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2022 #3
Det demokratiska uppdraget är tema för det här numret av bis. 
En fras som det vänds och vrids på, som diskuteras jämt och 
ständigt, så även av redaktionen. I det här numret möter vi det 
demokratiska uppdraget i kris, vardag, samtal och – kanske något 
oväntat – vid en pinsmaskin på en festival.

Karin Råghall jagar efter det demokratiska uppdraget i 
praktiken i sin text om vad bibliotekslagens formuleringar 
egentligen betyder. Temat undersöks ytterligare i bibliotekarien 
och idéhistorikern Daniella Nilssons text om det filosofiska 
samtalets ursprung, där hon lyfter folkbiblioteken som en ideal 
plats för samtal och ett rum för ett aktivt medborgarskap. Emma 
Karlsson utforskar frågan om biblioteken i totalförsvaret och 
undrar om vi är beredda att satsa på kultur även utan kriser.

I det här numrets panel har vi frågat tre biblioteksverksamma 
vad det demokratiska uppdraget innebär för dem. Den tidigare 
läsambassadören Bagir Kwiek sätter uppdraget i relation till 
arbete för och med de nationella minoriteterna, medan 
ungdomsbibliotekarien Klara Ferneman lyfter vikten av att ta 
vara på unga människors engagemang. Verksamhetschefen för 
Konst och bibliotek Marie Johansen sammanfattar och fördjupar 
uppdraget i ett ord: empowerment!

Det demokratiska uppdraget kräver sitt utrymme, så här följer 
ett fullspäckat nummer för den vetgiriga. Vi önskar er en trevlig 
höst! 

Redaktionen

Tema: Det demokratiska rummet

6. Panel: Vad innebär det demokratiska 
uppdraget för dig?

9. På jakt efter det demokratiska uppdraget

12. Filosofi på folkbiblioteket 
– demokratifrämjande möten i teori och praktik

14. Bibliotek och totalförsvaret – vad innebär det?

16. Det norske ”debattbiblioteket”, 
kan det overleve?

20. Biblioteket som rum för frågor och kollektiva 
tankeprocesser

23. Biblioteket – en ljuspunkt!

26. Vad är ett bibliotek – och vad borde det vara i 
en digital tid?

30. Vi hade allt. Om datorernas utveckling och 
inlåsning

MEDVERKANDE DETTA NUMMER

Bengt Berg. Poet och förläggare 
för Heidruns förlag.

Anders Ericson. Norsk bibliote‐
karie, tidigare anställd vid Statens 
Bibliotektilsyn och  webbredaktör 
på Norsk Biblioteksforening, fri‐
lansjournalist och bloggare med 
bloggen bibliotekettarsaka.com.

Klara Ferneman är sociolog och 
bibliotekarie. Arbetar på Umeå 
Stadsbibliotek med utåtriktad 
verksamhet för ungdomar och just 
nu i ett Stärkta biblioteks-projekt 
som syftar till att utveckla biblio‐
tekets ungdomsverksamhet bland 
annat med ökat inflytande och ut‐
ökad samverkan med andra ung‐
domsverksamheter.

Idiomdrottning visar ett nytt och 
ofta prydligare sätt att lösa system ‐
problem. Systemet som helhet 
tycks verka snuddande bekant för 
kulturanvändare men är på samma 
gång helt omvälvande.

Lars Ilshammar. Biträdande riks‐
bibliotekarie. 

Marie Johansen. Verksamhetschef 
för Konst och bibliotek i Botkyr‐
ka kommun.

Emma Karlsson. Barnbiblioteka‐
rie i Lund med ett stort enga‐
gemang för rättvise frågor.  

Bagir Kwiek är författare, Sveriges 
femte läsambassadör 2020–2022 
och samordnare för det Romska 
biblioteket i Malmö.

Lovisa Liljegren. Universitets ‐
bibliotekarie i Stockholm. 

Lena Lundgren. Bibliotekarie och 
tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm.

Nattbiblioteket är numrets 
illustratör. Se fler illustrationer på 
instagram: @nattbiblioteket

Daniella Nilsson. Undervisande 
bibliotekarie på Samhälls veten ‐
skapliga fakultetens bibliotek vid 
Lunds universitet. Hon har en 
kandidatexamen i idé- och 
lärdoms historia och har tidigare 
arbetat med filosofisk 
samtalsverksamhet inom det 
Luleåbaserade projektet ”Unga 
Tankar”.

Elisabeth Rundqvist är en 
bibliotekarie som brinner för 
mänskliga rättigheter och är aktiv 
volontär inom flyktingrörelsen. 

Karin Råghall är bibliotekarie i 
Västerbotten. 

Röda Lina, bis ständiga 
samtidskommentator.

Annelien van der Tang. 
Bibliotekarie och sociolog.
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AKTUELLT

Vinnare av årets ”läsliga” 2022
I Skellefteå finner man inte bara det nya kulturhuset Sara helt i 
trä. I Västerbottens Folkblad den 28 juni hittar jag dessutom 
följande glada nyhet: Vinnare av kommunens ”läsligan”, som 
vänder sig till föreningar med ungdomsverksamhet, är Skelle‐
fteå konståkning. Priset är tjugo tusen kronor, tidigare års vin‐
nare är Skellefteå tennisklubb och Skellefteå baseboll och softboll. 
Eldsjälarna Malin och Linda berättar att de gjorde en särskild 
läshörna i ishallen, som blev livligt besökt:

– Vår läsbingo gick väl så där, men många hade med sig böc‐
ker och läste i läshörnan. Det var också högläsning. 13–14-
åringar låg i knät på varandra och lyssnade när någon annan 
läste. Det var roligt att se, säger Linda och skrattar. Läshörnan 
blev en mötesplats där man stannade för att ”chilla”.

Nu hoppas man att ett rum i ishallen ska göras om till permanent 
läshörna. Eller varför inte ett tält? Det handlar om att kunna 
komma undan för en stunds lugn och ro. Pengarna man vun‐
nit ska man satsa på mer istid och tränare.

Mats Myrstener

Malin Green Eliasson och Linda Fredriksson från Skellefteå konståkning har mottagit 
pris för sina insatser för läsning i klubben. Foto: David Ekström

Vetenskapligt tidskriftsnummer 
om folkbibliotek i politiska 
orostider
Den vetenskapliga open access-tidskriften Nordic Journal of 
Library and Information Studies (NJLIS) publicerade i juni ett 
nummer på temat ”Public libraries in times of political turmoil”. 
Numret består av tre vetenskapliga artiklar som från olika per‐
spektiv berör folkbibliotekets status och utveckling i en tid av 
ökad politisk press på biblioteken.

Artikeln ”Plastic policies. Contemporary opportunities and 
challenges in public libraries’ enactment of cultural policy”, skri‐
ven av Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson, undersö‐
ker hur bibliotekspolicyer på olika nivåer, till exempel 
bibliotekslagen, tolkas och omsätts i den lokala biblioteksvarda‐
gen. 

I numrets andra artikel, ”’Det känns som att jag bara sitter 
och väntar på att det ska explodera’. Politisk påverkan på de 
kommunala folkbibliotekens verksamhet i sex sydsvenska regi‐
oner” rapporterar Hanna Carlsson, Fredrik Hanell och Joacim 
Hansson resultat från forskningsprojektet Folkbiblioteken i ett 
förändrat politiskt landskap. Deras studie analyserar enkätsvar 
och intervjuer med bibliotekschefer i södra Sverige och deras 
upplevelser och tankar om lokal politisk styrning. Den tredje 
och sista artikeln berör det för bis-läsaren välbekanta temat 
”aktivism” på folkbibliotek, den här gången i form av en studie 
av de danska biblioteksforskarna Nanna Kann-Rasmussen och 
Anne-Sofie Elbrønd Nissen. Artikeln jämför  ”aktivism” på 
svenska respektive danska folkbibliotek.

bis återkommer säkerligen med texter som berör temanum‐
ret av NJLIS och de forskningsresultat som presenterats där.

”[T]he public library and library 
professionals constitute objects of study in 
themselves, but they also serve as empirical 
examples through which political 
tendencies in society can be explored and 
investigated.”

(Gästredaktörerna Lisa Engström, Fredrik Hanell och Ola Pilerot i förordet till Nordic 
Journal of Library and Information Studies 3(1) 2022)
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AKTUELLT

BIBLIOTEK I USA HOTAS AV HBTQ‐MOTSTÅNDARE

I amerikanska Jamestown, Michigan, har många biblioteks‐
besökare protesterat mot inköp av böcker för unga vuxna 
på hbtq-teman. Invånarna har därför röstat för att stänga 
stadens bibliotek. Det har fått till följd att biblioteket 
kommer att förlora 84 procent av sin budget, enligt en no‐
tis i Dagens Nyheter den 10 augusti.

Det illustrerar vad Emily Drabinski, blivande ordförande 
för amerikanska biblioteksföreningen ALA, lyfte fram i si‐
tt inlägg under BiS seminarium den 31 maj på Folkets fo‐
rum för miljö och global rättvisa. Emily Drabinski berättade 
då om de kampanjer som förs av hbtq-motståndare och de 
angrepp som bibliotekspersonal utsätts för när biblioteken 
har köpt in medier med hbtq-teman. (Se artikeln ”Biblio‐
teket – en ljuspunkt!” i detta nummer av bis).

BIBLIOTEKETTARSAKA.COM

bis vill påminna om den norsk-finska biblioteksbloggen bib‐
liotekettarsaka.com. Den startades 2006 av den norske bib‐
liotekarien Anders Ericson, som numera driver den 
tillsammans med den finländske biblioteksaktivisten Mikael 
Böök. De bevakar nyheter inom biblioteksvärlden, både in‐
ternationellt och nationellt, och driver aktuell biblioteks‐
debatt, den bredaste och kaxigaste i de nordiska länderna. 
Bloggen var tillsammans med BiS arrangörer av seminariet 
Biblioteket – en ljuspunkt? på Folkets forum för miljö och 
rättvisa och är oumbärlig för omvärldsbevakningen! 

Unga läser mer – sociala medier 
kan bidra 
Läsning av tryckta böcker ökar bland unga. Det framkommer i 
den nationella SOM-undersökningen 2021. Andelen unga vux‐
na i åldern 16–29 år som läser tryckta böcker varje månad har 
ökat med sex procentenheter till 51 procent och ökningen är 
större än i någon annan åldersgrupp. Pandemin nämns som en 
möjlig orsak, men även boktipsande i sociala medier såsom Tik‐
Tok, Instagram och Youtube. 

Detta är något som även biblioteken märker av. Kerstin Yd‐
refors, bibliotekarie på Östersunds bibliotek, säger till P4 Jämt‐
land att BookTok – en plats på TikTok där unga delar med sig 
av vad de läser – har haft stort genomslag. Ydrefors påpekar också 
att sociala medier inte nödvändigtvis utgör en konkurrent till 
läsning av tryckta böcker:

– Man kan också se sociala medier som en del av läsningen, 
där man skriver, utvecklar sitt skrivande och delar med sig av si‐
tt skrivande.

Sociala medier tros vara en orsak till att unga läser fler tryckta böcker. 
Foto: Karin Råghall

UPPDATERAT FOLKBIBLIOTEKSMANIFEST

I juli 2022 publicerade IFLA och UNESCO ett uppdaterat 
folkbiblioteksmanifest, e IFLA–UNESCO Public Libra‐
ry Manifesto 2022. Senast manifestet gavs ut i en ny ver‐
sion var 1994 och det nya manifestet syftar till att bättre 
reflektera bibliotekens roll i dagens samhälle.

Det uppdaterade manifestet framhåller bland annat bib‐
liotekens roll för hållbar utveckling och bibliotekens till‐
gängliggörande och stödjande funktion i kunskapssamhället. 
Bibliotekens arbete för att förhindra inlåsning av kunskap 
nämns också, liksom arbetet mot digitala klyftor.

Manifestet finns att läsa på IFLA:s webbplats.
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Panel: Vad innebär det demokratiska uppdraget för dig?

Bibliotekens demokratiska uppdrag kan betyda olika saker för olika 
personer. bis frågade tre personer verksamma inom bibliotekssektorn vad 
det innebär för dem.

TEMA: DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET

PANEL: VAD INNEBÄR DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET FÖR DIG?

Marie Johansen
Verksamhetschef för Konst och bibliotek i Botkrka kommun

Vad innebär bibliotekens demokratiska uppdrag för dig?

Det korta svaret: empowerment (finns tyvärr inget lika bra ord på 
svenska)!

Det längre:
Det övergripande ändamålet i bibliotekslagen om att verka för 

det demokratiska samhällets utveckling handlar om folkbildning: 
med ökad kunskap förbättras samhället. Biblioteken med samlad 
kunskap i öppna platser för alla är förutsättningar för det offent‐
liga samtalet och det offentliga samtalet är i sin tur en förutsätt‐
ning för en fungerande demokrati. Det är stort. Biblioteken är 
allas våra rum, med deras innehåll, och det gör samhälls med borg ‐
are av oss människor. Här är vi inte kunder. Vi ansvarar för 
samhället (och biblioteket i det) tillsammans. Här kan människor 
(utan kostnad) vara delaktiga: påverka, våga uttrycka sig, samta‐
la, lära språk, möta andra, vidga vyer, nyansera bilder och föreställ‐
ningar. Det påverkar enskilda människors livssituationer och 
möjligheter att studera och arbeta, det påverkar sammanhang i 
lokalsamhällen och i samhället, det påverkar politik och veten‐
skap och det kan (och måste) rädda världen.

Det demokratiska uppdraget har inga gränser och det är vackert 
så. Samtidigt är det komplext då behoven av samhällsvägledning 
på alla möjliga nivåer – och språk – är stora, och resurserna är 
ändliga. De personella och relationella resurserna betyder allt. I 
Botkyrka är mänskliga rättigheter en bas för biblioteksverksamhe‐
ten, och när alla inte har samma tillgång till offentliga rum och 
samtal ser vi vårt uppdrag att utjämna de möjlighetskillnaderna.

Det är svårt att prata om demokrati utan att också prata om 
förmågan att läsa. Läskunnighet, läsförståelse och litteracitet är 
grunden för att kunna tillgodogöra sig information, oavsett om 
den är på en dator, iPad, i en bok eller på en affisch. Här verkar 
ju biblioteken varje dag, med riktade insatser för allt från famil‐
jen med det nyfödda barnet till äldre på seniorboendet. I mina 
drömmar kompletterar vi välfärdsbygget med förskola och skola 
och deras striktare uppdrag kring lärande och läsande, och kan ta 

Marie Johansen. Foto: privat

vid och stärka läs- och språkutveckling på ungas fritid. Genom 
att erbjuda medier och aktiviteter på både svenska och andra språk 
stärker vi alla medborgare (det vill säga alla, oavsett så kallat med‐
borgarskap) i både läsförmåga och identitet. Som sagt: empower‐
ment.
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TEMA: DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET

PANEL: VAD INNEBÄR DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET FÖR DIG?

Bagir Kwiek
Författare, Sveriges femte läsambassadör 2020‐2022 
och samordnare för det Romska biblioteket i Malmö

Vad innebär bibliotekens demokratiska uppdrag för dig?

För mig är bibliotekens demokratiska uppdrag ett uppdrag som 
innebär inkludering på riktigt. Ofta pratar man om demokrati 
som en utopi, eller som något man strävar mot men inte riktigt 
har uppnått. Men för mig som arbetar på bibliotek ser jag arbe‐
tet med demokrati varje dag på min arbetsplats. 

Biblioteken är en viktig del av vår demokrati och en byggsten 
för att få ett jämlikt samhälle. Biblioteken är faktiskt de mest de‐
mokratiska och inkluderande platserna i Sverige; platser där alla 
är välkomna och där information och kunskap finns tillgänglig 
för alla. Det är fantastiskt att se att biblioteken arbetar så aktivt 
med de nationella minoriteterna, och i detta sammanhang vill jag 
gärna lyfta arbetet med de romska läsambassader som finns runt 
om i landet. 

Syftet med ambassaderna är att stötta biblioteken i deras arbe‐
te med att vidareutveckla verksamheten kring nationella mino‐
riteter. Ambassaderna lyfter romsk litteratur, uppmärksammar 
högtidsdagar och organiserar programaktiviteter för, med och av 
romer. De är en plats för att tillgängliggöra romska berättelser. 
Det romska språket och den romska kulturen blir synligt i rum‐
met både för romerna och för majoritetssamhället. På så sätt blir 
biblioteket även en naturlig mötesplats.  

Läsambassaderna ger ett tydligt sammanhang för att främja 
kulturella och språkliga intressen. Mitt önskemål är att alla folk‐
bibliotek i Sverige får en romsk läsambassad. Tänk om varje 
kommun skulle ha flera platser (bibliotek och filialer) som till‐
gängliggör de romska berättelserna. Jag tycker faktiskt att alla vå‐
ra minoritetsspråk borde få sin egen ambassad på folkbiblioteken. 
Sist men inte minst skulle jag önska att en del av personalen på 
ambassaderna – precis som på alla ambassader i världen – re‐
presenterade de nationella minoriteterna. 

Jag älskar bibliotek!

Bagir Kwiek. Foto: Anna von Brömssen.
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Klara Ferneman
Ungdomsbibliotekarie vid Umeå stadsbibliotek

Vad innebär bibliotekens demokratiska uppdrag för dig?

Jag tänker att bibliotekets demokratiska uppdrag är en grund för 
hur vår verksamhet ska bedrivas. Utgångspunkten är ju att alla 
ska ha tillgång till och känna sig välkomna på biblioteket och där‐
med kunna ta del av de resurser som finns här. Men för att lyc‐
kas med det krävs det mer än en öppen dörr, det krävs arbetssätt 
och verksamhet som är verkligt inkluderande!

Jag arbetar med ungdomsverksamhet på Umeå Stadsbibliotek 
och möter ungdomar i åldern 12–20 år. Vår verksamhet bygger 
på ungas egna idéer och engagemang. Det innebär i praktiken att 
den ungdomsverksamhet som finns här har startats utifrån unga 
personers egna önskemål samt att den drivs helt eller delvis av 
unga. Det är jätteroligt men samtidigt kan vi inte slå oss för bröstet 
och säga att nu är vi färdiga. 

Visst ger vi unga inflytande men eftersom vi ska nå ut till alla 
unga, inte bara de som attraheras av och känner sig hemma i vår 
verksamhet i dag, räcker det inte. Det krävs ett långsiktigt arbete 
för att nå nya målgrupper och det gör vi till exempel genom att 
arbeta mer med flerspråkighet, genom att synas och vara tillgäng‐
liga för unga utanför bibliotekets väggar. Jag är också övertygad 
om att om vi ska nå ut till unga behöver vi skaffa oss mer kun‐
skap om och lyfta fram olika uttryck för ungdomskultur.

En förutsättning för att ungas inflytande och deltagande ska 
öka är att det finns en vilja att tilldela ung verksamhet resurser, 
något som tyvärr inte alltid är självklart. Så för mig blir även det 
en del av det demokratiska uppdraget – att se till att bibliotekets 
resurser fördelas i enlighet med de riktlinjer som finns kring pri‐
oriterade målgrupper och påminna om att här ingår även ungdo‐
mar. Det finns många fina exempel på bibliotekarier som lyckas 
och som visar vägen framåt när det gäller verksamhet för och med 
unga!

I min biblioteksvardag innebär alltså det demokratiska upp‐
draget att jobba för att ge ungdomar inflytande och bygga verk‐
samhet utifrån deras idéer och engagemang. Det handlar också 
om att lyfta ungdomskultur, att rikta bibliotekets resurser till unga 
och att ha fokus på ung kultur på ungas villkor.

I det större perspektivet innebär bibliotekets demokratiska upp‐
drag att alltid värna demokratiska värderingar och mänskliga rät‐
tigheter. I tider när politiker med odemokratiska tendenser får allt 
mer inflytande över bibliotekens verksamhet och till exempel vill 
strypa arbetet med mångspråk eller förhindra bibliotekets hbtq-
arbete blir detta extra viktigt. Då gäller det att inte låta ängslighe‐
ten över att verka för politisk styra, utan istället stå upp för de‐
mokrati och mänskliga rättigheter oavsett vem som sitter i riksdag 
och kommunfullmäktige.

Klara Ferneman. Foto: privat

TEMA: DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET

PANEL: VAD INNEBÄR DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET FÖR DIG?
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Vid middagsdisken efter en lång majdag i solen slår det mig plöts‐
ligt: I dag har vi utfört vårt demokratiska uppdrag. Med hjälp av 
en pinsmaskin!

Folkbiblioteken i Umeå deltog i en urfolks- och minoritetsfes‐
tival som pågick under tre dagar på Gammlia vid Västerbottens 
Museum. Vi for dit med vår bibliotekscykel och dukade upp böc‐
ker på de nationella minoritetsspråken, pyssel, en pinsmaskin och 
en förslagslåda. Pinsmaskinen visade sig vara den stora magneten. 
Två romska barn i 10-årsåldern var först ut och funderade på vad 
de skulle göra för pins. Dagen innan hade en person ropat ”de 
där jävla romerna” efter dem och min kollega föreslog: ”Ni kanske 
kan göra ett statement mot hatet?” 

Snart var produktionen i full gång. Barnen skapade pin efter 
pin med budskap som ”Låt romer vara romer”, ”Respektera oss!!!” 
och ”Lika värda”. Jag klippte runda mallar för glatta livet. Barnen 
berättade att de utsatts för liknande saker i skolan och den ena 
konstaterade med vad som kunde ha varit en tio år äldre röst att 
”man blir van”. 

Abstrakt lagtext
Dagarna innan festivalen hade jag suttit på min kontorsstol och 
förberett mig inför en bibliotekskonferens där jag trodde att vi 
skulle få diskutera det demokratiska uppdraget. (Tyvärr uteblev 
diskussionen). 

Jag hade, för vilken gång i ordningen, läst lagtextens formule‐
ring om att biblioteken ska ”verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsikts‐
bildning”. Många verkar åsyfta den meningen när de pratar om 
det demokratiska uppdraget. Jag har alltid tyckt att den är ganska 
abstrakt. Hur ska vi göra det, i praktiken? 

Visst, vi lånar ut böcker gratis och eftersträvar ett allsidigt be‐
stånd där många åsikter och en bredd av perspektiv ryms. Vi försö‐
ker vara tillgängliga för alla. Tanken bakom bibliotekslagen är 
enligt dess förarbeten att människor med hjälp av biblioteken ska 
bli välinformerade, bildade individer med goda förutsättningar 
att vara delaktiga demokratiska medborgare. För att öka likvär‐

På jakt efter det demokratiska 
uppdraget
 Många pratar om folkbibliotekens demokratiska uppdrag. Men vad 
betyder det egentligen? Karin Råghall har vridit och vänt på frågan – 
och fått hjälp på vägen av en pinsmaskin. 

Text: Karin Råghall

digheten mellan människor med olika förutsättningar ska vi sär‐
skilt prioritera vissa grupper. Jag vet inte hur er biblioteksvardag 
ser ut, men för mig är det inte alltid uppenbart att vi strävar mot 
just de målen. 

Demokrati och mänskliga rättigheter 
Runt pinsmaskinen föreföll det demokratiska uppdraget mer 
greppbart. Två barn fick redskap att uttrycka sin röst och bekräf‐
ta sitt värde. Några vuxna lyssnade. Med fina ord kan vi säga att 
detta påminner oss om hur demokrati hänger samman med 
mänskliga rättigheter. Det lockade mig att låta tanken stanna där. 

Några dagar senare träffade jag min kollega och vi pratade vi‐
dare om de romska barnen. Hon lyfte en fråga som sätter berättel‐
sen om de goda bibliotekarierna runt pinsmaskinen i ett annat 

Tillverkning av pins var den stora magneten när Umeås bibliotek besökte en 
minoritets‐ och urfolksfestival. Foto: Karin Råghall
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ljus genom att fråga: ”Var fanns de vuxna som höjde rösten när 
barnen blev utsatta?” 

Frågan påminde mig om de gånger jag hört rasistiska åsikter 
på bibliotek. Hur jag vid direkt tilltal argumenterat emot. Men 
hur jag vid ett tillfälle – när jag överhörde ett par tidningsläsare 
som pratade nedsättande om samer – låtsades att jag inte hade 
hört. Jag skäms över att jag inte gick dit och markerade. 

Viktigare än att gräva ner sig i skam är dock att fråga varför 
det inte var hundra procent självklart för mig att säga ifrån? En 
förutsättning för att alla ska kunna ta del av biblioteket är ju att 
människor kan lita på att dess anställda agerar när någons män‐
niskovärde kränks. Varför är det då inte tydligt på alla arbetsplat‐
ser att det utgör en central del av vårt demokratiska uppdrag?  

Neutral till rasism?
En studie från 2018 av Johanna Rivano Eckerdal och Hanna 
Carlsson om styrdokuments betydelse i vardagen ger kanske en 
del av svaret. Forskarna har mött bibliotekarier som tolkar såda‐
na situationer diametralt olika med hänvisning till samma demo‐
kratiska uppdrag:

Vi har tagit del av hur bibliotekarier reagerar när rasistiska eller 
diskriminerande åsikter uttrycks i biblioteket. Vi har träffat 
bibliotekarier som hävdar att de på grund av bibliotekets demo‐
kratiska uppdrag inte kan vara tysta i sådana situationer, men 
ser det som sin roll att inleda en diskussion eller dialog med 
den person som uttrycker antidemokratiska åsikter. Å andra si‐
dan har vi träffat bibliotekarier som säger att de för att uppfylla 
sin yrkesroll att upprätthålla ett bibliotek öppet för alla, förblir 
neutrala och ofta tysta i sådana fall.

Jag försöker föreställa mig vad det innebär att vara neutral i förhål‐
lande till rasism. Var det vad jag gjorde när jag undvek att gå fram 
till tidningsläsarna? Skulle jag enligt samma synsätt ha stått tyst 
inför de romska barnens berättelse? 

Ju mer jag tänker på det, desto mer svårbegriplig framstår den 
hållning som låter antidemokratiska yttranden väga tyngre än 
människors lika värde. Brit Stakston, mediestrateg och numera 
styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, skriver i rapporten 
Biblioteken som tankesmedjor? från 2021: ”statsmakten utgår ifrån 
principen om att alla är födda jämlika. Det är inte förhandlings‐
bart och är en utgångspunkt när man närmar sig demokratifrå‐
gorna.” Utifrån liknande tankegångar landar Rivano Eckerdal och 
Carlsson i att antidemokratiska yttranden förvisso ryms inom en 
demokrati, men att det ingår i bibliotekens uppdrag att aktivt be‐
möta dessa. De skriver: ”Med vår syn på demokrati som en pro‐
cess som ofta är konfliktfylld är dessa ageranden del av ett görande 
av demokrati.”  

Att skriva och publicera den här texten kan kanske utifrån de 
tankegångarna ses som en del av görandet av det demokratiska 
uppdraget. Jag vill att fler ska höra de romska barnens röster. Jag 
vill att fler ska påminnas om att rasismen finns i mångas vardag 
och behöver motarbetas med mer än fina ord som kan fyllas med 
vilken innebörd som helst. 

Utanför bibliotekets väggar
Att mötet runt pinsmaskinen skedde utanför bibliotekets väggar 
var för övrigt knappast en slump. Vi sökte upp en plats där våra 
prioriterade målgrupper befann sig. Under festivalen pratade jag 
med en man som är stammis på det bibliotek där jag jobbar till 
vardags. Han hade lyssnat på ett panelsamtal om ungas motstånd 
och drömmar och tyckte det var fint att höra att ungdomarna 
vågade säga sin mening. ”Vad sa de då?” undrade jag. ”De är tröt‐
ta på att förklara sig hela tiden, de är trötta på ointresset från majo‐
ritetssamhället och den låga kunskapsnivån om våra rättigheter” 
sa han. 

En låntagare som besökte festivalen passade på att återlämna sina lån till 
bibliotekarien Karin Råghall. Foto: Frida Rönnbäck
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Mannen relaterade de ungas berättelse till ett tryggt rum. En 
festival där samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar 
uttalat stod i centrum. Ett rum där människor drack kokkaffe vid 
elden, lekte på finska, lyssnade på sagor på samiska och toner från 
Tornedalen, diskuterade försvenskningspolitik, såg barnteater på 
meänkieli och inspirerades av judisk konst.  

Ett uppdrag att diskutera
Min text började i en undran om vad det demokratiska uppdra‐
get egentligen innebär. Jag fann inte något entydigt svar. Men det 
jag har läst, skrivit och erfarit leder mig till följande hållpunkter:

• Det demokratiska uppdraget slutar inte efter bibliotekslagens 
ändamålsparagraf. Det innefattar bibliotekslagen som helhet 
liksom grundlagen, minoritetslagen, barnkonventionen och 
IFLA–UNESCOS:s folkbiblioteksmanifest (som kom ut i en 
ny version 2022). 

• Det finns inget enkelt svar på vad uppdraget innebär. Det be‐
höver tolkas, om och om igen. I vår samtid, präglad av ökad 
rasism, är det särskilt viktigt att biblioteken sätter allas lika vär‐
de i centrum. Biblioteken behöver stå upp för de människor 
vars liv och yttrandefrihet hotas som mest. 

• En viktig del av uppdraget är att bjuda in till samtal om makt 
och jämlikhet – det vill säga kring förutsättningarna för män‐
niskors demokratiska delaktighet. Samtal och möten är inte 
nödvändigtvis viktigare än medierna i sig, snarare möjliggörs 
de genom att vi samlas kring medier, berättelser, kultur och 
kunskap.

• Det demokratiska uppdraget behöver ske i och utanför det fy‐
siska biblioteksrummet liksom på och utanför nätet. 

Avslutningsvis vill jag poängtera det som flera forskare framhål‐
ler, att biblioteken behöver diskutera innebörden i det demokra‐
tiska uppdraget. Vi måste erkänna uppdragets komplexitet och 
föränderlighet, samt inse att det kan fyllas med helt olika innebör‐
der. Därför är det också viktigt att bibliotekens ledningar skapar 
utrymme för arbetsgrupper att diskutera, ta ställning till och få 
kompetensutveckling inom demokratiuppdragets teori och 
praktik.

Romer har under lång tid utsatts för fördomar och diskriminering. Barnen gör 
motstånd på sitt sätt. Foto: Karin Råghall

KÄLLOR OCH TIPS PÅ VIDARE LÄSNING:

Ohlsson Dahlquist, Lisa (2019). Folkbildning för delaktighet: 
En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital 
samtid. Lunds universitet: Avdelningen för ABM och di‐
gitala kulturer.

Rivano Eckerdal, Johanna & Carlsson, Hanna (2018). Styrdo‐
kumenten i vardagen: En undersökning av kulturpolitiska 
styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbib‐
liotek i fem skånska kommuner. Lunds universitet: Institu‐
tionen för kulturvetenskaper.

Stakston, Brit (2021). Biblioteken som tankesmedjor? Förstu‐
die om biblioteken och demokratiuppdraget. https://utveck‐
ling.skane.se/publikationer/
rapporter-analyser-och-prognoser/forstudie-om-bibliote‐
ken-och-demokratiuppdraget/ (hämtad 2022-08-21)

TEMA: DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET



12  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, #3 2022

Filosofi på folkbiblioteket – 
demokratifrämjande möten i 
teori och praktik 

På senare tid har människor runt om i landet kunnat besöka 
sina lokala folkbibliotek för att samtala om filosofiska frågor. 
Exempel på några av de hundratals frågeställningar som 
diskuterats under dessa sammankomster är Vad är frihet? Vad 
är rättvisa? Vad karaktäriserar ett gott liv? Vad gör den 
moderna tekniken med oss? I en masteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Lunds universitet¹ har Daniella 
Nilsson studerat detta fenomen närmare. Bland annat för att 
kartlägga de filosofiska samtalens funktion och betydelse sett 
till folkbibliotekets demokratiska uppdrag. 

Text: Daniella Nilsson 

Pragmatisterna och dialogens värde
En tredje filosofisk strömning som belyser den idéprövande dia‐
logens betydelse för samhällsutvecklingen är den amerikanska 
pragmatismen, med namnkunniga företrädare som John Dewey 
och Richard Rorty. I kontrast till Platons eviga sanningar menar 
pragmatikerna att idéer om det sanna eller det rätta bör kunna 
översättas till de mest välfungerande svaren eller perspektiven i ett 
givet sammanhang. Att samhället ständigt förändras betyder där‐
för att vi behöver en pluralistisk och dynamisk offentlig sfär av 
samtal och idédebatt, som fungerar som ett slags experimentfält 
där olika idéer kan mötas och nya lösningar ta form. Ju fler som 
kan delta i dessa samtal, desto större blir den demokratiska 
samhällsordningens legitimitet. 

Vidare menar pragmatisterna att dialogens värde inte bara be‐
står i att ta fram svar på samtidens utmaningar, utan stor vikt läggs 
också vid samtalet som sådant. Även när det inte resulterar i 
enighet. En starkt förankrad föreställning om att trots menings‐
skiljaktigheter ingå i samma demokratiska gemenskap betraktas 
nämligen av pragmatisterna – och många med dem – som det 
nödvändiga fundamentet för varje livskraftig demokrati. 

Inom den publika filosofin – ett samlingsbegrepp för filoso‐
firelaterade verksamheter som äger rum utanför de akademiska 
institutionerna, häribland filosofiska samtal – hämtas inspiration 
från alla dessa idétraditioner. Till den publika filosofins mest en‐
gagerade förespråkare hör organisationen UNESCO, som bedri‐
ver ett pågående arbete för att stärka filosofins roll i världen. Bland 
annat har man instiftat ”World Philosophy Day”, som firas den 
tredje torsdagen i november varje år. I en rapport från organisa‐
tionen beskrivs den publika filosofin som en källa till bildning 
och existentiellt meningsskapande för den enskilda individen.² 
Sett till samhällets intressen ser man på det filosofiska samtalet 
som ett öppet forum för idéutbyten som kan motverka polarise‐
ring och istället skapa förståelse för andra människors värderingar 
och perspektiv. 

Bibliotek – en idealisk plats för filosofiska samtal
Till skillnad från den akademiska filosofins rigorösa och systema‐
tiska argument och begreppskonstruktioner, beskrivs de filoso‐
fiska samtalen som aktiviteter där den undersökande dialogen i 
sig utgör ändamålet. Det primära syftet är inte att formulera svar 
på frågor som ställs. Istället menar den publika filosofins företrä‐
dare att komplexiteten hos många till synes enkla frågor är något 
som framträder i ljuset av samtalsdeltagarnas olika idéer och när‐
mandesätt. Att erfara detta anses kunna leda till en större nyfi‐
kenhet och förståelse inför andras tankegångar, värderingar och 
perspektiv.³

Med tanke på vad som sagts och skrivits om det filosofiska 
samtalets olika demokratiska förtjänster är det ingen tillfällighet 
att verksamheten har letat sig in och etablerat sig runt om på 
landets folkbibliotek. Tvärtom finns det mycket som talar för att 
folkbiblioteket är den ideala platsen för filosofiska samtal. 

Som inslag i folkbibliotekens programverksamhet är det filoso‐
fiska samtalet ett relativt nytt fenomen. Samtidigt vilar denna sam‐
talsform på tankegods från en lång och rik idétradition. 
Argumenten för det rationella, filosofiska idéutbytets betydelse 
för både samhälle och individ är något som återkommer gång på 
gång, i olika skepnader, genom idéhistorien. Den mest kända fö‐
reträdaren hittar vi förstås i Sokrates, som kunde bjuda in vem 
som helst att delta i sina dialoger om rättvisans, kunskapens eller 
kärlekens sanna väsen. Detta under förvissning om att alla bär på 
dessa glömda sanningar som kan förnimmas på nytt med de rät‐
ta frågornas hjälp. 

Under det sena 1700-talet uppmanade Immanuel Kant i sin 
tur upplysningens människor att inte längre ta de gamla dogmer‐
na för givna. Istället var det dags för var och en att ”Våga veta!”, 
genom att göra bruk av sitt eget förstånd och bidra till det offent‐
liga samtalets rationella prövningar av idéer och argument. Endast 
på detta sätt kunde civilisationsprocessen fortskrida och samhället 
formas till det bättre. 

Illustration: Nattbiblioteket
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Folkbiblioteket är en av få platser i samhället dit människor 
med varierande identiteter, bakgrund och ekonomiska förutsätt‐
ningar bjuds in att vistas och verka på lika villkor. I det norska 
forskningsprojektet PLACE har en stor grupp forskare därför stu‐
derat bibliotekets förutsättningar att bli en grogrund för det som 
kallas för ”överbryggande socialt kapital”, i form av känslor av 
tillit och samhörighet olika samhällsgrupper emellan. I projektets 
olika studier konstateras att biblioteket genom sin öppenhet och 
heterogena sammansättning besökare har goda förutsättningar att 
generera denna viktiga form av mellanmänskligt förtroende.⁴ 
Emellertid kunde man också se att för varandra främmande män‐
niskors korta och sporadiska interaktioner i biblioteksrummet in‐
te resulterade i ökad tillit i någon betydelsefull utsträckning. Inte 
mer än de möten som ibland äger rum i ett shoppingcenter eller 
på en buss. Däremot pekas programverksamhet ut som mera lo‐
vande sammanhang, i den mån dessa uppmuntrar till längre och 
djupare interaktioner olika biblioteksbesökare emellan.⁵ 

Här menar jag att det filosofiska samtalet utgör en särskilt lo‐
vande verksamhet eftersom detta samtal i sig består av att ta del 
av andra människors värderingar, tankar och perspektiv, i ett 
sammanhang där olika förhållningssätt inte ses som hot utan till‐
gångar i det gemensamma utforskandet av den fråga som ställts. 

Demokratifrämjande funktioner
Under mina intervjuer med bibliotekspersonal som arrangerade 
dessa samtal kunde jag konstatera att samtalen mycket riktigt till‐
skrevs denna och andra demokratifrämjande funktioner också i 
praktiken. Samtalen sågs och motiverades överlag som ett sätt att 
realisera folkbibliotekets demokratiska uppdrag. Verksamheten 
beskrevs som en förvisso avgränsad men värdefull motvikt till 
samtidens alltmer polariserade politiska klimat. Man talade bland 
annat om det värdefulla i att kunna ta del av andras tankar och 
åsikter genom fysiska möten, där den andres resonemang inte 
kunde förenklas och förvanskas av den digitala filterbubblans of‐
ta ensidiga världsbild. 

Ofta framhölls att samtalen inte behövde resultera i några ge‐
mensamma slutsatser om vad som utgjorde rätt eller fel svar på 
den fråga som ställts. Istället var målsättningen att tillföra fler per‐
spektiv som kunde bidra till en fördjupad förståelse för det ämne 
som avhandlades. I likhet med UNESCO och andra förespråka‐
re av publik filosofi menade respondenterna att detta i sin tur 
kunde bidra till en större förståelse och respekt för andra värde‐
ringar och tankebanor än de egna. 

Avgörande för att de filosofiska samtalen ska kunna ge upphov 
till överbryggande socialt kapital är emellertid också att samtalen 
de facto blir till möten mellan människor från olika samhällsseg‐
ment. Något som talar för att så också sker är att en stor majo‐
ritet av de tillfrågade respondenterna menade att de filosofiska 
samtalen stack ut från övrig programverksamhet därför att de loc‐
kade till sig deltagare från olika generationer, liksom av olika kön 
och härkomst. 

Forum för kritiska perspektiv
Utöver funktionen som mötesplats talade mina respondenter också 
om de filosofiska samtalen som värdefulla forum för fri åsiktsbild‐
ning och samhällskritik. Här såg man framförallt på samtalen som 
goda komplement till exempelvis panelsamtal och föredrag ef‐
tersom biblioteket till skillnad från dessa nu bjöd in sina besöka‐
re att själva forma diskussionen utifrån egna erfarenheter och 
perspektiv. 

Även detta speglar en efterfrågan från röster som velat stärka 
folkbibliotekets demokratifrämjande roll i samhället. Bland and‐
ra har Joacim Hansson⁶ och Andreas Fejes⁷ efterlyst en folkbild‐
ningsverksamhet på biblioteken som sträcker sig bortom det 
livslånga lärandets fortbildning för anpassning efter arbetsmark‐
nadens behov. Istället för ett ensidigt fokus på detta vill man också 
göra rum för en humanistisk folkbildning som uppmuntrar till 
ett aktivt medborgarskap, där biblioteket kan bli ett forum för 
kritiska perspektiv på samhällsutvecklingen. 

När filosofiska samtal bedrivs på våra folkbibliotek tycks vi 
med andra ord kunna se en positiv växelverkan, där det undersö‐
kande samtalet kan berikas med fler idéer och närmandesätt när 
deltagare hämtas från den heterogena sammansättning människor 
som vistas på våra folkbibliotek. Och genom att erbjuda samta‐
len i sin programverksamhet ges biblioteket i sin tur en möjlighet 
att realisera sin demokratiska potential som forum för tillitsfräm‐
jande möten och idédebatt.
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Bibliotek och totalförsvaret – 
vad innebär det?
Vad händer med bibliotekens uppdrag när samhället står in‐
för kriser? Emma Karlsson granskar argumenten om biblio‐
teken i totalförsvaret men hamnar i större frågor om vilket typ 
av samhälle vi vill bygga.

Text: Emma Karlsson

Kris. Ordet som verkar återkomma allt oftare för att beskriva hän‐
delser i samtiden och inför framtiden. Humanitära kriser följs av 
flyktingkriser, klimatkrisen kastar sin skugga över både nuet och 
framtiden, pandemin medförde en samhällskris av sällan skådat 
slag, med vårdkris och infodemi som följd. Huruvida vissa av des‐
sa händelser egentligen bör benämnas som kriser (att människor 
på flykt kallas för en kris för samhället känns osmakligt) är något 
som bör diskuteras. 

Vad är en kris egentligen? Oavsett namn har de händelser som 
beskrivits som kriser skakat om idén om vad samhället har kapa‐
citet för, och hur vi ska möta krisen nästa gång. Biblioteksvärlden 
har ofta varit snabb på att plocka upp konsekvenserna för den eg‐
na sektorn. När samhället står inför en stor utmaning är vi ofta 
där och vill ställa upp. Visa att vi kan mer än vad budgeten rym‐
mer. Men vilken roll bör biblioteken egentligen ta i en sådan si‐
tuation?

Pandemin gav skjuts
Fackförbundet DIK har flera gånger föreslagit att biblioteken ska 
ingå i totalförsvaret, för att stärka kulturens position både vid en 
kris såsom pandemin, och inför den informationskris som ofta 
aktualiseras inför val eller världshändelser: propaganda på socia‐
la medier, desinformation och fake news.¹ ² När DIK först lyfte 
frågan 2019 fick de inget större gehör, men sedan kom corona‐
pandemin. En tid av debatt kring desinformation, behov av käll‐
kritik och stängda bibliotek gav vind i seglen för frågan om 
beredskap och därmed i förlängningen totalförsvaret. Ett nätverk 
inom Svensk biblioteksförening startades för att undersöka frågan, 
liksom en grupp på Facebook där bibliotekarier kunde diskutera 
frågan.³ Men det verkar vara fler än jag som inte förstår vad det‐
ta innebär och ställer sig frågan: vad är egentligen totalförsvaret?

Totalförsvaret består av det civila försvaret och det militära för‐
svaret och är verksamheter som behövs för att förbereda Sverige 
ifall beredskapen höjs. Höjd beredskap består av två nivåer med 
olika åtgärder kopplade till sig: skärpt beredskap och högsta be‐
redskap. Vid högsta beredskap är det krig eller krigstillstånd och 
då är totalförsvaret den enda verksamhet som ska utföras i 
samhället.⁴ Militärt försvar är ganska lätt att förstå vad det in‐
nebär, men vad betyder civilt försvar? Det innefattar verksamhet 
som myndigheter, kommuner, regioner, enskilda, företag, frivil‐
liga försvarsorganisationer och det civila samhället med flera vid‐
tar för att förbereda Sverige för krig. Det innebär att dessa 

verksamheter förväntas kunna hålla igång även under ström ‐
avbrott, it-attacker eller sabotage.⁵

Alla medborgares ansvar
Sverige har under det sena 1900-talet haft ett totalförsvar, men 
efter kalla krigets slut avvecklade man det. Beredskap fanns kvar, 
men mer inriktat mot fredstida kriser och inte krigssituationer. 
Totalförsvarets effektivitet vid kris och krig bygger dock på att den 
civila beredskapen fungerar som den ska och att viktiga samhälls‐
resurser samordnas.⁶

2015, efter Rysslands annektering av Krim, beslutades det att 
planerna på totalförsvarets uppbyggnad skulle tas upp igen.⁷ ⁸ 
Efter Rysslands invasion av Ukraina under 2022 beslutade rege‐
ringen att beredskapen skulle stärkas ytterligare.⁹ Förutsättningar‐
na idag är såklart väldigt annorlunda jämfört med början av 
1990-talet, med viktiga resurser och infrastruktur som nu är 
webbaserade. Desinformation och cyberattacker är några exempel 
på nya företeelser som kan störa eller slå ut viktiga samhällsfunk‐
tioner.¹⁰ Som ett led i att motverka liknande hot har en ny 
myndighet, Myndigheten för psykologiskt försvar, börjat sitt ar‐
bete under 2022 med att ”stärka befolkningens motståndskraft”.¹¹ 
För att sammanfatta kan man säga att alla medborgare egentligen 
ingår i totalförsvaret, eftersom alla – från enskilda individer till 
kommuner, regioner, län, regering och riksdag – har ett ansvar 
ifall krisen eller kriget kommer. Vägrar man utföra den plikten 
kan man få böter eller fängelse.

En fråga om tydlighet och resurser
Då ställer man sig ju frågan: om det redan finns en plan för hur 
de flesta huvudmän i det svenska biblioteksväsendet ska agera i 
kris, och därmed hur deras anställda ska arbeta under sådana 
förhållanden, varför göra så stor sak av att ingå i totalförsvaret nu? 
En förklaring är att eftersom planeringen och utvecklingen av 
totalförsvaret ska upptas igen finns nya chanser att få en tydliga‐
re roll och resurser till kulturinstitutioner, och det skulle stärka 
bibliotekens position i en infrastruktur kring ansvarsfördelning.¹² 
Dessutom menar DIK att biblioteksväsendet, som ska arbeta för 
fri åsiktsbildning och därmed också källkritik, ”har vapnet men 
[biblioteksväsendet] kastar det i sjön”.¹³ I stunder av kris behövs 
samverkan, och DIK menar att det inte har funnits under pande‐
min.¹⁴ DIK menar helt enkelt att kulturen i allmänhet och bib‐
lioteken i synnerhet har kompetenser inom källkritik och 
desinformation som kan vara till nytta i sådana extrema situatio‐
ner. 

Men hur mycket arbetar biblioteken med dessa frågor daglig‐
dags? Olika bibliotekstyper ägnar olika stor del av sin verksamhet 
åt källkritik och MIK. Inom folkbiblioteken ägnas inte så myc‐
ket tid åt regelrätt källkritik. Det är inte heller säkert om man ser 
det som sitt främsta uppdrag om man är exempelvis barnbiblio‐
tekarie på ett folkbibliotek eftersom andra aktörer såsom skolan 
och skolbiblioteken har ett tydligare uppdrag där. Ska alla bibli‐
otekstyper ägna sig åt samma verksamhet vid höjd beredskap?

TEMA: DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET
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Konkret förslag saknas
Tanken att vara en självklar del av totalförsvaret kan vara god, 
men på vilket sätt behöver definieras om man ska ta det som ett 
seriöst förslag. Inte ens i den nationella biblioteksstrategin utveck‐
las själva idén om biblioteken i totalförsvaret nämnvärt, även om 
det lyfts som en viktig fråga.¹⁵ Enligt journalisten Erik Fichteli‐
us, som står bakom förslaget i den nationella biblioteksstrategin, 
är själva utformningen något som ska arbetas fram. Han menar i 
en artikel, publicerad i Biblioteksbladet, att biblioteksvärlden be‐
höver kompetensutvecklas inom desinformation och källkritik 
för att förbereda sig på olika krissituationer. 

Han menar också att bibliotekens demokratiska uppdrag inte 
påverkas av att ingå i totalförsvaret, eftersom verksamheten ska 
fungera och skyddas på samma sätt som i fredstid. Han bemöter 
därmed en kritik som lyfts, som har gått ut på att ställa frågan ifall 
inte biblioteken blir statens megafon om det ingår i totalförsva‐
ret.¹⁶ Det är nämligen i gråzonerna vi stöter på patrull. Det är i 
krisen vårt uppdrag blir som svårast. Ett av målen för det civila 
försvaret är att: ”Upprätthålla samhällets motståndskraft mot ex‐
terna påtryckningar och bidra till att förstärka försvarsvilja.” För‐
svarsviljan. Ett ord jag inte hade hört förut. Vilka krav ställer det 
på biblioteken som ska bedriva källkritik och bidra till fri åsikts‐
bildning även i kris?

Beredskap för vad?
Det är klart att det inte finns en tydlig roll än, utvecklingen och 
planeringen pågår fortfarande. Frågan behöver diskuteras mer och 
bibliotekens roll i totalförsvaret på ett praktiskt plan behöver 
preciseras.¹⁷ Särskilt om man ser till dagens situation. Enligt 
krishanteringens tre grundprinciper – att de som har ansvar för 
en verksamhet under normala förhållanden också ska ha det i kris, 
att vid en kris ska verksamheten kunna fungera så normalt som 
möjligt och att en kris ska hanteras där den inträffar och av när‐
mast berörda ansvariga – ska ju biblioteken redan fungera på ett 
sådant sätt att de kan stå emot en kris.¹⁸ Efter en pandemi kan 
nog en del hålla med om att vi inte är där än. I de fortsatta dis‐
kussionerna kring totalförsvaret borde frågan snarare bli: vad är 
beredskap? Och beredskap för vad?

Vi är inte beredda för kris och krig. Men är vi förberedda på 
att bygga ett samhälle baserat på trygghet för alla? Om verksamhe‐
ter ska fungera som vanligt vid en kris behövs resurser, resurser 
många behöver redan idag. Är vi beredda att bedriva den biblio‐
teksverksamhet som beskrivs i debatten om totalförsvaret även i 
fredstid? Är vi beredda redan nu att satsa på kultur och alla med‐
borgares rätt att ta del av den på lika villkor? Det brukar sägas att 
bibliotek är det enda återstående icke-kommersiella rummet, bor‐
de inte det vara någonting för samhället att vara stolt över? Var är 
alla de institutioner som kan hjälpa oss att bära den tunga bördan? 
Jo, just det, de är nedlagda sedan länge. Jag skulle önska av debatt ‐
en att bibliotekens existensberättigande inte utgår från kris, utan 
istället visionen om det demokratiska samhället.
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Ambisjonane til det norske folkebiblioteket gjorde eit stort sprang 
med lovrevisjonen i 2014, då biblioteket blei ”en uavhengig mø‐
teplass og arena for offentlig samtale og debatt”¹. Men problema 
var undervurderte. Små bibliotek maktar ikkje å følgje opp, og 
det er lite bibliotekfaglig debatt, forsking og utvikling. Dette sam‐
tidig som at e-biblioteket er truga (svensk: hotar) med å aldri opp‐
stå.

Optimismen var stor for åtte år sidan. Norsk Bibliotekfore‐
ning (NBF) hadde vore med på å skjerpe lovformuleringa med 
tillegget ”uavhengig” (svensk: fristående /självständig). Og den 
påtroppande NBF-leiaren sa til Aftenposten: ”… på denne møte‐
plassen kan vi også ha debattar som det sprutar av, som gjer oss 
til ein viktig demokratisk premissleverandør”².

Bibliotek hadde jo arrangert debattmøte tidlegare. I snart tjue 
år har eg promotert ”det uavhengige biblioteket” på bloggen bib‐
liotekettarsaka.com, med kroneksempelet Lillehammer bibliotek 
sine folkemøte om store kommunale plansaker. ”Nokre politika‐
rar og administratorar blei sure, men folk flest sette stor pris på 
det”, oppsummerte biblioteksjefen.

Problem i starten
Men når no kvart einaste bibliotek, små og store, skulle i gang, 
viste det seg at mange var dårleg førebudde. Også kommunelei‐
ingane og politikarane. 

At det kostar pengar er éi sak, men det var også skepsis som 
denne: Vil ikkje biblioteksjefen bryte lojalitetsplikten med deba‐
ttar som kan reise tvil om den vedtatte politikken? Nei, kultur‐
ministeren meinte dette var enkelt: ”… biblioteksjefen skal stå 
fritt til å planlegge aktiviteter ved et folkebibliotek. Bibliotekle‐
delsen vil innta en redaktørliknende rolle.”

Den uavhengige avisredaktøren blei altså ein målestokk, men 
heilt parallelt var dette likevel ikkje. Ein redaksjonell artikkel med 
kritikk utløyser tilsvarsrett (svensk: rätt till replik) hos den kri‐
tiserte, men på debattsidene er det ikkje krav om motinnlegg i sa‐
me nummer. Mens biblioteket av prinsipp skaffer bøker både for 
og imot i kontroversielle spørsmål, blir dette krevjande å realise‐
re under eit debattmøte. 

Og det kunne altså bli dyrt. Mange innleiarar (svensk: inleda‐
re, föreläsare) skal ha godt betalt og få godtgjering for reise og 
opphald. Slike kostnadar blir fort høge med vår geografi. Og med 
gode debattantar om tema som verkeleg trekker publikum aukar 
prisen; eg har registrert opp til 20 tusen for deltaking i 90 minutt.

Dei første åra var dette muleg for alle, då både Nasjonalbibli‐
oteket (NB) og den private stiftinga Fritt Ord gav støtte; NB ikk‐
je berre til honorar, men også til teknisk utstyr og spesielt inventar. 
Men seinare gjekk det trått (svensk: trögt), melder fleire bibliotek. 

Fler problem
Og når organisasjonar ville låne ut biblioteklokale til opne eller 
lukka møte kunne det vise seg å provosere andre grupper og in‐
divid. Men omfattande scenenekt (svensk: att ofta vägra debatt ‐
arenor) kunne blitt eit karakterdrap på det demokratielskande 
biblioteket. Høgast temperatur har det vel vore der personalet har 
demonstrert mot at sjefen i ytringsfridomens namn har sagt ja til 
ein viss anti-islamsk organisasjon. Så i Oslo i or avlyste biblio‐
teksjefen og viste til tryggleiken til dei tilsette.

Det har vore debattar i aviser og på Facebook når nokon har 
sagt seg krenka av at visse bøker kan lånast i biblioteket, men 
kanskje ikkje så ofte som i Sverige. Her har vi ikkje noko stort 
parti som Sverigedemokraterna, og på ytre høgre har dei ikkje 
engasjert seg så sterkt i kulturpolitikken som SD. Vi har heller 
ingen ”føregangskommune” som Sölvesborg. 

Debatt på biblioteket i Lillehammer 2013. Foto: Anders Ericson

Det norske ”debattbiblioteket”, kan det overleve?
Till skillnad från i Sverige finns det i den norska bibliotekslagen 2014 ett uppdrag till biblio‐
teken att fungera som forum för debatt. Vad har hänt och vilket har resultatet blivit? 

Text: Anders Ericson, bibliotekettarsaka.com
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I det sentrale tidsskriftet Bok og bibliotek nr 2 i år blei endeleg 
debattane eit hovudtema. Oppsummert: Redaktøransvaret er tungt 
for biblioteksjefane. I Trondheim meiner sjefen at publikum må 
tole ubehaget i møte med skarpe meiningar, men éin stad går 
grensa: ”bevisst desinformasjon, det trenger vi ikke”³.

Slike ulike konfliktar har skremt mange frå å arrangere deba‐
ttar. Sjefen i Stavanger seier: ”For meg som har et stort apparat 
rundt meg, er dette greit, jeg er mer bekymra om du er i en bitte 
liten kommune og står alene og kjemper for uavhengigheten.”  

Dei som blir intervjua meiner lova og proposisjonen ikkje er 
grundige nok og saknar eit meir detaljert regelverk, men her ønsker 
ikkje NB å bidra. Men kan eit råd (någon form av råd, red.:s anm.) 
vere ei løysing? spør leiaren av NBF.

I alle fall stadfestar bibliotekutdanninga i Oslo at dei no har 
tatt inn problematikken i grunnstudiet.

Forsking og fagleg debatt?
”Biblioteket og demokratiet” har blitt eit mantra og har vore tema 
for mange konferansar, men det meste har vore overflatisk (svensk: 
ytligt). Også på høgaste nivå; om arbeidet med dei nasjonale bib‐
liotekstrategiane seier forskarar at det manglar ”konkrete eksemp‐
ler på hvordan bibliotekene skal gjennomføre dette, utenom 
generelle målbeskrivelser”⁴.

Også bibliotekstatistikken sviktar. Eg har på bloggen jamført 
den nasjonale statistikken med annonseringar av arrangement på 
bibliotekheimesider og sosiale medium og fann at berre 12 pro‐
sent av dei oppgitte debattmøta faktisk har vore debattar. Det al‐
ler meste er forfattarbesøk med opplesing, foredrag og arrangement 
av typen “opplæring”. Sjølvsagt er det sett av tid til spørsmål et‐
ter ei forfattaropplesing, men kor ofte blir debatt ein viktig in‐
grediens?

Og Nasjonalbiblioteket har ikkje problematisert mangelen på 
statistikk eller analyse og forsking og har i staden skrytt av høge 
tal for besøk og arrangement generelt.⁵ Open kritikk og spørsmål 
har det vore lite av også frå grunnplanet, fram til Bok og bibliotek 
sitt temanummer nyleg. Og først åtte år etter lovendringa kjem i 
september den første større studien av dette, ein ph.d. ved OsloMet 
(universitet i Oslo, red.:s anm.).⁶ 

1) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-
108#KAPITTEL_1

2) https://bibliotekettarsaka.com/2014/05/26/bibliotekforum-med-
gode-rad-til-debattbiblioteket/

3) https://bokogbibliotek.no/nyheter/det-kompliserte-
redaktoransvaret-4989/

4) https://tidsskrift.dk/njlis/article/view/121791

5) https://bibliotekettarsaka.com/2020/12/06/er-dette-gullalderen-
for-norske-bibliotek/

6) https://www.oslomet.no/om/arrangement/disputas-elin-golten

Bibliotekarar fortel at det er vanskeleg å få folk til å kome på 
debattar. ”Stamkundane” kjem, men der dominerer dei eldre. 
Verkeleg ”heite” tema kan trekke bra, men yngre menneske og 
familiefolk går ikkje gjerne ut på kvelden, og strøyming av seriar 
har gjort tv-en til ein større konkurrent enn før.

Framtida
Det er utrygge tider. Utlånet er på veg ned, og bokbransjen gjer 
det vanskeleg for biblioteka på e-bok- og lydbokfeltet. Musikk- 
og filmtilboda nærmar seg det museale. Og biblioteket kan kome 
i fare når kommuneøkonomien blir meir pressa, noko vi ser i Eng‐
land der toryane sine budsjettkutt (svensk: budgetnedskärningar) 
har ført til 500-600 færre folkebibliotek på ti år, og der like mange 
er overlatne til frivillege, med eit anna ord amatørar. 

Og har biblioteket eigentleg offensive medspelarar i 2022? Bib‐
lioteksjefen i ein liten kommune i Lofoten sa til lokalavisa: ”Ikke 
ta lokalbiblioteket for gitt. Vi blir ikke bedre enn det dere gjør oss 
til.” 

Så kan folkebiblioteket, med unntak av dei store, bli ”ein vik‐
tig demokratisk premissleverandør”? Berre dei større kan tilsetje 
spesialistar som moderatorar og arrangementsansvarlege. Om dei 
ikkje byggjer opp eigen kompetanse. Blant anna fylkesbiblioteket 
i Viken har nokre planar her. Kva kan fylkesbibliotek eller andre 
konstellasjonar av bibliotek gjere? Og kva med ein sentral ”redak‐
sjon” som kan foreslå debatt-tema og planleggje ”turnéar”? Og gi 
råd om det bibliotek-etiske og -politiske. Tilby (svensk: erbjuda) 
ekspertar. Halde kurs. 

Kanskje kan ”debattbiblioteket” styrke seg etter kvart. Men 
kor viktige blir siviliserte debattar på biblioteket i ei tid der små 
kontroversar blir til hatefulle oppgjer på Facebook, som så tar ste‐
get ut i gatene? Morgonavisa mi i dag, 3. august, fortel at Italia 
får ei regjering direkte inspirert av Mussolini, at Republikanara‐
ne sin plan for ein ny Trump-periode er langt meir radikal enn 
den førre og at omtale av protestar og sosiale rørsler skal ut av sko‐
lebøkene i India, ”verdas største demokrati”.

TEMA: DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET
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Sommaren 2022 närmar sig sitt slut när detta skrivs, och jag 
undrar hur vi kommer att minnas den? Jo, den har varit kantad av 
värmeböljor och skogsbränder i södra Europa. I andra delar av 
världen har regnet öst ner och floder svämmat över. 
Klimatproblematiken blir tydligare för var dag som går. Jag har 
av den anledningen svårt att njuta av det fina vädret då jag som 
många andra lider av klimatångest. 

Förutom att vi utsatts för olika covidvågor under mer än två 

och ett halvt år pågår också ett fasansfullt krig i Ukraina som 

påverkar världsekonomin och tillgången på spannmål för miljoner 

människor. Nu står vi dessutom inför ett nytt orosmoln, 

nämligen lågkonjunktur. Och vad innebär egentligen det? 

Enligt Wikipedia visar olika konjunkturer det rådande 

ekonomiska tillståndet i en ekonomi med avseende på olika 

variabler och nu är alltså konjunkturen låg. Arbetslöshet oc
h 

inflation är några av dessa variabler. Läget generellt pekar
 

mot att det kommer att bli värre vad tiden lider. 

Boendekostnader kommer att öka, såväl för bostadsrätter som 

hyresrätter, elpriserna skjuter i höjden, maten blir allt 

dyrare med mera. 

För att klara oss genom kriserna kommer vi att behöva dra ner 
på konsumtionen vilket trots dystra prognoser ändå har 
fördelen att det kan gynna klimatet, eller jag hoppas i alla 
fall att det är så. Ett bra och klimatsmart alternativ som jag 
ser det, är då att konsumera biblioteksbesök. Låna helt enkelt 
böcker på biblioteket och läs och förkovra dig. Eller delta i 
något evenemang. Det kostar inget och belastar inte miljön i 
någon större utsträckning förutom personal på biblioteket, 
lokaler och el för värme och ljus. 

Öka bibliotekskonsumtionen under lågkonjunkturen!
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Vidare är min förhoppning att framtidens bokbussar också 

kommer att vara eldrivna. I Göteborg är man redan i gång med 

eldrivna bussar. Och klimatsmart är att resa i fantasin med 

hjälp av litteraturen, fackböcker eller skönlitteratur, 

tidskrifter eller ljudböcker – vilket du väljer gör det 

samma. 

Som om inte alla dessa orosmoln skuggar vår tillvaro 

tillräckligt är det ju också val om några veckor. Jag är 

djupt oroad. (Men när du läser detta vet du ju hur det 

gick.)

Vad kommer att hända om det borgerliga blocket vinner?
Hur stort inflytande kommer SD få i så fall?

Trots att vi för närvarande har en kulturminister som man 

knappt ser skymten av och som ännu mindre engagerar sig i 

biblioteksfrågor tror jag, att det knappast kan bli bättre 

med en kulturminister rekryterad från det blå-bruna 

blocket. Om SD får lägga ”näsan i blöt” när det gäller 

biblioteken kan det i värsta fall landa i att stöd till 

minoritetsspråk och litteratur som exempelvis rör HBTQ-

frågor får allt mindre stöd och existensberättigande. 

Jag vet att jag låter som en dyster olyckskorp men 

prognoserna inför hösten är knappast optimistiska. Vilke
t 

block som än vinner valet. Men jag vet också, om detta k
an 

vara en liten tröst, att så länge vi har litteratur, 

bibliotek och press som är relativt ocensurerad så finns
 

det hopp. I Ryssland är det värre när det gäller det fri
a 

ordet och vi får hålla tummarna för att ex-president Don
ald 

Trump blir utmanövrerad för gott inför nästa amerikanska
 

presidentval.

Det var lite om mina sensommardagsfunderingar. Nu ska jag nog 
lägga mig och fortsätta läsa min bok, som jag lånade på 
biblioteket. Och fortsätta vara ”klimatsmart”.             

Röda Lina
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Bibliotek och demokrati
Under sommaren har jag lyssnat ikapp poddar jag inte tidigare 
hunnit med. De har handlat om samhällets utmaningar, digitalise‐
ring och vikten av folkbildning. De har också tagit upp betydel‐
sen av kunskap och samtal för demokratisk utveckling, något som 
även nämns i flera utredningar där bibliotekens betydelse fram‐
hävs.   

Det väsentliga med en demokrati är sökandet efter delad 
verklighet, där minoriteters åsikter respekteras. Biblioteken som 
offentliga rum spelar en viktig roll i detta sökande. Utredningen 
om en nationell biblioteksstrategi (Strategi för ett starkt biblio‐
teksväsende 2022-2025) hävdar att bibliotekens roll för att försva‐
ra det demokratiska samtalet och en åsiktsbildning byggd på fakta 
och pluralism är central. 

Regeringen ser det demokratiska samtalet som ett öppet, ge‐
mensamt och ständigt pågående menings- och kunskapsutbyte i 
det offentliga rummet. Det är inte svårt att läsa in biblioteken som 
samhällets öppna rum för det demokratiska samtalet – samtidigt 
vet vi att det är inte så lätt att skapa arenor där människor kän‐
ner sig trygga. I alla fall inte så pass trygga att de aktivt vill delta 
i samtalet. Vi vet också att det inte är lätt för bibliotekspersonal 
att främja sådana samtal. 

I nästan alla poddar jag lyssnat på under sommaren, uttrycks 
ett behov av  en mer kollektiv tankeprocess. Människor behöver 
samlas, prata med varandra och påverka sin egen framtid genom 
att gemensamt hitta lokala lösningar för dagens globala problem. 

Återkommande är också önskan att det demokratiska samta‐
let bör präglas mer av frågor än av färdiga svar. Alla dessa samtal 
utgår från att kulturinstitutioner är folkbildande institutioner och 
arenor för reflektion och det demokratiska samtalet. 

Men hur främjar biblioteken kollektiva tankeprocesser och i 
vilken mån är biblioteken ett ”frågande” rum? 

Att veta tillsammans
Sverker Sörlin talar i sitt sommarprat i Sveriges Radio P1 den 7 
juli 2022 om vikten av folkbildning för samhällets demokratiska 
utveckling. Han definierar begreppet folkbildning som ”att veta 
tillsammans”. Definitionen är enkel i sin träffsäkerhet och sätter 
fokus på gruppen. Det skulle kunna funka som ingång i biblio‐
tekets demokratiarbete. Samtidigt vet vi att det inte är så enkelt 
med folkbildning, vilket också underrubriken till hans bok Till 
bildningens försvar: det svåra konsten att veta tillsammans vittnar 
om. Att prata och utforska tillsammans är vägen till att veta till‐

sammans. Det slår mig att Sverker Sörlins ”att veta tillsammans” 
kommer väldigt nära David Lankes vision om biblioteken: ”e 
mission of librarians is to improve society through facilitating 
knowledge creation in their community.” 

Bibliotekets roll har förändrats avsevärt de senaste 20 åren. Ti‐
digare har biblioteken haft en viktig roll när det gäller att hitta 
rätt information för att fatta bra beslut. Carl Heath påpekar i ”100 
samtal, Sveriges museers podcast” att vi i dagens samhälle har en 
otrolig mängd information och vår förmåga att sovra i den in‐
formationen är viktigare än förmågan att hitta den. Vad betyder 
detta för bibliotekets verksamhet, när Google har svar på de flesta 
frågorna?

Andra sätt att använda bibliotekets samlingar? 
Skulle samlingar tillsammans med programverksamhet kunna bi‐
dra till utveckling av lokalsamhället i stället för att ha fokus på att 
tillfredsställa de individuella låntagarnas behov? Philadelphias bib‐
liotek funderade på hur biblioteken kunde tillgängliggöra informa‐
tion och idéer som kunde bidra till en hälsosammare livsstil i 
South Philadelphia. Tillsammans med barnsjukhuset etablerade 
de e Culinary Literacy Center. Hälsolitteracitet främjas genom 
recept, matböcker, föreläsningar och matlagningsworkshops med 
mera.  Vid inköp av medier prioriteras böcker som har med mat‐
lagning och hälsan att göra. 

Ett annat exempel hittar jag i Nederländerna på Lochal i Til‐
burg. Bibliotekets samlingar, programverksamhet och samtal är 
organiserade kring sex verkstäder. I dessa verkstäder utforskas frå‐
gor som är viktiga för staden. Ett exempel är FutureLab, här 
undersöker Tilburgs invånare hur de tillsammans kan påverka 
framtiden gällande teknisk och social innovation, klimat, håll‐
barhet och nya livsformer.

Biblioteken som ifrågasätter
Under många år har bibliotekarieyrket präglats av att göra in‐
formation tillgänglig och ge svar på allehanda frågor. Dagens bib‐
liotek står inför helt andra utmaningar. Ann Bamford skriver i 
Riksutställningarnas framtidsantologi att kulturinstitutioner ska 
ta risker. ”En kulturinstitution är en ifrågasättande plats, en front‐
linje, en utmanande plats där man uppmuntrar det kritiska och 
förutsägbara. Kulturinstitutionernas roll kommer snarare att bli 
att ifrågasätta än att ge svar, de ska ta med publiken på en resa 
från det bekanta till det obekanta.” (Bamford, 2015, s. 102).  I 
samma antologi skriver Charles Esche (kurator) att publiken blir 

Biblioteket som rum för frågor och kollektiva tankeprocesser
Folkbildning och samtal är viktigare än någonsin för vår demokrati. Biblioteket som offent‐
ligt rum spelar en viktig roll men hur skulle biblioteken kunna främja det demokratiska sam‐
talet i lokalsamhället ännu mer? 

Text: Annelien van der Tang

TEMA: DET DEMOKRATISKA UPPDRAGET
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aktiva aktörer i kollektiva tankeprocesser. Dessa tankar ansluter 
väl till Sverker Sörlins ”att veta tillsammans”. Hur kan bibliote‐
ken involvera publiken i kollektiva tankeprocesser och uppmunt‐
ra till att veta tillsammans? 
Vi lever i en tid där alla pratar samtidigt och åsikter snabbt får 
samma värderingar som fakta. Vi försöker övertyga den andra 
istället för att tillsammans leta efter viktiga svar. I radioprogram‐
met Filosofiska rummets avsnitt ”Frågan är svaret” reflekteras 
kring betydelsen av att ställa frågor. Frågor är en viktig del av män‐
niskans tänkande och grundläggande för allt vi vet. Vi behöver 
ställa frågor för att utforska det vi inte vet. Att inte veta tillsammans 
tror jag är lika viktigt som att veta tillsammans. Nya frågor ger 
oftast nya perspektiv. Frågor kring fakta ger inga spännande sam‐
tal. Frågorna kräver en social inramning. Biblioteken kan spela 
en viktig roll vid återinförandet av frågandet i ett socialt samman‐
hang. Bibliotek som samhällsbyggare behöver regissera det demo‐
kratiska samtalet och kan med hjälp av sina samlingar och sin 
programverksamhet hjälpa till att lyfta frågor som är viktiga för 
lokalsamhället och därmed skapa en grund till att vilja veta det vi 
inte vet.

Under de senaste fyra åren har många bibliotekarier utbildat 
sig till Shared reading-cirkelledare. Shared reading (delad läsning) 
är en metod där man med hjälp av frågor utforskar skönlitterära 
texter. På det sättet har biblioteken nått nya besökare. Jag skulle 
vilja tillföra ytterligare en metod till bibliotekariers verktygslåda, 
”att leda det sokratiska samtalet”.  Det är en metod som – precis 
som Shared Reading – kan ge bibliotekarier stöd att ställa frågor 
för att involvera publiken i kollektiva tankeprocesser som bidrar 
till demokrati och utveckling av lokalsamhället. 

I vilken mån är biblioteken ett ”frågande” rum? Foto: DNB, Stephen Jockel
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PODCASTER

Filosofiska rummet, Sveriges Radio P1, 6 maj 2022
Frågan är svaret, med Ingar Brinck (professor i teoretisk filosofi), 

Monica Olhed (förhörsledare och mordutredare), Nicklas Be‐
rild Lundblad (författare till Frågvisare) och Lars Mogensen 
(programledare)

Sommar i P1, 7 juli 2022
Sverker Sörlin

Sveriges museer, 100 samtal, 30 september 2020
Det goda samtalet med Britt Stakston (digitaliseringsexpert), Zay‐

nab Quahabi (retoriker), Hans Ruin (professor i filosofi) och 
Björn Hedensjö (psykolog)

Special: Bildningspodden på Bokmässan, 26-29 september 2019
Med: Jonna Bornemark och Åsa Wikforss
Med: Sverker Sörlin och Ida Östenberg
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OCH REGNET. Det finstilta som fyller kvällen med 
svalka efter en het och stillastående dag. Vilken musik 
kunde passa? Vilket instrument umgås bäst med denna 
sortens regn? Fortfarande är kvällen varm, åskfronten 
befinner sig nordost om Vänern och i Italien väntar nyval. 
Då hjälper inga paraplyer …

…

DÄR VID STRANDKANTEN. Om morgonen, redan 
varmt. Nya spår i sanden och några av de mindre 
vännerna pilar snabbt undan mellan sanden och ytan, 
vattnet som jag låter mina vader smekas av, morgonsvalt 
vatten och på avstånd duvors kurrande inifrån skogen. 
En kraschad badmintonracket får mig att tänka 
ordningsamt, bryggan som vilar på de blå tunnorna 
verkar ibland vara på väg mot Madagaskar och jag har 
god lust att hänga med, som jungman. Men så kommer 
en liten krabat krypande uppför min vänstra skank och 
vi vecklar in oss i en nödvändig diskussion om världsläget. 
Vi kommer överens om att det kunde vara bättre, men 
också att vi ska göra vårt bästa, typ strå till stacken, vilket 
min nyvunne vän genast sätter igång med!

Bengt Berg

Nu har vi vägt över igen, men ännu är ljuset kvar, 
dofterna som stiger och de lite skarpare kontrasterna 
mellan kväll och natt och en ny morgon. Vad betyder 
detta? Igenkänningens dofter, då ... Eller hur man hade 
det förr, upp skulle man i ottan och –

…

TIDEN. En liten tid. Ett liv, en ärils fladder. Stunden 
det tog, livet. Och alla de andras stunder, liv. Vi delade 
inte liv, men vi gjorde det på vårt jordklot. Tillsammans 
med varandra. Med ärilarna och de små, små krypen 
som betyder så mycket. Efteråt kan vi inte säga att vi inte 
visste. Vi visste, men vi trodde mer på vår bekvämlighet 
än på vetenskapen, myrorna, allt det andra som är utanför 
vinsttänkandet, girigheten, dumheten.

…

De gula näckrosornas knappnålshuvuden vill redan nu 
påminna om en fin kväll på sommarens anslagstavla.

…

LJUS KVÄLL. Allt återgår inte utan allt fortsätter: De 
små livens verksamhet, snart de dofter som sensommaren 
fägnar med (inte än), stillheten över sjöns vattenyta innan 
den bevågas av några motorburna pojkar som girar mot 
min gröna träbänk, men stillheten och ron, att någonting 
får råda som ingen makt äger …

…

TÄNKTE SKRIVA NÅNTING ANNAT, kanske det 
jag inte själv visste skulle komma krypande upp från 
tangentbordet. Som att sjunga i mörkret, låter det bättre? 
Eller åka skidor i månsken, går det fortare? Svaret på båda 
frågorna är ja, det är så vi upplever det och det är det 
som är det viktiga för en som saknar sångröst och en som 
älskar månsken. 
NÅNTING ANNAT, jo: ena skosnöret är snurrat elva 
varv runt sin ögla (märla?) och det motstående helt 
normalt intetsägande på plats – varför?
NÅNTING TREDJE: Heta dagar, skuggan blir den 
kortfristiga filt vi drar över oss när vi avstår från att agera.
Och: Kristersson vill köra oss ända in i det jävla kaklet!

…

I sommarens backspegel

Foto: Privat
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Mikael hade genom sitt engagemang som enskild 

medlem i IFLA lyckats engagera tre framstående in‐

ternationella biblioteksprofiler: Emily Drabinski är 

forskningsbibliotekarie och lärare vid City Universi‐

ty i New York. Hon valdes nyligen till ordförande för 

ALA, American Library Association för 2023–2024, 

den första hbtqi-aktivisten på den posten. Sydaf‐

rikanska Anriette Esterhuysen har i många år arbetat 

intensivt med rättvisefrågor, framför allt när det gäl‐

ler Internet och digitala tjänster. Kathleen de la Peña 

McCook är professor vid bibliotekshögskolan vid Uni‐

versity of South Florida och starkt engagerad i 

mänskliga rättigheter och sociala rörelser. 

 

Emily Drabinski hade som motto för sin kampanj 

inför ordförandevalet i ALA ”Collective Power – Pub‐

lic Good”. Hon menade att ett hållbart samhälle, där 

biblioteken kan spela en viktig roll, är beroende av 

starka och välutbildade bibliotekarier, som får goda 

arbetsvillkor och rimliga resurser och kan agera själv‐

ständigt.

Biblioteken är i stort sett det enda som är kvar av 

”public goods” (kollektiva nyttigheter). Men de är 

under attack, särskilt i USA, där det har utbrutit 

kampanjer mot inköp av böcker om exempelvis afro-

amerikansk historia och med hbtqi-teman. Det har 

till och med lett till angrepp på biblioteksarbetare. 

Genom att stärka biblioteken kan vi vidga det gemen‐

samma utrymmet i samhället, ta tillbaka det från de 

kommersiella intressena och ge det åter till medborgar‐

na. Enligt Emily är det avgörande för en hållbar ut‐

veckling.

Enligt hennes egna erfarenheter är arbetsorganisa‐

tionen avgörande, personalen är biblioteket, och hon 

kommer att arbeta för att stärka personalen så att de 

kan stå emot påhopp, in skränkn ing ar och censur. 

Konferensen ”Stockholm +50” var en uppföljning av 

FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 och ut‐

gångspunkt var FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 

2030. I anslutning till den internationella högnivå‐

konferensen ordnades en skuggkonferens, ”Folkets 

forum för miljö och global rättvisa” den 31 maj-1 juni 

i ABF-huset organiserad av Solidaritetshuset i 

Stockholm. Där arrangerade folkrörelser och organi‐

sationer, NGO:er med varierande mål och metoder, 

ett omfattande program med föreläsningar, debatter 

och seminarier. ABF-huset myllrade av representan‐

ter för klimat-, miljö- och biståndsorganisationer, 

aktivister för matsolidaritet och ursprungsfolks rät‐

tigheter.  

Bibliotek i Samhälle, BiS, medverkade med ett di‐

gitalt seminarium den 31 maj. Temat var ”Bibliote‐

ket – en ljuspunkt?” och syftet var lyfta fram om och 

hur biblioteket kan bidra till hållbar utveckling. Ma‐

ria Bergstrand, Världsbiblioteket, Anders Ericson och 

Mikael Böök, norsk/finska biblioteksbloggen Biblio‐

tekettarsaka.com, var arrangörer tillsammans med Le‐

na Lundgren, BiS.

Internationella sessionen

Seminariet inleddes med en Zoom-session i Erlander‐

salen. Mikael Böök hälsade välkomna och förklarade 

valet av tema. Han presenterade sig som biblioteks‐

aktivist och menade att det är en positiv och ut‐

manande uppgift för biblioteken att bidra till en 

hållbar värld. Det är ett uppdrag som inte många bib‐

liotek arbetar aktivt med, men som de måste anta om 

de vill fortsätta att vara relevanta. Han föreslog också 

att bibliotekarier ska göra gemensam sak med ICAN, 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 

och stödja FN-avtalet om förbud mot kärnvapen. 

Därigenom ville han bredda bibliotekens roll. 

Biblioteket – en ljuspunkt!
Den internationella klimatkonferensen ”Stockholm +50” hölls den 2–3 
juni. BiS medverkade i skuggkonferensen ”Folkets forum för miljö och 
global rättvisa” med seminariet ”Biblioteket – en ljuspunkt?” Tre 
internationella och tre svenska gäster hade olika infallsvinklar på temat 
men vid programmets slut kunde ändå en vacker båge skönjas. Den 
intressanta frågan om vad ett bibliotek är avser BiS att ta upp igen. 

 Text: Lena Lundgren

Emily Drabinski. Foto: Anders Ericson.
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information och vägledning. Men biblioteken måste 

bli bättre på att visa vad de kan erbjuda, det är svårt 

att få människor att förstå vad de missar. 

Kathleen har i sin undervisning tagit upp FN:s 

hållbarhetsmål. Studenterna besöker biblioteken och 

undersöker energianvändningen, ett sätt att kon ‐

kretisera hållbarhetsfrågorna. Det finns en rörelse som 

arbetar för att göra biblioteken mera energieffektiva 

men det är naturligtvis lättare när det gäller nya än 

gamla bibliotek. ALA måste driva hållbarhetsmålen! 

 

Efter dessa inlägg öppnade Anders Ericson för frågor. 

Lars Ilshammar undrade vad som egentligen är 

problemen med mobilen, är det den lilla skärmen? 

Kan vi verkligen dra ner hastigheten på teknik ut ‐

vecklingen? Kathleen svarade att problemet är att 

människor tror att de får säker och bra information 

och nöjer sig med det.

Anriette höll med Kathleen men menade att 

apparaten inte är problemet utan att tekniken inte 

fungerar sömlöst och att allt ska vara så kort och gå 

så fort. Alla referenser med länkar exempelvis i Twitter 

får samma effekt, få går vidare till länken. Många 

vidarebefordrar också länkar utan att läsa dem själv. 

Digital litteracitet behövs! 

Emily påpekade att det är svårt att få folk att göra 

på ett visst sätt (hon hänvisade till sina erfarenheter 

av att ha en ortonåring hemma…). Att hjälpa 

människor att förstå vad de ser och varför, att förklara 

strukturerna under, och tydliggöra den makt som 

ligger bakom exempelvis webbdesign, klassifikation 

och katalogisering är viktigt, liksom att ge dem 

verktygen att organisera motstånd med.  

Därmed tackade Anders våra internationella gäster 

och programmet fortsatte med den svenska delen.

Svenska sessionen

I den andra delen, som hölls fysiskt i samma sal och 

även den streamades, medverkade Lars Ilshammar, 

biträdande riksbibliotekarie, Elisabet Rundqvist, 

bibliotekarie, handläggare på KB och volontär i 

flyktingrörelsen samt Nick Jones, chef för konst och 

bibliotek i Huddinge kommun.   

 

Lars Ilshammar inledde med den utmanande frågan 

”Vad är ett bibliotek – och vad borde det vara i en 

digital tid?” Det finns ett problem med människors 

bild av biblioteket, ett rum med bokhyllor och böcker, 

som snarare är ett museum, och det moderna 

biblioteket med alla dess resurser. Biblioteket är en 

funktion för förmedling och inhämtande av 

information och kunskap i alla dess former. Men 

biblioteket är också en social arena där vi kan samtala 

och umgås som medborgare och jämlikar. Lars såg 

dock fyra yttre förändringskrafter som biblioteken 

Genom att agera gemensamt kan personalen bidra till 

att biblio teken blir mer effektiva institutioner i 

kampen för den värld som vi vill leva i.

Anriette Esterhuysen ser biblioteken som förkämpar 

för allmänintresset och är övertygad om att demo ‐

kratisering av tillgången till information kan stödja 

hållbar utveckling och social rättvisa. Men hon 

identifierade fyra utmaningar: 

• Ojämlikheten i tillgången till information, som 

dels beror på brist på ekonomiska resurser, alla har 

inte råd med utrustning och tjänster, dels på att 

infrastrukturen fortfarande är dåligt utbyggd i delar 

av landsbygden och i vissa länder.

• Individualiseringen, föreställningen att den 

enskilde ska lösa sina problem och inte söka 

kollektiva lösningar, en idé som vi till och med ser 

i FN-dokument.

• Kommersialiseringen, att någon tjänar på vårt 

behov av information, som medför att vi oavsiktligt 

blir en del av den, men inte garanterar att vi själva 

får ut något av värde. 

• ”Desinformation” och ”misinformation” (en 

distinktion som vi inte gör på svenska, red.:s anm.) 

som kan få stora konsekvenser, bland annat 

övergrepp på dem som arbetar för mänskliga 

rättigheter av olika slag.

Detta leder till sårbarhet och vad Anriette betecknade 

som mediakaos och en bristande tilltro till information 

och kunskap. Internet leder inte självklart till kritiskt 

tänkande och hon menade att vi kan lära av 

journalistiken. Biblioteken kan stå för kvalitet, 

trygghet och vägledning och personalen kan stötta 

”empowerment” (egenmakt) i det rådande media ‐

kaoset. Biblioteken kan och måste i det här läget vara 

en ljuspunkt. Vi behöver bibliotek och det finns sätt 

för biblioteken att anta och möta alla fyra ut man ‐

ingarna. 

 

Kathleen de la Peña McCook anser att en viktig 

uppgift för biblioteket är att vara ett dokumentations ‐

center, att spara och tillgängliggöra information som 

arkiven gör. I anknytning till Anriettes inlägg menade 

Kathleen att den allmänna tillgången till mobil ‐

telefoner har inneburit en falsk tilltro till att de löser 

problemen med informationsgapet. En konsekvens, 

som hon har upptäckt i sin undervisning, är att 

studenterna när de använder sina mobiler inte tar fram 

originaltexterna utan nöjer sig med samman ‐

fattningarna. Mycket av informationen kostar 

dessutom. Bibliotekens datorer är därför särskilt 

viktiga, där kan alla få gratis tillgång till fördjupad 

Lars Ilshammar. Foto: Anders Ericson
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Elisabeth Rundqvist. Foto: Anders Ericson

Nick Jones. Foto: Anders Ericson

måste hantera samt några nya uppgifter som biblio ‐

teken själva har tagit på sig. Han menade att här finns 

en fara, biblioteken måste prioritera kärnan i sitt 

uppdrag och citerade Drottning Christina: ”Den som 

försöker hålla sig väl med alla, blir vän med ingen.” 

Lars har gett bis tillstånd att publicera hela hans 

inlägg, se följande artikel.

Elisabet Rundqvist hade valt rubriken ”Att för en 

stund få vara människa” för sitt inlägg. Hon 

konstaterade att hon såg en vacker båge från Lars 

tankar om bibliotekens kärnuppgifter till hennes egna 

erfarenheter. Elisabet citerade flera nyanlända som i 

samtal och i en studie av Ola Pilerot och Jenny 

Lindberg, Sen går jag hem när det stänger, har berättat 

vad biblioteket betyder för dem. Biblioteket är en av 

de första platser som flyktingarna besöker som inte är 

myndigheter och där de möter vanliga människor som 

gör vanliga saker. Rummet, bokhyllorna och 

samlingarna är påtagliga, något man begriper sig på. 

Det är en plats som är inbjudande och välkomnande 

och där alla är lika mycket värda. Ord som används 

är andrum, tillflyktsort, eskapism, tidsfördriv, hålla 

kontakt och träffa vänner. Man vill lära sig språket 

och förstå samhället och hur allt konkret fungerar. 

Det är basala, helt fundamentala mänskliga behov, 

som biblioteket kan stötta människor med och som 

Elisabet trodde att inte någon annan del av samhället 

kan göra lika bra som biblioteket. 

 

Nick Jones reflekterade slutligen över tesen 

”Folkbiblioteken gör oss verkliga för varandra”.  Nick 

åberopade Hanna Arendt som menade, att om vi delar 

gemensamma platser med varandra så blir vi verkliga 

för varandra. Ett samhälle som ska hålla ihop måste 

se, förstå och hantera olikheter. Av regeringsformen 

framgår att det allmänna ska verka för att alla 

människor ska kunna vara delaktiga och ha jämlika 

levnadsvillkor. Det kan betraktas som grundläggande 

gemensamma svenska värderingar. Vi ser dock ett 

samhälle som blir mer och mer uppdelat och i det 

perspektivet blir biblioteket och det som sker där 

unikt. Här möts och samspelar olikheter som inte 

möts någon annanstans. Det är otroligt hur väl 

biblioteken fungerar trots bristande resurser, platsen 

är allas och alla är välkomna. Det är människorna som 

skapar och omskapar biblioteket på ett sätt som 

motverkar ojämlikhet och kan vara en förebild för 

resten av samhället. 

Nicks inlägg kommer att publiceras i en längre 

version i en kommande antologi med Susanna 

Alakoski som redaktör. 

Vad är bibliotekets djupare betydelse?

Det blev tydligt att alla inslagen under seminariet kom 

att handla om en särskild aspekt av hållbarhet, 

nämligen social hållbarhet. 

Bågen som Elisabet såg från Lars tankar till hennes 

egna erfarenheter drogs upp redan av de inter ‐

nationella gästerna och fortsatte sedan i Nicks bidrag. 

BiS har länge, bland annat i remissvaret på förslaget 

till en nationell biblioteksstrategi, efterlyst en 

definition av bibliotek. De sex inläggen väckte frågor 

om vad den djupare betydelsen av ett bibliotek är, vad 

själva essensen, eller snarare essenserna är. Vad står 

begreppet bibliotek för om vi funderar vidare enligt 

de linjer som våra medverkande tecknade? Elisabet 

undrade avslutningsvis om det inte finns något 

universellt gott i biblioteksbegreppet, som även den 

som kommer från ett land utan folkbibliotek och utan 

bibliotekstraditioner uppfattar och som gör det 

naturligt att söka sig dit. Att biblioteken verkligen kan 

vara en ljuspunkt är uppenbart och seminariet blev 

en intressant inledning till en diskussion, som BiS 

planerar att föra vidare. 

Källa:

Pilerot, Ola & Lindberg, Jenny (2018). ”Sen går jag 

hem när det stänger”: en studie av nyanländas 

biblioteksanvändning. Uppsala: Regionbibliotek 

Uppsala.
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rum, som det så poetiskt har uttryckts. Biblioteket är därmed en 
funktion som man lätt känner förtroende för, där alla är välkom‐
na, där man inte behöver köpa något, där man inte är kund eller 
klient. På biblioteket får man helt enkelt bara vara människa. Det 
är säkert också en delförklaring till att kärleken till bibliotek är så 
stark i Sverige.

Enligt de årliga SOM-undersökningarna från Göteborgs uni‐
versitet ligger förtroendet för biblioteken stabilt högt jämfört med 
andra samhällsinstitutioner, och som flera exempel visar är män‐
niskor beredda att rycka ut till försvar när de upplever att deras 
bibliotek på något sätt hotas eller ifrågasätts. 

Samtidigt har bibliotekens roll som nav i det framväxande kun‐
skapssamhället de senaste åren blivit allt tydligare. Framför allt 
har bibliotekens grunduppdrag att verka för det demokratiska 
samhällets utveckling i en hållbar digital tid fått ökat fokus i takt 
med att falska nyheter och alternativa fakta fått breda ut sig. Bib‐
lioteken står för integritet och kvalitet, och ses som en garant för 
allas rätt till oförvanskad information. Biblioteksfrågor engagerar 
därför idag på ett sätt och på en nivå som kanske aldrig tidigare. 
Det är naturligtvis glädjande för vänner av bildning, kunskap och 
åsiktsfrihet. Bra så.

Förändringskrafter
Utifrån den här korta inledningen tänkte jag diskutera och pro‐
blematisera fyra förändringskrafter som starkt påverkar bibliote‐
ken nu och i framtiden:

För det första resan från det tryckta till det digitala och mul‐
timediala. Den är grundläggande och helt självklar. Följer bibli‐
oteken inte med på den resan med allt vad den innebär av teknik, 
kompetens och inte minst resurser för att navigera i ett snabbt ex‐
panderande medielandskap är vi dömda att reduceras till just ett 
museum över det tryckta. 

Det är också här som bilden av bokhyllan dyker upp som en 
problematisk stoppkloss i förståelsen av bibliotekens uppdrag på 
tröskeln till en hållbar digital tid. För medan bokhyllan alltid är 
tacksam att återge blir de växande digitala samlingarna svåra att 
illustrera på ett lika tydligt sätt. Hur återger man till exempel en 
Megabyte, en Petabyte?

Biblioteket som museum
Det här är inte ett bibliotek. Det är ett museum. Bilden förestäl‐
ler KB:s stora läsesal idag. Den ser nästan precis likadan ut som 
när vår byggnad i Humlegården invigdes år 1879, för snart 150 
år sedan. Det enda som egentligen har tillkommit är elektrisk be‐
lysning. Ändå är det så här som många tror och föreställer sig, och 
möjligen också vill, att ett riktigt bibliotek ska se ut. En helge‐
dom, en helig plats, för koncentrerat studium av tryckta skrifter 
i upphöjd tystnad. Hyssssh, hyssssh!

Låt mig då för säkerhets skull, för att inte hamna i en steril de‐
batt om den så kallade tysthetsnormen, vara tydlig med att det 
självklart måste få finnas helt tysta zoner för individuell läsning 
av böcker och andra tryckta verk på ett bibliotek.

Men det är inte poängen. Poängen är att bibliotek inte är och 
aldrig har varit enbart denna den djupa tystnadens och de heliga 
skrifternas tempel, lika lite som ett kafé är en lokal enbart för att 
dricka kaffe eller en restaurang enbart en plats för att stilla sin 
hunger.

Biblioteket är också en mötesplats för människor och idéer, ett 
öppet socialt rum där det pågår ett ständigt utbyte av tankar, där 
diskussionerna ibland är allt annat än tysta. Ändå förföljs vi 
ständigt av bokhyllorna och tystnaden på ett sätt som riskerar att 
skapa en helt daterad bild av biblioteket som just ett museum över 
den sista tryckta boken (även om jag tvivlar på att den dagen är 
inne än på ganska länge).

Det är alltså lättare att säga vad ett bibliotek inte är, än vad det 
faktiskt är och borde vara i en digital tid. Trots det ska jag göra ett 
oblygt försök – så här:

Biblioteket – en tidlös funktion
Biblioteket är i sin mest principiella bemärkelse en tidlös funk‐
tion – jag väljer medvetet begreppet funktion och ska återkom‐
ma till varför – för förmedling och inhämtande av information 
och kunskap i alla dess former. Och med former menar jag fram‐
för allt mediebärare. 

Biblioteket som social arena
Men biblioteket är alltså också något annat som tyvärr inte lyfts 
fram lika ofta och tydligt: en social arena där vi kan samtala och 
får umgås fritt som medborgare och jämlikar. Samhällets öppna 

Vad är ett bibliotek – och vad borde det vara i en digital tid?
Vid BiS seminarium Biblioteket – en ljuspunkt? den 31 maj under Folkets forum 
för miljö och global rättvisa bidrog biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar 
med ett inlägg som bis har fått tillstånd att publicera i sin helhet.

Text: Lars Ilshammar
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Kungliga bibliotekets läsesal. Foto: KB

För det andra förflyttningen från plats och rum till nod och di‐
gital resurs. Platslöshetens idé, tidens och rummets kompression, 
att transformeras till en tjänst på nätet för alla överallt oavsett tid 
och plats, har länge varit ett hyllat ideal för framtidsspanarna. Och 
självklart har den en stor lockelse, framför allt i en tid när gamla 
gränser, och därmed avstånd, återigen tycks få en reell betydelse.

Men här tror jag utmaningen snarare ligger i att hitta en fun‐
gerande balans mellan aktiviteter i det fysiska rummet och verk‐
samheter i den digitala rymden. För behovet av att möta samlingar 
och människor in the flesh försvinner ju inte bara för att bibliote‐
ken och deras samlingar digitaliseras och blir tillgängliga på nä‐
tet. Snarare skapar det växande informationsutbudet och de sociala 
kontaktytor som digitaliseringen möjliggör behov av att 
återupptäcka det fysiska mötet. Så till synes paradoxal kan fram‐
tiden faktiskt vara.

Den tredje förändringskraften handlar om utvecklingen från tra‐
ditionellt boktempel till allaktivitetshus och medborgarkontor. 
När annan service privatiseras, flyttar in på nätet eller försvinner 
från lokalsamhället har biblioteket ofta fått ta på sig nya uppdrag 
utanför sina traditionella domäner. Biblioteket blir inte bara 
samhällets öppna rum, utan kanske det enda öppna rummet. Det 
kan i praktiken handla om att skriva ut dokument, hjälpa till med 
diverse myndighetsärenden eller fungera som IT-support. Och 
det ska sägas att biblioteken ofta villigt har låtit sig koloniseras på 
det här sättet. Det ligger på något sätt i bibliotekariens DNA att 
vilja hjälpa till på alla de sätt som går när andra samhällsfunktio‐
ner sviker.

Samtidigt har biblioteken av egen kraft ibland utvecklat verk‐
samheter som ligger på gränsen eller utanför det traditionella kärn‐
uppdraget att förmedla information och kunskap. Jag tänker till 
exempel på sådant som utlåning av verktyg och symaskiner. Men 
också på experimentverkstäder och diverse makerspaces. Här ser 
jag ett möjligt problem när biblioteken i sin entusiasm börjar är‐
ma sig allt längre från det som i bibliotekslagen definieras som att 
”främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplys‐
ning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”. 

Biblioteken behöver bevara och prioritera den ursprungliga 
kärnan i sitt uppdrag. Om den blir en minoritetspost är jag rädd 
för att biblioteken på sikt kommer att förlora sin identitet, och 
därmed också riskera sin legitimitet både bland medborgare och 
politiska uppdragsgivare som förstås gärna hittar anledningar till 
att spara in och slå ihop. 

Den som försöker hålla sig väl med alla blir vän med ingen. Så 
tror jag att drottning Kristina lade orden en gång för länge sedan. 
Likaväl så är det sant idag.

För det ärde och sista tycker jag mig se en rörelse som håller 
på att förvandla bibliotekarier och bibliotekarieyrket från bildade 
nördar till rationella informationsspecialister. Jag överdriver förstås, 
men jag ser samtidigt med stor skepsis på att det intellektuella in‐
nehållet i professionen kanske på sikt riskerar att trängas ut av en 
mera instrumentell, för att inte säga byråkratisk hållning. 

Det räcker nämligen inte att vara skicklig på att navigera i det 
litterära landskapet via en katalog. Man behöver också ha en känsla 
för de interna sambanden, inte minst i samlingar som är dåligt 

katalogiserade. Man måste kunna höra och förstå det lågmälda 
samtal som hela tiden pågår. Där pratar Strindberg med Selma 
Lagerlöf, Karin Boye med Stig Dagerman, som i sin tur har ett 
samtal igång med Sonja Åkesson och Kristina Lugn. Det låter 
kanske nostalgiskt, men jag är övertygad om att en god allmän‐
bildning, inte minst djupare kunskaper i historia och olika 
samhällsvetenskaper, kommer att vara helt nödvändiga för bibli‐
otekarierna även i en digital tid.

Samhällets gemensamma minne
Det medielandskap som biblioteken har att förvalta kan se nytt 

och annorlunda ut för varje verksamhetsår. Men vårt uppdrag är 
ta ansvar för det långa tidsperspektivet, samhällets gemensamma 
minne. Därmed också sagt att det är viktigt att titta bakåt, inte 
bara framåt, för att inte tappa bort viktiga värden när en snabb 
digital transformation begär företräde. Det lärda verket. Så har 
gamla institutioner som KB beskrivits. Idag kan vi se att det lär‐
da verket ofta var hierarkiskt, patriarkalt, exkluderande, inte till 
för alla. Men det finns också något positivt som är värt att försva‐
ra och bevara i begreppet. Utan bildning och lärdom blir vi helt 
enkelt dummare.

Nu har jag tyvärr bara lyckats beskriva några spridda fragment 
av vad biblioteket skulle kunna vara i en digital tid. Men så är det 
med framtiden. Den låter sig inte fångas i helfigur. Och när vi 
ändå försöker slutar det ofta med intressanta misslyckanden. 
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En bok som fördjupar och öppnar nya dörrar

När jag fick frågan om jag kunde tänka mig att 
recensera Biblioteksgeografin: En antologi om bib‐
lioteksväsende och biblioteksforskning tackade jag 
genast ja (jag gillar utmaningar). Kort därpå blev 
jag nervös och undrade om jag tagit mig vatten 
över huvudet: vem är jag som relativt nyexami‐
nerad bibliotekarie att recensera en forsknings‐
antologi om det svenska biblioteksväsendet? 

När jag öppnade boken och i det introduce‐
rande kapitlet kunde läsa att bokens främsta mål‐
grupp är ”studenter på grundläggande och 
avancerad nivå vid de svenska utbildningarna i 
biblioteks- och informationsvetenskap” ändrade 
jag mig och tänkte, att en nyexaminerad och ny 
i yrket i själva verket är den perfekta recensenten 
av boken. Jag minns fortfarande hur det var att 
studera och introduceras till biblioteksvärlden 
teoretiskt, men också hur det var att gå in i det 
svenska biblioteksväsendet i praktiken: hur det 
kändes att för första gången få min namnskylt 
med titeln Bibliotekarie (nåväl, den allra första 
hade det felstavade bibliotikarie).

Någon som är ny i yrket har heller inte hun‐
nit gå för långt in längs någon stig, med andra 
ord specialiserat sig, vilket inte heller är Biblio‐
teksgeografins syfte eller ändamål. Den gör inga 
anspråk på att fånga alla de nyanser som finns 
inom varje bibliotekstyp och verksamhetsområ‐
de. Bokens kapitel om exempelvis skolbibliotek 
författat av forskarna Ulrika Centerwall, Pame‐
la Schultz Nybacka och Maria Ringbo riktar sig 
inte till den erfarna skolbibliotekarien och 
kommer heller inte att utmana denna. Istället 
introducerar bokens kapitel de olika biblioteksty‐
per som finns, hur arbetet ser ut och vad som 
förväntas av den yrkesverksamma bibliotekari‐
en. Men den ger även exempel på aktuella frå‐
gor som diskuteras idag. På så sätt öppnas dörrar 
där läsaren själv, genom de många referenser som 
ges, kan välja att djupdyka i någon av de biblio‐
tekstyper eller aspekter av biblioteksverksamhet 
som hen finner mest spännande.

Biblioteksgeografin kartlägger det svenska bib‐
lioteksväsendet genom 13 kapitel skrivna av såväl 
forskare inom biblioteks- och informationsveten‐
skap som yrkesverksamma. Det gör att boken 
innehåller en bredd av perspektiv, där det finns 
en tydlig skillnad på de kapitel som är mer forsk‐
ningsnära (till exempel kapitel 4: ”Folkbibliotek 

som idé och praktik” författat av BoI-forskarna 
Lisa Olsson Dahlquist och Hanna Carlsson) och 
de som är mer verksamhetsnära (till exempel 
kapitel 5: ”Folkbibliotekets verksamhet för och 
med barn” författat av utvecklingsledaren Pia 
Borrman). Där de forskningsnära öppnar upp 
för teoretiska reflektioner kring vad ett folkbib‐
liotek har varit, är och skulle kunna vara, ger de 
mer verksamhetsnära kapitlen tips på sådant som 
hur en framgångsrik verksamhet för barn på ett 
folkbibliotek skulle kunna bedrivas. Således ska‐
pas en blandning mellan teori och praktik där 
en brygga mellan forskning och verksamhet 
bildas. 

De första tre kapitlen lägger en grund för 
bokens resterande kapitel. Det första kapitlet 
”Vad är ett bibliotek? Biblioteket som begrepp” 
skrivet av redaktören och disputerade bibliote‐
karien Katarina Michnik reder ut begreppet bib‐
liotek och visar på dess flytande innebörd. 
Michnik ger inga entydiga svar utan visar snara‐
re på hur svårt det är att på ett tydligt sätt beskri‐
va vad ett bibliotek är för något. Bokens andra 
kapitel ”Lagstiftning och styrdokument för de 
offentliga biblioteken” är författat av Kerstin 
Rydbeck, professor i biblioteks- och informa‐
tionsvetenskap. Det ger en historisk inblick i hur 
lagstiftningen ändrades och kom till under 1900-
talet. Bibliotekslagen är något av det första som 
lärs ut under utbildningen, men som Rydbeck 
tydliggör finns det betydligt fler lagar och regler 
som ligger till grund för hur ett bibliotek ser ut 
och fungerar. Det tredje kapitlet ”Från Ansgar 
till Valfrid – svenska bibliotek genom tiderna”, 
skrivet av docent Johan Sundeen, gör en historisk 
djupdykning från medeltiden fram till Valfrid 
Palmgren och grunden för folkbibliotek så som 
vi känner dem idag. Det är ett spännande kapi‐
tel om den ofta bortglömda bibliotekshistoria 
som föregått Valfrid Palmgren.¹ Med en historisk 
blick går det att få syn på bibliotekens många 
olika syften och bibliotekariens olika roller 
genom historien. 

De resterande tio kapitlen handlar om folk‐
bibliotek, regional biblioteksverksamhet, 
sjukhusbibliotek och medicinska bibliotek, 
Kungliga biblioteket, Bernadottebiblioteket, 
lärosätesbibliotek, skolbibliotek, specialbibliotek 
och företagsbibliotek. Läsaren introduceras till 

Blomgren, Roger, Michnik, Katarina & 
Sundeen, Johan (red.) (2022). Biblio‐
teksgeografin: en antologi om biblio‐
teksväsende och biblioteksforskning. 
Lund: Studentlitteratur
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de olika huvudmän och styrdokument som lig‐
ger till grund för de olika bibliotekstyperna, samt 
hur dessa kan ta sig uttryck i det praktiska arbe‐
tet. Det är viktigt att som ny bibliotekarie få syn 
på det för att förstå helheten. Hur den regiona‐
la biblioteksverksamheten påverkar den kommu‐
nala och hur den i sin tur påverkas av staten och 
kulturpolitiken. Det finns en lång rad instanser 
som är viktiga för de respektive bibliotekstyper‐
na, som Kulturrådet och Skolverket. Alla dessa 
berörs genom boken och skapar på så sätt möj‐
lighet för läsaren att bygga upp en förståelse för 
hur det svenska biblioteksväsendet hänger 
samman med övriga samhället. 

Det går att skönja likheter mellan de olika 
bibliotekstyperna, till exempel den större organi‐
sationens inflytande över biblioteksverksamhe‐
ten. Biblioteksgeografin gör det även möjligt att 
se skillnader: till exempel hur arbetet med 
kulturarvsfrågor skiljer sig från arbetet med läs‐
främjande eller öppen tillgång till vetenskap. 
Biblioteksväsendet är brett och dess arbetsupp‐
gifter många. Även det är något som är nyttigt 
för studenten i biblioteks- och informations‐
vetenskap att få upp ögonen för. Däremot blir 
det ibland, i vissa kapitel, lite väl dogmatiskt om 
hur biblioteksverksamhet ska bedrivas. Det riske‐
rar att sätta skygglappar för den som precis ska 
ta sitt kliv ut i arbetslivet, där det istället borde 
öppnas upp för nytänkande och kreativitet. Dä‐
remot visar boken på den bredd som den svenska 
bibliotekssektorn består av. 

Flera kapitel tar även upp utmaningar som 
bibliotekssektorn står inför och luckor inom bib‐
lioteksforskningen. Boken öppnar på så sätt upp 
för studenters möjlighet att själva hitta intresse‐
områden och utmaningar som de vill fokusera 
på. Bokens förslag på kunskapsluckor ger ex‐
empel på var studentuppsatser skulle kunna bi‐
dra med viktig kunskap. 

När jag påbörjade min utbildning i biblio‐
teks- och informationsvetenskap vid Lunds uni‐
versitet 2019 var det mycket om 
biblioteksväsendet som jag inte visste något om. 
Många av mina kursare var som jag: huma‐
niorastudenter i livskris. Jag tror att få av oss viss‐
te vad ett bibliotek egentligen är, eller kan vara, 
eller vad en bibliotekarie egentligen gör till 
vardags (vi är många som nu, ett år efter examen, 

tröttsamt klagar på att ingen vet vad vi sysslar 
med). Men jag vet att många med mig har lärt 
sig att kliva in i biblioteksvärlden med en oerhörd 
stolthet samt glädje av det vi kommit att bli en 
del av. 

Biblioteksgeografin introducerar på ett lättill‐
gängligt sätt läsaren till det svenska biblioteksvä‐
sendet och öppnar dörrar och möjligheter för att 
fortsätta den individuella resan däri: att föra den 
enskilda studenten mot den gren som hen finner 
mest intressant och spännande. Det är något som 
hade varit till gagn för mig när jag 2019 klev in 
på Lunds universitet, och jag är säker på att 
många studenter kommer att ha nytta av boken 
framöver. 

Lovisa Liljegren

1) För den intresserade rekommenderas boken 
Böcker, bibliotek, bildning: Valfrid Palmgren 
Munch-Petersens liv och verk (2015) av Lena 
Lundgren, Mats Myrstener och Kerstin E. 
Wallin.
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Vi var precis på randen till något stort, med fria appar med 
öppen kod, samskapade kultur- och kunskapskanaler som 
Wikipedia, torrentar och Project Gutenberg. Den nyko‐
lonialistiska copyrightmaffian skälvde.

Då kom de tre stora bakslagen:

• Smartphones. Vi hade servrarna och var på vippen att 
befria skrivborden också, men då flyttades plötsligt 
arenan till fickan med sina supernedlåsta små datorer.

• Silor på webben. Lunarstorm, Skunk, Helgon, Facebook, 
Twitter, Instagram, MySpace, YouTube, och andra små 
inhägnade trädgårdar åt upp internet. Visst finns fortfa‐
rande IRC1 och mejllistor för specifika nördutveck‐
lingsprojekt, men det brukade finnas för alla ämnen. 
Poesi, trädgårdar, matlagning …

• Stängda strömningssidor som Spotify, Bookbeat och Sto‐
rytel.

Vi som harvade oss igenom edit autoexec.bat, notepad 
index.html och ./configure && make har ett annat per‐
spektiv på hur världen idag ser ut. Inte för att jag känner 
nostalgi och längtar tillbaka till att pilla med de där saker‐
na; jag ser dem bara som vägmärken, minnen för oss från 
en tidsålder innan övervakningskapitalismen mutade in den 
digitala upplevelsen.

Ja, det är fantastiskt att tekniken är lättare att lära sig nu. 
De äldre generationerna blev glada när de fick iPhone och 
Facebook eftersom de äntligen ”blev insläppta” i den digi‐

tala världen och de yngre generationerna växte upp i en Tru‐
man Show-värld där Insta och YouTube var lika etablerade 
och ofrånkomliga som TV, radio, vägar och mataffärer hade 
varit för oss. Som den där gamla klyschan om fiskar som 
inte vet vad vatten är.

Här i Sverige härjar dessutom BankID, vilket ses som en 
etablerad och fungerande självklarhet av politiker, 
myndigheter och media. Det är alltså inget konstigt för dem 
att varje medborgare, utöver att ha ett bankkonto, ska ha 
ett konto hos Apple eller Google, för det behövs för att in‐
stallera appen.2

Det här är en skildring med stora penseldrag eftersom 
det givetvis finns massor av undantag åt alla håll. Bland de 
äldre har vi såklart pionjärerna som byggde internet, i vår 
egen ålder (överlappet mellan generation X och millenni‐
als) fanns det gott om folk som aldrig släpptes in i datavärld ‐
en, och i alla åldrar har det funnits de som vill lyfta på ridån 
och se hur allt egentligen funkar.

Det fanns en farhåga att de yngre inte skulle lära sig ko‐
da nu när allt var så polerat och fixat, men det gör de såklart. 
Appar och spel. Men mycket av deras byggande är gjort för, 
i och på storkapitalets appstores, plattformar och block ‐
chains3.

Vi är mellangenerationen som ser det ruttna under ytan. 
Som ser de inmurade silorna och de nedlåsta fickdatorerna 
som bakslag. Vi hade allt och vi förlorade det.

Vi hade allt. Om datorernas utveckling och inlåsning

Det verkade så lovande en gång i tiden. Men den datorinfrastruktur och digitala kultur som 
präglades av starka öppenhetsanspråk kördes över av strömning, inlåsning och av storföreta‐
gen kapade smartphones. Konstnären och programmeraren Idiomdrottning sammanfattar la‐
koniskt läget utifrån den ”mellangeneration” hon själv tillhör.

Text och illustration: Idiomdrottning

1) Internet Relay Chat, en textchatt från slutet av 1980-talet.

2) ”Och det kostar ju inget.” För oss från diskettåldern är 
däremot tanken att samhället bara ska vara till för Googles 
och Apples kunder helt sjuk. Det är inte som Postverket eller 
Apoteket – det är två av de rikaste privata företagen i världen. 
Ganska opassande grindvakter för våra identiteter.

3) Blockchains är en väldigt klimatpåfrestande och onödig 
metod för kvitton. Varje transaktion på 
blockchainplattformen Ethereum kostar lika mycket för 
klimatet som att köra med en bensinbil från Stockholm till 
Härnösand och tillbaka igen, det vill säga att låta bilen vara 
igång i nio timmar.
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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 december. 
Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text 
och bild. Välkommen med ditt bidrag till 
tidskriftenbis@gmail.com senast den 12 
november.

bis 2/2022. Foto: Karin Råghall


