. Vi ryc‐
ker på axlarna och fortsätter vara frustrerade.

Biblioteket – en ljuspunkt
Den 2–3 juni hölls konferensen Stockholm +50, som var en 
uppföljning av FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. 
Utgångspunkt var FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. 
I anslutning till Stockholm +50 ordnades en skuggkonferens, 
"Folkets forum för miljö och global rättvisa" den 31 maj–1 juni 
i ABF-huset i Stockholm. Där arrangerade folkrörelser och 
organisationer ett omfattade program med föreläsningar, 
debatter och seminarier.

Bibliotek i Samhälle, BiS, medverkade i Folkets forum med 
ett seminarium den 31 maj. Temat var Biblioteket – en ljuspunkt 
och syftet var lyfta fram hur biblioteket kan bidra till hållbar 
utveckling och vara en ljuspunkt i den globala diskussionen.

Seminariet inleddes med en Zoom-session i Erlandersalen 
med tre framstående internationella biblioteksprofiler: Emily 
Drabinski, som nyligen valdes till ordförande för åren 2022–
2023 för ALA, American Library Association, Kathleen 
McCook, professor vid bibliotekshögskolan vid University of 
South Florida och sydafrikanska Anriette Esterhuysen, en 
internationell internetaktivist. 

 
Den andra delen, som hölls fysiskt i samma sal, och även 

den streamades, inleddes av biträdande riksbibliotekarien Lars 
Ilshammar, med rubriken "Vad är ett bibliotek – och vad borde 
det vara i en digital tid?" Övriga medverkande var Elisabet 
Rundqvist, bibliotekarie och handläggare på KB och volontär 
i flyktingrörelsen, "Att för en stund få vara människa", och Nick 
Jones, chef för konst och bibliotek i Huddinge kommun, 
"Folkbiblioteken gör oss verkliga för varandra". 

Resultatet blev en intressant inledning till en diskussion om 
bibliotekens roll i samhället, som BiS planerar att föra vidare. 
Vi kommer också att rapportera i olika former från själva 
seminariet. 

Maria Bergstrand, Världsbiblioteket, Anders Ericson och 
Mikael Böök, norsk/finska biblioteksbloggen 
BiblioteketTarSaka.com, var arrangörer tillsammans med Lena 
Lundgren, BiS.

Lena Lundgren



BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #2 2022 — 15

Jag är emot tillträdesförbud på folkbiblioteken. Det är naturligt‐
vis inte bra att människor stör ordningen och hotar personalen, 
men biblioteken måste kunna använda andra medel än att porta 
besökare. Det behövs också fortbildning för personal. Många 
medarbetare saknar kunskap om bemötande av stökiga eller oro‐
liga besökare. 

Jag var på ett studiebesök på ett större bibliotek i Tyskland för 
några år sedan. De hade tvingats sätta in vakter vid entrén för att 
stävja den drogförsäljning som skedde på torget utanför och som 
annars hade skett på biblioteket. Kostnaden för vakterna medför‐
de att medieanslaget måste bantas. Det är ingen utveckling jag 
vill se i Sverige.

En besvärlig besökare
I Eskilstuna fanns en yngre man som begärde tillgång till mikro‐
filmer, dokument och handlingar från Stadsarkivet. Han satt i 
forskarsalen, som låg i anslutning till Stadsbiblioteket. Vid upp‐
repade tillfällen förstördes delar av det lånade materialet från Stads‐
arkivet. Stadsarkivet ville då att han inte skulle få tillgång till allt 
material han önskade, mikrofilmer fick han bara låna någon en‐
staka per gång. Någon period var han helt avstängd från att låna 
material och att använda forskarsalen. Det var chefen för Stads‐
arkivet och jag som bibliotekschef som beslutade det. Innan dess 
hade vi samtal med den unge mannen, liksom med hans kontakt‐
person och föräldrar. 

När tiden för omprövning av beslutet närmade sig, tog chefen 
för Stadsarkivet kontakt med vederbörande och även jag deltog i 
mötet med honom och hans kontaktperson. Vi kom där gemen‐
samt fram till de riktlinjer som skulle gälla för hans behov av att 
låna forskningsmaterial från Stadsarkivet. Det drogs ner till en be‐
gränsad omfattning, vilket han var nöjd med. Han fick hämta 
materialet i receptionen på Stadsbiblioteket, och det kollades fö‐
re och efter besöket. Personal på Stadsbiblioteket såg förtjänstfullt 
till att beslutet kunde följas. Det var nog inte optimalt, men det 
var ett sätt att försöka hantera problemet på ett något så när till‐
fredsställande sätt. Den unge mannen var en ofta sedd gäst på bib‐
lioteket, han var där så gott som dagligen och all personal kände 
igen honom.

Vid ett annat tillfälle lyckades han ordna en översvämning på 
en toalett med skador som medförde avstängning av toaletten för 
vattenskada. Hans försäkringsbolag fick träda in och ersätta bib‐
liotekets kostnader för reparationen. 

Visst, det fanns fler incidenter med den unge mannen, men 
att avstänga honom för besök på biblioteket var aldrig aktuellt. 
Personalen lärde känna honom och en viss koll var nödvändig, så 
fler missöden kunde undvikas. Jag uppfattade aldrig att det var 
hans avsikt att ställa till problem eller skada för biblioteket. Det 
var nog så att han inte alltid förstod konsekvenserna av sina hand‐
lingar. Men han kunde fortsätta besöka biblioteket. Dessutom 
hälsade han alltid glatt på mig när jag passerade honom, i bibli‐
oteket och även på stan. 

Men det här är kanske en solskenshistoria.

Ett allvarligare problem
Det fanns naturligtvis också tillfällen då vakter måste inkallas, el‐
ler när vi behövde kontakta polisen för att avhysa störiga perso‐
ner. Vilket också skedde.

Ett exempel, som inte är lika positivt, var en av de missbruka‐
re som regelbundet kom till biblioteket. Han var under påverkan 
obehaglig, inte bara mot sina kompisar utan även mot personal 
och andra besökare. Han var högljudd och oförskämd och det 
fanns en viss rädsla hos en del personal att bemöta honom. Han 
var mest på biblioteket för att kompisarna fanns där och ibland 
för att låna dator. När han inte var drogpåverkad, skötte han sig 
bättre.

Jag fick signaler från personal om hans störande uppträdande 
och att något behövde göras. Den första åtgärden jag brukade gö‐
ra var, att vid lämpligt tillfälle ta ett samtal med vederbörande för 

Det finns andra lösningar än tillträdesförbud
Störande besökare förekommer emellanåt på biblioteken. Karin Zetterberg 
berättar om några utmanande händelser hon upplevde under sina år 2009–
2017 som chef för Eskilstuna stadsbibliotek och hur hon tillsammans med 
personalen hanterade dem.

Text: Karin Zetterberg

Kommunalrådet Jimmy Jansson (S) besökte tillsammans med sonen Tage 
Stadsbibliotekets Pek‐och‐lek, en plats för de minsta besökarna. I samtal med Karin 
Zetterberg om vikten av läsande förebilder. Foto: Mats Jonsson
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att förklara hur han förväntades uppföra sig på ett bibliotek. Ett 
slags trivselregler, helt enkelt. Det dröjde ett tag innan det kunde 
ske den här gången, han var osynlig på biblioteket under flera vec‐
kor. Jag hade bett dem som tjänstgjorde i receptionen att ringa 
till mig när han kom, så jag kunde söka upp honom i biblioteket. 
Jag hade också bett en vaktmästare vara beredd att delta, om det 
utvecklades obehagligt på något sätt.

En eftermiddag ringde de på mig, nu var han här, men de sa 
också ”akta dig, han har en tennisracket med sig…”. Jag kollade 
att vaktmästaren var tillgänglig och tillsammans  bad vi honom 
följa med till ett bord på ett lugnare ställe. Personen var inte på‐
verkad i någon märkbar grad och när jag påtalade hur han uppfört 
sig, medgav han att han inte hade något minne av det. Det stäm‐
de nog. 

Jag tog upp att besökare och framför allt personal tyckte illa 
om hans uppförande, ja, till och med var litet skrämda av honom. 
Det var en djupt ångerfull man som våndades och bad om ursäkt 
upprepade gånger. ”Så ska man naturligtvis inte uppföra sig på 
ett bibliotek, det ska ju vara lugnt och fint här. Hälsa personalen 
att jag ber så mycket om ursäkt!” Ganska lättade gick vaktmästaren 
och jag från mötet och tyckte att det hade avlöpt bra, trots vår 
egen nervositet för hur det kunde ha utvecklats.

Några veckor senare, en kväll vid 18-tiden, behövde jag gå ner 
i biblioteket för att skanna några dokument i receptionen. Åter 
var mannen med missbruksproblem på besök, synbart påverkad. 
Han orerade högt och ljudligt, var verkligen ohyfsad i sitt upp‐
trädande. Personalen i receptionen var fullt upptagna med besö‐
kare och de som passerade skyndade sig snabbt förbi. Mannen 
satt vid en dator framför receptionen. Jag brottades med tankar 
om att låta det passera och hoppades att han skulle gå ut ganska 
fort, så att problemet flyttades utanför bibliotekets portar. Till sist 
förstod jag att det skulle dröja och beslöt mig för att säga till ho‐
nom. Han hade uppenbarligen inte en susning om det samtal vi 
haft tidigare, utan for ut med mycket högljudda okvädningsord 
mot mig. Han hade sin mobil i handen och med den slog han till 

mig i ansiktet, det var mest läppen som träffades. Sedan gick han 
ut från biblioteket.

Naturligtvis är sådant uppträdande inte acceptabelt, inte nå‐
gonstans. Personal hade kallat på vakter som kom, men då hade 
mannen redan hunnit gå ut.

”Lösningen” på ett så allvarligt problem som den här mannen 
var orsak till, var att så fort han dök upp på biblioteket skulle per‐
sonal kalla på vakter. I förebyggande syfte. Hände inget, fick han 
vara i fred, blev han störande kunde vakterna ta hand om honom 
direkt och följa med honom ut.

Det här var en känd missbrukande man i Eskilstuna. Det var 
inte bara vi på biblioteket som hade problem med honom. Han 
störde även besökare och personal till exempel på badhuset.  

Jag hade kontakt med en polis för att få råd och han uppma‐
nade oss att ringa polisen direkt, när mannen var störande, så att 
de kunde komma omedelbart.

Andra lösningar behövs
Trots dessa allvarliga incidenter, tycker jag inte att tillträdesför‐
bud är lösningen på problemet. 

Personal och medarbetare måste stärkas i sin kunskap om be‐
mötande av störande personer. På Eskilstuna stadsbibliotek hade 
vi utbildning om personer med psykiska diagnoser, hur de känns 
igen och vad man ska tänka på vid sådana möten. Vi gjorde ibland 
övningar med ”störande personer”, där vi fick träna på bemö‐
tande. Vi hade personlarm som alltid skulle användas vid tjänst 
ute i biblioteket.

Det skrevs alltid arbetsmiljöanmälningar för de incidenter som 
skedde. De följdes upp av mig med åtgärder och med bistånd av 
HR-personal inom förvaltningen. HR-chefen kom till arbetsplats-
 och gruppträffar för att diskutera och ventilera den oro som fanns. 
Vid allvarliga incidenter som rapporterades, tog jag eller biträ‐
dande bibliotekschef omedelbar kontakt med den eller dem som 
utsatts. Var oron stor, togs de ur tjänst omedelbart, så att vi sedan 
kunde diskutera vidare åtgärder. Det var en stor hjälp att proff‐
sen på HR fanns att tillgå, de hade möjlighet att lägga upp åt‐
gärdsprogram. 

Jag är alltså klart medveten om de ordningsproblem som finns 
på folkbibliotek och det finns också fler exempel än dem jag 
berättat om. Trots detta förordar jag inte tillträdesförbud. För ‐
utom utbildning av all personal behövs också aktuella och funge‐
rande rutiner vid incidenter, kontakter med säkerhetsansvarig 
inom förvaltningen och även i kommunen är mycket viktiga. 
Larmmöjligheter för personal i yttre tjänst. Avtal med vaktbolag 
om hur tillsyn ska ske, liksom goda kontakter med polisen. HR 
inom förvaltningen behöver bistå på alla sätt, förebyggande främst, 
men också vara ett starkt stöd när något har inträffat. På de mind‐
re biblioteken med färre personal ska ensamarbete undvikas i 
största möjliga mån. Rutiner och kontakter ska alltid vara upp‐
daterade. 

Genom ett riktigt säkerhetstänk i arbetsmiljöarbetet, stärkt 
personal och goda kontakter med andra krafter i kommunen finns 
förutsättningar att fortsatt hantera de problem som uppstår när 
störiga personer besöker biblioteket.

Foto: Karin Zetterberg
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Krig och språk
Text: Bengt Berg

Knappt hinner maskrosorna slå ut förrän de 
skickar iväg sina lätta, grå un över ängen och 
därmed implementeras det nordiska vemodet 
i våra sinnen. På sommarsolståndets ofrån‐
komliga tröskel och sedan vänder det. 
Stångrakt mot hösten, mörkret, dimman och 
älgjakten. (Oavsett om man deltar i älgjakten 
är det den som gäller. Som argument, som svar 
på alla frågor: Nej, det går inte för då är det 
älgjakt …) Det jag nu skriver och påstår är 
förstås inte giltigt för hela landet, men väl för 
de mellansvenska skogstrakter där jag råkar 
leva och bo: Barrskogsbältet som sträcker sig 
utmed 60:e breddgraden på norra halvklotet. 
Taigan, de gistna balalajkornas land, vemodets 
rike här på Jorden där ena vågskålen hyser lju‐
set och den andra mörkret.

Orden kommer och språket går. Just nu 
gäller det att ta höjd, annars kan man hamna 
under radarn. Så här i mitten av maj gäller det 
att vara på, ja, i framkant. 

Till de plötsligt mer frekventa orden hör i 
dessa dagar geopolitisk och säkerhetsläge. Det‐
ta i anledning av den snabbt uppkomna Na‐
to-debatten som tog fart efter den brutala 
ryska invasionen av Ukraina. Ett gulligt ut‐
tryck som hand i hand dyker titt som tätt upp 
i den allvarsamma debatten: Sverige ska gå 
hand i hand med Finland in i Nato, försvars‐
alliansen Nato, fredsparaplyet för oss alla. Ef‐
tersom nuläget är som det är, och Putin likaså, 
har vi ingen tid att förlora – It´s now or never 
à la Elvis Presley. Ingen tid för att vända på al‐
la stenar den här gången, än mindre för folk‐

omröstning eller en nödvändig demokratisk 
diskussion och förankring. Nu är det samling 
vid pumpen som gäller och den pumpen he‐
ter North Atlantic Treaty Organization, 
NATO.

Det enda vi vet är att ingenting kommer 
imorgon att vara som det är idag, allt föränd‐
ras, imperier vittrar och nya gränslinjer dras 
upp. Att utifrån en digital, nu-fixerad omvär‐
ldsanalys helt byta strategi och inriktning är 
därför riskabelt om man stirrar sig enögt blind 
på rådande dagsläge. Den fruktansvärda tra‐
gedin i Ukraina väcker berättigad bestörtning, 
men vi har faktiskt haft andra krig i Europa 
efter andra världskriget, på Balkan. Och att 
betrakta Nato enbart som fredsgarant och för‐
svarsorganisation? Det finns trots allt några 
stenar att lyfta – Afghanistan, Libyen, Irak, 
Mali och Jugoslavien. Inget av dessa länder 
har väl angripit något Nato-land, eller?

Men nu, på försommaren 2022, är situa‐
tionen dramatiskt förändrad. Putins strids‐
vagnar visade sig vara mer än en maktparad. 
Ukraina invaderades inte bara med militärt 
övervåld utan även språkligt. Ordet krig blir 
tabu, det som hänt är en operation som trots 
att den pågått så länge påstås vara lyckad och 
enligt planerna. Orwells satiriska bok Djur‐
farmen från 1945 är inte bara en författares 
kritiska lek med ord, det är blodigt allvar.

Kriget fortsätter
även när maten, medicinen
men inte motståndet i Mariupol
tagit slut; Putin förbjöd ordet krig
men freden, ordet fred, kommer
att jaga in honom i bunkerns
innersta hörn.

                      

Foto: Heidruns förlag
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Här kan jag nog också tillägga att rollen som panelhöna till 
viss del var ett eget val. Trots detta hände det någon gång att 
en vilsen snubbe observerade min existens och frågade om jag 
ville dansa, vilket jag såklart inte ville. Ibland kunde också 
någon väl överförfriskad kille dyka upp och prata med mig, om 
livets allvar eller varför snygga tjejer alltid var så 
svårfångade. Men allt har ju sin tid som det brukar heta. 

När jag började plugga på universitetet inleddes en ny era i 

mitt liv, min ”Sturm und Drang”-period (storm och längtan). I 

Goethes och Schillers anda upptäckte jag nu vilka möjligheter 

det fanns för den som läste litteraturvetenskap. Fast jag inte 

rökte hängde jag med till rökrummet på rasterna, för det var ju 

där som de intressanta diskussionerna pågick. Efter 

föreläsningarna gick vi och fikade på Bojan och åt fantastiska 

ålmackor. Idag är ju ålen utrotningshotad och fridlyst, men som 

sagt tiderna har förändrats. Själva pluggandet skedde till 
stor del på Kungliga biblioteket där också de andra 
litteraturkompisarna satt. Återigen en massa intressanta 
fikapauser i Sumlen, KB:s fik. För min del innebar detta också 
att en helt ny arena för dejting öppnades. Nu fanns möjlighet 
att spana in och undersöka de intressanta objekten både 
“interiört och exteriört” vilket passade mig betydligt bättre 
än i det rökfyllda halvdunklet på krogen. 

Amanda Romare, författare från Ma
lmö, kom för en tid sedan ut 

med romanen Halva Malmö består av
 killar som dumpat mig. För 

någon månad sen i en artikel i Sv
enska Dagbladet fortsätter 

Romare på samma tema att analyser
a diverse dejtingappar och 

andra digitala plattformar som fi
nns för att träffa ”den 

rätte”. Ensamhetens kalla stjärna
 lyser som ett genomgående 

tema i artikeln.

På 1980- och 90-talet fanns inga dejtingappar. De som ville 

ragga gick helt enkelt på krogen eller disco för att pröva 

lyckan. Vi som inte kände för den metoden fick försöka 

undersöka och experimentera med andra möjligheter. Jag 

tillhörde den senare gruppen men ibland hängde jag med 

kompisar ut på något ställe och blev då den självskrivna 

panelhönan i gänget, den som passade de andra tjejernas 

handväskor medan de gick loss på discogolvet. Ja, så kunde det 

gå till på den tiden.
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Jag läser också att det också finns appar där ens DNA ska 

matchas med rätt person och så vidare, TV-program som ”Gift 

vid första ögonkastet”, men inte heller det verkar helt 

pålitligt och fungerande. När jag läser om allt detta 

förstår jag också hur krävande både mentalt och fysiskt det 

är att vara ute i ”dejtingdjungeln”. Jag har också kompisar 

i min egen ålder som testat Tinder, samtliga med mycket 

varierande resultat men tyvärr har det oftast inte lett till 

någon varaktig relation.

Mitt tips är att gå med i en trevlig förening eller 

varför inte i ett litterärt sällskap. Finns ganska många 

att välja på. En bokcirkel är en annan möjlighet. Fråga 

på biblioteket vad som finns, eller starta en egen med 

dina vänner och försök också få med nya, varför inte 

fråga någon granne som verkar trevlig? Eller testa den 

gamla helt analoga metoden att sätta upp lappar med 

flikar som man kan riva loss, Amanda Romare kallar det 

kattungetrixet. För henne fungerade metoden i alla fall 

bättre än Tinder. 

Tänk på att gamla författare från förr – Goethe, Schiller 
men också många unga – väntar bland hyllorna i biblioteket. 
Kanske finner du din egen ”Sturm und Drang”-författare som 
leder dig till nya romantiska metoder för att finna en 
partner? Dock gick det inte så väl för den unge Werther i 
Goethes roman från 1774, men det hindrar ju inte att du 
letar upp romantiken på biblioteken och diskuterar den med 
inlevelse i din nystartade bokcirkel.

Biblioteket är en social mötesplats, också för romantiska 
själar? Bo Widerberg skrev Kärlek på bibliotek. Det är 
underskattat och borde saluföras mer. För oss 
kulturmänniskor är biblioteket inte bara en mötesplats, 
det är ett ställe där man också kan ragga om man så vill. 
Kanske med en Selma Lagerlöf i handen.

Röda Lina
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Bakgrunden till Litteraturpolitiskt program som Författarförbundet 
har utarbetat är de stora förändringar som nu sker på litteratur‐
området. Den omfattande digitaliseringen, som medfört stora 
konsekvenser för författarna och deras försörjning, är den vik‐
tigaste. Men Författarförbundet identifierar även flera andra, som 
nya affärsmodeller för publicering, marknadiseringen, bokhandelns 
problem, minskat utrymme för den kvalificerade kritiken i media, 
färre bibliotek, bristen på skolbibliotek samt bibliotekens ändrade 
inköpsrutiner. Det litteraturpolitiska programmet innehåller också 
”Tio punkter för den samiska litteraturen”. Författarförbundet 
kräver att alla involverade tar ansvar för det ekosystem som litte ‐
ra turområdet utgör för att mångfald och kvalitet ska kunna upp‐
rätthållas i den nya, digitaliserade verkligheten.

Författarförbundet framhöll under litteraturdagen att förfat‐
tarnas villkor för liv och skapande inte var den enda orsaken till 
arbetet med det litteraturpolitiska programmet men det är up‐
penbart att författarinsatsen, liksom översättarens arbete, är 
grunden för litteraturens ekosystem. Utan författare och översätta‐
re ingen litteratur. Under dagen varvades poesiuppläsning med 
samtal kring olika aspekter på kvalitetslitteraturens ställning. Här 
finns bara utrymme för ett par nedslag i programmet.

Litteraturpolitiskt program
Samtalade om själva programmet gjorde Lawen Redar, ledamot i 
riksdagens kulturutskott (S), Mattias Fyrenius, vd för Bonnierfö‐
retagen och Jörgen Gassilewski från Författarförbundet, med Gus‐
tav Fridolin som samtalsledare. Lawen Redar menade att texten 
var det bästa kulturpolitiska program hon hade läst. Hon tryck‐
te på läskunnighet som grunden för demokratin men inte den yt‐
liga läsningen utan djupläsningen, den som ger förutsättningar 
för analys och förståelse. Hon erkände att det var en besvikelse att 
partiet inte hade lyckats få fram något beslut om de 470 miljoner 
kronor som bemannade skolbibliotek skulle kräva men lovade att 
arbetet fortsätter. Lawen Redar menade också att det behövs en 
ny litteraturutredning som tar ett samlat grepp på hela området. 

Jörgen Gassilewski efterlyste statistik från förlagen och trans‐
parens när det gäller ersättningsmodellerna för digitala böcker. 
Det är omöjligt för en författare att få insyn i på vilka grunder 
hen får sina ersättningar. Förmedlarna, kritikerna, bibliotekarier‐
na och lärarna har också marginaliserats. Mattias Fyrenius me‐
nade att transparensen är en komplicerad fråga och nya modeller 
behöver diskuteras fram. Men han framhöll också att boken, en‐
ligt all statistik, aldrig har stått starkare. Det har exempelvis ald‐
rig sålts så många böcker som nu, enligt Svenska Förläggare ‐
föreningens statistik för 2021.

Författarförbundet agerar – var är biblioteken?
Ett litteraturpolitiskt program presenterades av Författarförbundet vid 
en välbesökt litteraturdag den 5 april på Intiman i Stockholm. Lena 
Lundgren var där och lyssnade men saknade biblioteksföreträdarna.

Text: Lena Lundgren

Anna‐Karin Garhamn har illustrerat Författarförbundets litteraturpolitiska program.
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Litteraturens ekosystem
Ett större grepp på det litterära systemet togs i en diskussion mel‐
lan Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet, Martin Kaunitz, 
förlaget Kaunitz-Olsson, Jesper Söderström, direktör för Sveriges 
författarfond, Jonas Karlén, vd för Adlibris och Erik Wikberg, 
ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Jörgen Gas‐
silewski var moderator. Här blev aktörernas olika intressen tyd‐
liga. Karin Pettersson ansåg att litteraturen som ett ”ekosystem”, 
där alla delar hänger ihop och är beroende av varandra, var en bra 
metafor. Hon var den som främst beskrev en allvarlig situation, 
med en utveckling från en mångfasetterad utgivning till en, trots 
omfattningen, mera tvådimensionell, mera förenklad och platta‐
re utgivning. Frågor om tryckfrihet och upphovsrätt kom natur‐
ligtvis också upp. Alla var dock eniga om att Författarförbundets 
initiativ var bra och verkade villiga att delta i de stora och svåra 
diskussioner om lösningar som måste komma. 

Biblioteksföreträdare saknades 
Bibliotekens roll i det litterära ekosystemet betonades återkom‐
mande under dagen. Flera talare framhöll förmedlarnas betydel‐
se. Mattias Fyrenius och författaren Kristina Sandberg ansåg 
exempelvis att bibliotekens mediesamlingar och läsfrämjande ar‐
bete är avgörande för kvalitetslitteraturen. Själva programmet in‐
nehåller också ett särskilt kapitel om biblioteken där en rad 
aspekter tas upp, som ojämlikheten i tillgången till bibliotek, bib‐
liotekens betydelse för minoritetsspråken och ”de nya invandrade 
modersmålen”, kostnaderna för e-böckerna, nödvändigheten av 
ett digitalt nationalbibliotek, en befarad politisering, förslag om 
en yrkesetisk kod samt Stockholms behov av ett nytt stadsbiblio‐
tek. Författarförbundet tar också ställning i den viktiga fråga där 
Svensk biblioteksförening saknar mod att sätta ner foten, näm‐
ligen mot bibliotek på entreprenad. Avsnittet sammanfattas i sex 
krav på insatser. 

Men i raden av tunga aktörer under litteraturdagen lyste bib‐
lioteksföreträdarna tyvärr med sin frånvaro. Ingen representant 
för biblioteken deltog i något av samtalen och Svensk biblioteks‐
förening fanns inte på plats, inte ens som åhörare. För en närva‐
rande bibliotekarie var det tydligt att bibliotekens företrädare här 
hade missat ett viktigt tillfälle att markera bibliotekens nyckelroll 
i det litterära ekosystemet och det i ett läge då det ingår i Svensk 
biblioteksförenings vision och verksamhetsinriktning att ”opini‐
onsbilda för att öka beslutsfattares kunskap om biblioteken som 
en kraft för förändring” (se föreningens hemsida). Detta fram‐
hålls med emfas också i Biblioteksbladet 2022/2. Biblioteken kan 
inte förutsätta att andra aktörer ska ta ansvar för att lyfta biblio‐
tekens betydelse. 

Litteraturpolitiskt program kan hämtas på https://forfattarfor‐
bundet.se/verksamhet/litteraturpolitiskt-program-2022/.

FÖRFATTARFÖRBUNDET VILL

• att folkbiblioteken rustas för det demokratiska uppdraget

• att minst ett bibliotek öppnas för varje som läggs ner

• att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek

• att de olika parterna, bland dem Sveriges Författarförbund, 
under regeringens ledning löser bibliotekens problem med 
e-böckerna

• att Sverige får ett digitalt nationalbibliotek där det litterä‐
ra arvet görs tillgängligt för alla

• att inga folkbibliotek ska drivas av vinstdrivande företag.

Illustration: Anna‐Karin Garhamn
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Var går gränsen? Det var temat för den paneldiskussion som Svensk 
biblioteksförenings Regionförening Skåne anordnade den 21 april 
på Hässleholms bibliotek. Diskussionen var en del av regionföre‐
ningens samtalsserie om bibliotek och demokrati. Inbjudna till 
kvällens panel var Elisabet Viktorsson, före detta kulturchef (med 
biblioteksansvar) i Svalöv, Sofia Lenninger, före detta biblioteks- 
och kulturchef i Sölvesborg, samt Lisa Engström, biblioteksforska‐
re vid Lunds universitet. Samtalet modererades av Csaba Bene 
Perlenberg, till vardags ledarskribent på Sydsvenskan.

Elisabet och Sofia har båda lämnat sina tidigare uppdrag efter 
oenighet med sina uppdragsgivare kring förutsättningarna för bib‐
lioteksverksamheten på olika sätt. I bådas fall handlade det om 
SD-styrda kommuner, där bland annat bibliotekens arbete med 
mångspråk och HBTQ-certifiering (två viktiga och i biblioteksla‐
gen välförankrade arbetsområden) blivit omtvistade och skapat 
konflikt mellan ansvariga för verksamheten och den politiska led‐
ningen. Bådas fall har också uppmärksammats i media, och ska‐
pat diskussion om de kulturpolitiska sakfrågorna, men också kring 
frågan om gränsen mellan politisk styrning och tjänstepersoners 
yrkesintegritet – en tråd som plockats upp av regionföreningen 
och stod i fokus för kvällens panel.

Detaljerade synpunkter från politiker
Csaba inledde samtalet med att ta upp begreppet ”weaponize”, 
det att tilldela polariserande egenskaper till enskilda frågor. Csa‐
ba föreslog att svenska bibliotek kanske blivit just detta, det vill 
säga att de i någon mån ”kapats för politiska syften”. Kanske, 
frågade han sig, hade Sofia och Elisabet också olika erfarenheter 
av politiken – både där politiken varit för påtryckande och där 
den borde tagit ett större ansvar?

Sofia berättade sedan om sin situation i Sölvesborg. Det loka‐
la, SD-ledda kommunstyret hade detaljerade synpunkter på in‐
nehållet i biblioteks- och kulturverksamheten, till exempel gällande 
biblioteksservice till personer med annat modersmål än svenska, 
sagostunder på arabiska och konstinköpens motiv. Men förutom 
själva innehållet bedömde hon att det var hennes synpunkter på 
beredningsprocesser och kommunbyråkrati som slutligen fick 

kommunledningen att föreslå att hon skulle lämna sin tjänst. ”Har 
jag skrivit en tjänsteskrivelse och undertecknat med mitt namn 
kan man inte ändra i den, eller så får man göra ett nytt dokument 
och plocka bort mitt namn”, exemplifierade Sofia och berättade 
att hon under tiden i Sölvesborg fått påpeka brister i formalia och 
principer vid flertalet tillfällen.

Saknade uppbackning
Elisabet beskrev i sin tur sin situation i Svalövs kommun. Snara‐
re än en direkt konflikt med den politiska ledningen handlade 
hennes historia mer om en avsaknad av engagemang och upp‐
backning från politikens sida. Hon var kritisk till ett besparings‐
krav där förvaltningsledningens lösning var en omstöpning av 
hennes tjänst till en renodlad bibliotekschefstjänst, vilket skulle 
påverka biblioteksbudgeten negativt. Till historien hör att det 
stormat kring biblioteksverksamheten i Svalöv i ett tidigare ske‐
de, då kommunledningen beordrat biblioteket att ta bort mark‐
nadsföring för sin HBTQ-certifiering från bibliotekets sociala 
medier. På frågan om vad som fick henne att lämna kommunen 
svarade Elisabet att det inte var på grund av politikerna direkt, 
”men de ville inte rädda mig heller”.

Med utgångspunkt i Sofias och Elisabets respektive erfarenhe‐
ter av krympande professionell autonomi ställde Csaba frågan om 
hur man resonerar kring när man reagerar på att ens gräns 
passerats. Är det vid minsta överträdelse eller är det en process 
som kommer smygande? ”För mig var det ingen smygande pro‐
cess”, menade Sofia, ”det var ett brutalt uppvaknande som jag var 
oförberedd på.” Hon hade anat att det skulle komma en ny kultur‐
politik i kommunen, men blev överraskad över dess genomslag 
inte minst i åsidosättandet av gängse beredningsgång. Hon påmin‐
de om vikten av att ha bra koll på den demokratiska processen. I 
Svalöv, berättade Elisabet, hade en biblioteksplan med god re‐
presentation av mångspråksarbete klubbats igenom utan 
kommentarer från SD-styret, i kontrast till Sölvesborg. Hon me‐
nade att mycket folkbiblioteksverksamhet fortfarande tas för gi‐
ven eller ses som okontroversiell.

Var går gränsen? Samtal med avhoppade bibliotekschefer
Gränsen mellan professionell integritet och politisk styrning inom biblioteks- och 
kultursektorn diskuterades nyligen i ett panelsamtal i Hässleholm. Gäster var bland 
andra de före detta biblioteks- och kulturcheferna Sofia Lenninger och Elisabet 
Viktorsson. Martin Persson var där och lyssnade.

Text och foto: Martin Persson
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Elisabet Viktorsson, Lisa Engström, Sofia Lenninger och Csaba Bene Perlenberg i samtal på Hässleholms bibliotek.

Viktigt diskutera professionsetik
Lisa berättade om ett forskningsprojekt hon deltar i tillsammans 
med forskare från Linnéuniversitetet, ”Folkbiblioteken i ett 
förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny 
tid?” En första artikel är under publicering, som bygger på inter‐
vjuer och enkäter med bibliotekschefer i södra Sverige om deras 
upplevelser av förändrad kulturpolitisk styrning. Av deltagarna i 
studien var det få som hittills upplevt ökad politisk påverkan, men 
det finns de som gör det, och för dem är det en ny situation, sa 
Lisa. Utifrån utvecklingen i andra kommuner funderade vissa på 
hur liknande frågor kunde komma att påverka dem på sikt. Lisa 
betonade vikten av att diskutera professionsetik utöver de rent ju‐
ridiska aspekterna av förändringar i bibliotekspolitiken och såg 
det som ett område som behöver stärkas på bibliotekarieutbild‐
ningarna, men som också behöver hållas levande på biblioteken 
som arbetsplatser.

Diskussionen gick vidare bland paneldeltagarna, bland annat 
till relationen mellan nationell och lokal kultur- och biblioteks‐
politik. Både Elisabet och Sofia såg händelserna i sina respektive 
kommuner, där annars vedertagen biblioteksverksamhet gjordes 
kontroversiell, som försök att genomföra eller testa moderpartiets 

rikspolitik på lokal nivå. Också balansen mellan demokratiskt in‐
flytande över offentlig kulturverksamhet och principen om arm‐
längds avstånd berördes men utan entydiga svar. I exemplen 
Sölvesborg och Svalöv var mångspråk och HBTQ-inkludering 
symbolfrågor, men även andra politiska prioriteringar skulle kun‐
na fungera detaljstyrande och behöver därför utsättas för samma 
principiella överväganden.

Utan att lämna några enkla svar landade panelsamtalet i vik‐
ten av att hålla diskussionen kring bibliotekens demokratiska upp‐
drag levande, att som tjänsteperson bottna i de byråkratiska 
processerna och de juridiska dokument som styr biblioteksverk‐
samheten (till exempel bibliotekslagen, diskrimineringslagen, 
grundlagarna) men också i det professionsetiska samtalet om bib‐
liotekens kärnvärden.

Själv tänker jag efteråt att det återstår att se hur kulturpoliti‐
ken kommer att bli efter valet, på olika politiska nivåer. Oavsett 
hoppas jag att den möts av en bibliotekariekår med lika starkt 
yrkesetiskt patos som panelsamtalet i Hässleholm gav exempel på.
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Helsingfors centrumbibliotek Ode (Oodi på finska) har hyllats 
av många och i alla tonarter. Och förvisso är det imponerande, 
som samhällssatsning, som byggnad med en fantastisk arkitektur 
och som manifestation av kreativitet, kultur och litteratur. Det 
har generösa öppettider och rymmer en rad lokaler för olika ak‐
tiviteter. Det är också mycket välbesökt. 

Huset är disponerat så att entrévåningen är platsen för möten, 
med automat för återlämning av medier, de större evenemangs‐
lokalerna och restaurang/café. Andra våningen är vigd åt arbete 
med verkstäder, studior, spelrum och arbetsrum av olika storle‐

Ode – med barnglasögon
Lena Lundgren granskar Ode, Helsingfors omskrivna centrumbibliotek, 
ur ett barnperspektiv.

Text: Lena Lundgren

kar. På tredje våningen återfinns vad som kallas Bokhimlen och 
Medborgarbalkongen. Våningsplanet presenteras så här på hem‐
sidan:

På den översta våningen finns plats för avkoppling och 
återhämtning. Under det molnliknande taket kan man fly 
undan vardagens stress, ta en kopp kaffe och njuta av den fina 
utsikten som öppnar sig från Medborgarbalkongen. Denna vå‐
ning har flest element för ett traditionellt bibliotek.

Barnavdelningen presenteras så här: ”Även Barnens bokvärld finns 
på den tredje våningen.”

Ode har tre entréer, här den västra med återlämningsautomat. Foto: Ode
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Barnperspektivet
Men vad händer om man tar på sig sina starka glasögon och tit‐
tar på biblioteket ur ett barnperspektiv eller till och med ur bar‐
nets perspektiv?¹ Jag tillbringade några timmar på Ode en 
eftermiddag i april och försökte se vad som erbjuds det besökande 
barnet. Mina iakttagelser gör inte anspråk på att vara heltäckande, 
jag fick exempelvis ingen insyn i programverksamheten, annat än 
att informationen var sparsam på hemsidan. Jag vet inte heller nå‐
got om hur barn prioriteras när det gäller resurser för medieinköp 
och verksamhet. Det är alltså en ögonblicksbild jag ger, en bild 
som jag dock menar säger något om vad som faktiskt möter bar‐
net vid besöket.

Jag utgick från följande frågor: Vilken information finns rik‐
tad direkt till barnet? Vad finns av vad en skulle kunna kalla barn‐
tilltal, alltså inslag av igenkänning, överraskningar och/eller ”roliga 
saker”? Hur är medierna exponerade? Vad syns av läsfrämjande 
arbete som utställningar eller skyltning? Finns spår av barns in‐
flytande eller medverkan, exempelvis information om någon re‐
ferensgrupp eller skrivarverkstad, en förslagslåda, barns tips om 
böcker eller redovisning av förskolebarns eller skolbarns projekt? 

Liknande aspekter har jag tidigare använt i en studie av Rum 
för barn i Kulturhuset i Stockholm. Barnens bokvärld liknar Rum 
för barn såvitt jag förstår på flera sätt: Båda biblioteken vänder sig 
till stadens alla barn men har ett mindre antal barn i sitt upptag‐

Småbarnsavdelningen är välbesökt. Foto: Ode

ningsområde och fungerar mer som utflyktsmål än som vardags‐
bibliotek. De vänder sig också i första hand till de mindre barnen 
som kommer dit med sina föräldrar.

Barnens bokvärld
Ode har entréer från tre håll, vilket gör biblioteket lättillgängligt, 
trots den vidsträckta byggnaden. Väl uppe på tredje våningen mö‐
ter jag en ljus och luftig rymd, i sanning en Bokhimmel! Barnens 
bokvärld upptar cirka en tredjedel av ytan och omfattar medier 
med informationspunkt, småbarnsavdelning, sagorum, ett stort 
evenemangsrum och Lekparken Loru (finska för ramsa). En barn‐
vagnsparkering finns förstås och grundläggande service för barn‐
familjer som toaletter med skötbord och möjligheter att värma 
barnmat. I närheten finns ett litet café.

Vad såg jag? 
Biblioteket är alltså lätt att ta sig in i, även med barnvagn. Men 
jag hittade ingen information på entréplanet som visade var 
barnavdelningen finns, ingen rolig skylt, ingen figur som välkom‐
nar barnet, ingen ”trollsvans” eller några Muminfotspår eller djur‐
spår som leder upp till Barnens bokvärld på tredje våningen. Ingen 
särskild informationsbroschyr för barn fanns heller (jag frågade) 
och informationspunkten på barnavdelningen var vid mitt besök 
obemannad.
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Den stora mattan är inspirerad av 
Mumin‐figurerna. 
Foto: Lena Lundgren
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1) Barnperspektivet innebär vuxnas uppfattningar om och tolkningar 
av barns behov och önskemål. Barnets perspektiv innebär barnets 
egen uttalade vilja och i olika gestaltningar formulerade uttryck.

2) Jämför tidigare stadsbibliotekarien i Malmö Elsebeth Tanks tankar 
om att ”bära ut böckerna och ta in författarna”.

Pekböckerna är svåra att nå för småbarnen. Foto: Lena Lundgren

Småbarnsavdelningen, med mjuka lekblock, stor färgglad matta 
och skoförbud, var inbjudande och den mest välbesökta delen 
med många barn och deras vuxna. I evenemangsrummet pågick 
påskpyssel. Lekparken Loru består av trappor och stora sluttande 
trägolv i olika nivåer. Den sköts av en samarbetspartner som erbju‐
der bland annat ”Baby på bibban” och musikprogram för små‐
barn men vid mitt besök pågick ingen verksamhet där. Loru var 
därför i stort sett tomt men några barn klev i trapporna och sprang 
upp och ner för det sluttande golvet. Ett par föräldrar med späd‐
barn satt och pratade på den stora mattan, ett konstverk inspirerat 
av Tove Janssons figurer. Enligt ett anslag skulle en informations‐
träff om barnsäkerhet hållas senare. 

Ett riktigt stort träd fångade blicken på barnavdelningen, dess 
hängen eller mobiler svävade dock högt över barnens huvuden. 
När det gällde ”roliga saker” lockades jag av den interaktiva digi‐
tala sagoväggen i evenemangsrummet, som jag hade sett på hem‐
sidan, men den var inte igång när jag var där. Påskpysslet var 
traditionellt och anpassat till de minsta barnen. Pekböckerna fanns 
inte på småbarnens område utan i anslutande vanliga bilderbok‐
slådor, där de små pekböckerna var svåra att få syn på. Det var 
dessutom omöjligt för småbarn att nå upp till dem. En pappa pla‐
cerade, efter flera misslyckade försök att visa barnet böckerna, 
resolut ungen mitt uppe i en låda! 

Inga tecken på barns inflytande
Medierna var överhuvudtaget traditionellt och lite håglöst place‐
rade. Böckerna i bilderbokslådorna stod med ryggen utåt och de 
roliga bilderna på böckernas framsidor syntes inte. Jag kan förstå 
att Muminvärlden kan kännas utsliten i Finland men för en svensk 
besökare kändes det ändå märkligt att biblioteket inte använder 
sig av den möjligheten till igenkänning. Det enda inslaget med 
anknytning till Mumin, utöver en anonym hylla med glest med 
böcker, fanns i den stora mattan på Loru. Men bilderna på den 
var knappast identifierbara för barn utan förmodligen roligare för 
vuxna. Inga andra sago- eller bilderboksfigurer fanns på plats, 
varken som bilder, dockor eller skulpturer. 

Böcker för de större barnen exponeras i bokställ i hyllorna men 
inga mer lockande skyltningar eller utställningar syntes till. Inga 
bilder eller symboler livade heller upp hyllorna. Jag hittade inga 
tecken på inflytande eller medverkan av barn i form av boktips, 
utställningar, projekt eller bokklubbar. Andra medier, som tid‐
skrifter och filmer, var sparsamt företrädda och inte särskilt mark‐
nadsförda. 

Ode för barn?
Att Helsingfors i centrumbiblioteket Ode har fått ett vardagsrum 
för ungdomar och vuxna med alla möjligheter till verksamheter, 
det är tydligt. Besökare satt överallt, ensamma eller i grupp med 
sina datorer eller annan utrustning. Men varför på biblioteket? 

Begreppet har fått en vidgad betydelse. Medierna spelar en mind‐
re roll, medan mötes-, upplevelse- och aktivitetsfunktionaliteter‐
na framstår som de viktigaste.² Det framgår inte bara av 
disponeringen av byggnaden utan återspeglas också i presentatio‐
nen på hemsidan. Kanske har ”bibliotek” en laddning av förvänt‐
ningar, möjligheter och förhoppningar som skaparna av Ode vill 
utnyttja?

 Men för förskolebarn och barn i mellanåldern gav Barnens 
bokvärld ett fantasilöst och torftigt intryck. Här syntes inget 
nytänkande, inga försök att levandegöra arketypiska eller nyare 
berättelser eller att ta vara på barnens kreativitet eller egna idéer 
och berättelser. Jag inser att de flesta Helsingforsbarn har ”sitt” 
bibliotek i bostadsområdena, eller kanske på det gamla bibliote‐
ket på Richardsgatan, och att programverksamheten i Barnens 
bokvärld, liksom på Rum för barn, är en viktig del. Men även 
som utflyktsmål hade jag väntat mig något mera av Ode. Barnens 
bokvärld kan säkert fungera för enstaka besök av vuxna med små 
barn och för läs- och biblioteksvana större barn men jag undrar 
om alla barn känner sig hemma och uppmärksammade här? Jag 
undrar också över om personalen och ledningen har försökt för‐
verkliga barnperspektivet, eller för den delen barnets perspektiv, 
i utformning och verksamhet? Inga spår av ett sådant arbete kunde 
tyvärr skönjas vid mitt besök. 
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Under andra halvan av 1900-talet äg‐
de en enastående utveckling av folk‐
biblioteken rum. Som ett led i sitt 
dokumentationsarbete har Biblio‐
teksmuseet i Borås gett ut en antolo‐
gi med en bred belysning av perioden. 

Thomas, Barbro, Gram, Magdalena & Olsson, Tom‐
my (red.) (2022). Framstegens halvsekel: 50 år av 
folkbiblioteksutveckling. [Borås]: Biblioteksmuseet

Av de många civilisatoriska framsteg som gjordes under nitton ‐
hundratalet var folkbibliotekens framväxt ett, och som sådant är 
det värt att dokumenteras. Nu har Biblioteksmuseet i Borås gett 
ut en ambitiös antologi som försöker beskriva folkbibliotekens 
utveckling under den senare delen av århundradet.

Redaktörer till antologin är Biblioteksmuseets Tommy Olsson 
och de i sammanhanget väl meriterade Magdalena Gram och 
Barbro omas. Bokens titel är Framstegens halvsekel – 50 år av 
biblioteksutveckling och skribenterna till antologin är personer som 
har professionella erfarenheter av de skeenden de beskriver. Inte 
minst Ingrid Atlestam och Lena Lundgren, kända från bis sidor, 
som skriver om hur den tongivande bibliotekschefen Sigurd 
Möhlenbrock satte sin prägel på Göteborgs folkbibliotek respekti‐
ve om hur barnen tar plats i bibliotekens verksamhet från pion‐
jären Valfrid Palmgren och framåt.

Boken tar sitt avstamp i folkbibliotekssakkunnigas utredning 
1949 och är indelad i en sektion för varje årtionde. Varje sektion 
börjar med en kort sammanfattning av de övergripande samhälle‐
liga skeendena under det årtiondet och det är ett bra grepp, både 
för att det ger viss kontext men också för att man som läsare får 
lite kuriosa. Sammanfattningarna ger insikt i de stora dragen sam‐
tidigt som varje skribents kapitel ger en fördjupning inom sitt 
avgränsade ämne.

Hur är innehållet då? Det är mestadels en glädje att läsa för‐
djupningarna. Vi får ta del av många olika perspektiv på folkbib‐
liotekens verksamhet. Från ursprunget i folkrörelsernas bibliotek 
får vi följa med när saker som vi idag tar för självklara, som upp‐
sökande verksamhet eller barn- och funkisperspektiv, växer fram. 
Olika skribenter beskriver hur man har sett på lokalerna under 
de olika årtiondena, andra berättar om datorernas intåg på bibli‐
oteken och andra tekniska landvinningar. För att inte nämna 
1900-talets alla utredningar och den bibliotekslag vi till slut fick, 
allt finns med i boken. Det finns en imponerande bredd i de äm‐
nen som tas upp.

För den som är engagerad i föreningen BiS är det också värt 
att notera att föreningen omnämns som betydelsefull i flera kapi‐
tel. BiS förklaras som en del av det progressiva 1960-talet, en po‐
sitiv kraft som drev på utvecklingen på många plan.

Som helhet är Framstegens halvsekel läsvärd historieskrivning 
om en betydelsefull tid. Det är bra struktur på boken och de in‐
dividuella bidragen är välskrivna och informativa. Jag lärde mig 
mycket när jag läste, även inom områden där jag redan kände att 
jag hade fördjupad kunskap, och då får man väl säga att boken 
uppfyllt sitt syfte. Så jag kan egentligen inte annat än att re‐
kommendera den här antologin till alla som är intresserade av 
folkbibliotekens historia och även för den som vill få förnyad mo‐
tivation till sin egen yrkesutövning. För här finns mycket att in‐
spireras av.

Saknar jag något? Möjligen hade det varit intressant att få ytter‐
ligare reflektioner om vilka biblioteksarbetarna var. Det är ju trots 
allt en rätt homogen kår vi verkar i, och det hade varit intressant 
att se hur man tänkte kring detta under 1900-talets årtionden, ef‐
tersom frågorna måste varit aktuella även då. Där hade skriben‐
ter kunnat gräva i jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Om 
antologin hade haft en mer kritisk ingång hade man också kun‐
nat undersöka de mer mörka sidorna i Sveriges historia, och bib‐
liotekens roll. Jag pratar exempelvis om den koloniala politik 
Sverige har bedrivit i Sápmi och Tornedalen, där minoriteternas 
språk och kulturarv nära nog utrotats.

Boken slutar i moll. Redaktörerna sammanfattar halvseklets 
händelser och summerar alla framgångar. Men ligger de bästa ti‐
derna bakom oss? Medielandskapet har förändrats och det poli‐
tiska landskapet likaså. Sedan 1998 har 435 bibliotek lagts ner i 
Sverige. Mer än var ärde bibliotek har alltså försvunnit. Det är 
inte svårt att förstå pessimismen.

Men nog finns det en yngre generation av biblioteksarbetare 
som har nya berättelser att dela? Redan när jag läser den här boken 
tänker jag på den utveckling som skett under 2000-talet som jag 
hade velat se liknande fördjupningar i. Folkbibliotekens omfam‐
nande av hbtqi-frågor är en av dem, digitaliseringen är en annan. 
Hur man hanterade corona-pandemin förstås. En framväxande 
biblioteksverksamhet för de nationella minoriteterna och urfolk‐
et samerna – något som sker just nu.  Ännu är inte historien fär‐
digskriven.

Tobias Willstedt
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Illustration föregående sida: Stellan Klint

Läsvärd antologi om folkbibliotekens guldålder
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Det är inte var dag man kan presentera och recensera en världs‐
omspännande bibliotekshistorik som denna. Författarna, knutna 
till University of St Andrews i Skottland, har länge ägnat sig åt 
bok- och bibliotekshistoria, tidningshistoria och litteratursocio‐
logi. De har skapat en bibliografi på nätet kallad e Universal 
Short Title Catalogue, som förtecknar tryckt litteratur, tryckta skrif‐
ter och blad och så kallade inkunabler fram till cirka 1600. I bokens 
bibliografi dyker för mig kända namn som Robert Darnton, Janice 
Radway, Robert Escarpit, Jesse Shera, Richard D. Altick och eo ‐
dor Adorno upp. Bara ett svenskt namn hittar jag: Axel Oxenstier‐
na, rikskanslern som regerade när Gustav II Adolfs arméer stal 
bokskatter och kartblad från Prag, vilka därefter hamnade i 
Stockholm och Uppsala.

Boken lutar därför snarast bakåt i tiden, åt böckernas och bib‐
liotekens barndom, mer än åt vad som ska hända i framtiden. 
Och flera gånger slår författarna fast att bokens framtida öde häng‐
er tätt samman med bibliotekens. Eller omvänt: Utan böcker – 
inga riktiga bibliotek!

TRECENSIONER

Nu har korpens kraxande om ”bokens” (och ibland också bib‐
liotekens) död hörts, i alla fall sedan datorn introducerades som 
universallösning på snart sagt alla problem, stora som små. Men 
författarna slår fast, redan i bokens förord, att bokens fördelar 
framför digital text fortfarande är avsevärda: det praktiska forma‐
tet, den enkla, transportabla förpackningen, läsbarheten, de go‐
da illustrationerna, föremålets närhet till läsaren (”känslan” av att 
hålla en bok i händerna) och dess hållbarhet. Vi kan fortfarande 
läsa och titta i böcker skrivna på 1400- och 1500-talen. De är in‐
te beroende av elektronik, ström eller ständig uppladdning och 
kan egentligen bara förstöras av eld och vatten (och, som Harry 
Järv brukade påpeka, av möss och silverfiskar).

Censur och manipulation, förstörelse och krig
Böcker och bibliotek har censurerats, förbjudits, förstörts och ma‐
nipulerats genom hela mänsklighetens historia, men alltid kom‐
mit tillbaka i nya upplagor och i nya byggnader. Kända exempel 
är biblioteket i Alexandria som förstördes av romarna, då tusen‐
tals ovärderliga bokrullar försvann och blev lågornas rov. När IS 
förstörde delar av biblioteket i Timbuktu räddades en rad bokskat‐
ter av en illitterat vaktmästare. Den katolska inkvisitionen jagade 
förbjudna böcker, kristna bildstormare i USA likaså. När biblio‐
tek hotas med nedläggning idag, vare sig det är i Storbritannien 
eller i Sverige, så brukar ”bibliotekets vänner” engageras, ofta med 
framgångsrika resultat. Så länge bok och bibliotek har sina vän‐
ner står man starka, men författarna frågar sig oroligt om detta 
kommer att gälla även i framtiden? I en allt mer digitaliserad värld? 
För många politiska makthavare i världen framstår böckerna 
snarast som ett farligt gift, och biblioteken som en onödig utgifts‐
post.

Biblioteken har genom historien utsatts för förstörelse, men 
alltid uppstått på nytt. Som författarna skriver: ”a repeating cyc‐
le of creation and dispersal, decay and reconstruction”. Och här 
handlar det inte om vanlig gallring av samlingarna! Som exempel 
nämns när stadsbiblioteket i San Francisco skulle flytta in i nya 
lokaler 1996. Biblioteket skulle vara ultramodernt och ”high-
tech”, varför man slängde tusentals volymer för att göra plats för 
datorer och spatiösa mötesplatser. Hur mycket av de värdefulla 
samlingarna som slängdes tvistar man om, inga siffror finns kvar. 
Författarna beskriver händelsen som ”katastrofal”. Mer ”natur‐
lig” var katastrofen 1986 när stadsbiblioteket i Los Angeles näs‐

Biblioteket i Holland House, Kensington, London, klarade sig till stora delar i en tysk 
bombattack 1940. Fotot användes i brittisk krigspropaganda: ”Keep calm and carry 
on!” Foto: Harrison for Fox Photos Limited via Wikimedia Commons.

En ny internationell bibliotekshistorik 
Mats Myrstener har läst en gedigen monografi med ett brett grepp på 
bibliotekens historia, både i tid och rum. Författarna slår fast att 
bibliotekens och böckernas historia och framtid hänger nära samman.

Pettegree, Andrew & Weduwen, Arthur der (2021). The library: a fragile history. London: Profile Books.
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tan brann ner till grunden. Men också det överlevde biblioteks ‐
världen.

Den historiska genomgången av bibliotekens historia är ut‐
tömmande och välskriven, illustrationerna är förstklassiga. För 
mig framstår ändå det sista kapitlet, ”e war on books”, som in‐
tressantast. 1900-talets många krig har inte hindrat utvecklingen. 
Man nämner till exempel framgången för Frankrikes mediatek, 
som började byggas 1975, men går väl snabbt förbi nedslitningen 
av biblioteken i Storbritannien. Intressant är att läsa om bokbi‐
larna i USA, föregångarna till våra bokbussar, båda dock på ut‐
döende idag i USA. Att bibliotek är politik understryks till exempel 
av när borgmästaren i Chicago ”Big Bill” ompson 1871 fick 
för sig att gallra ut alla böcker ur stadsbiblioteket som var ”pro-
brittiska”. Bibliotekarier försökte upplysa honom att det var en 
omöjlig uppgift, men till ingen nytta. Gallring på politisk order 
är inget nytt.

Papperet i dataåldern
När vi kommer in i dataåldern kommenterar författarna Goog‐
les försök att scanna ”hela världens litteratur”. Frågor uppstår då: 
Hur ska författarna ersättas? Vad händer med upphovsrätten? Bok‐
förlagen? Vad händer om Google blir uppköpt av ryska oligarker? 
Här kommer författarna in på ”slow food”-tanken, nämligen att 
bokläsande kan premiera reflekterande, just därför att det går lång‐
sammare i läsprocessen än att konsumera korta nyheter på TV och 
dator. Bok och bibliotek behövs som en motvikt mot det ofta yt‐
liga nyhetsflödet och det moderna samhällets allt snabbare tempo. 
”A book creates a mindfulness class of one”, skriver de.

Mot slutet av boken preciserar författarna några fler av bibli‐
otekens fördelar. Biblioteket är en social tillgång i samhället, en 
av idag ganska få mötesplatser som är gratis. I ett bibliotek kan 
du vandra, du kan följa boktitlarna på hyllan. Du kanske till och 
med hittar något du inte alls var ute efter (serendipity)? Alla är 
välkomna, bankdirektörer så väl som låginkomsttagare och ute‐
liggare. (Dock är utlån inte gratis i alla länder. I USA varierar det 
från delstat till delstat.) Det finns en stor fördel med text på pap‐
per, inte minst när det gäller arkivering. Jag är tillräckligt gammal 
för att minnas mikrofilm och mikrofiche, CD-rom och dagens e-
böcker, tekniska innovationer som biblioteken snabbt anammade. 
Idag är det mesta av detta redan obsolet. Men boken ser fortfa‐
rande i stort sett likadan ut.

Samma bibliotek (Holland House, Kensington) i en målning av Charles Robert Leslie, 
1847. Foto: Mezzotint av Samuel Reynolds via Wikimedia Commons.

Library, a fragile history är naturligtvis centrerad kring det anglo‐
fila. Tysk biblioteksforskning verkar man exempelvis inte bevand‐
rad i, till exempel, att döma av litteraturförteckningen. Det är 
sådant man får acceptera. Forskning kring böcker och bibliotek 
är en anglosaxisk specialitet, och engelska är 2000-talets latin.

Papper är ett ömtåligt material och kan lätt förstöras. Men pap‐
persboken kommer med all sannolikhet att leva vidare. Vad bib‐
lioteken ska syssla med i framtiden är svårare att förutspå. 
Författarna konstaterar att biblioteken alltid anpassat sig till det 
moderna för att kunna överleva. Och de är förvissade om att det 
kommer att fortsätta så. Ta det som ett hot eller ett löfte!

Mats Myrstener
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Begränsad eftersändning

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

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

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

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

• drivas i offentlig regi och utvecklas i dialog 
med användare och närsamhälle

• arbeta normkritiskt, antirasistiskt, jämställt 
och jämlikt

• arbeta uppsökande, läsfrämjande och 
vägledande med särskilt fokus på dem som 
riskerar att hamna på fel sida om den växande 
informationsklyftan

• aktivt erbjuda information, kultur och litt eratur 
som utgör komplement och alternativ till det 
kommersiellt gångbara.

ENGAGERA DIG I BIS!

Vill du veta mer om BiS och kanske engagera dig 
i föreningen? Tveka inte att ta kontakt med oss!

KONTAKTPERSONER

Stockholm: Tobias Willstedt 
tralalaisdead@hotmail.com, 0709-18 59 84
Göteborg: Anna Hallberg 
stjarnfro@hotmail.com, 031-36 83 375
Malmö: Martin Persson 
oeoe@zitherlessons.net, 0737-02 37 90
Umeå: Ida Holmlund
idaholmlund@yahoo.se

Vill du bli kontaktperson på din ort? 
Hör av dig!

VILL DU FÅ FLER BIBLIOTEKS NYHETER 
FRÅN VÄNSTERHÅLL?

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

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

B-posttidning

NÄSTA NUMMER!

Nästa nummer av bis utkommer i september. 
Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text 
och bild. Välkommen med ditt bidrag till 
tidskriftenbis@gmail.com senast den 12 
augusti.

bis 1/2022. Foto: Karin Råghall


