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Sveriges Författarförbunds  
10 förslag för att rusta biblioteken

1. Öka tillgången till information och litteratur. Utveckla och utöka uppsökande 
biblioteksverksamhet som arbetsplatsbibliotek, mobila bibliotek och nya sätt att nå nya 
läsare. Det ska vara lätt för medborgarna att träffa bibliotekarier såväl utanför som inne i 
biblioteket.

2. Utveckla samverkan och samarbete med närliggande institutioner som studieförbund, 
fackföreningar, universitet, högskolor, sjukhus, ideella nätverk, trossamfund, författare, 
översättare. Biblioteken ska vara den självklara och öppna mittpunkten för det lokala 
civilsamhället.

3. Utveckla den litterära programverksamheten för att för att förtydliga folkbibliotekens 
demokratiska ansvar för kommunikation och reflektion kring litteratur, läsande och 
samtal. Här avses olika former av aktuella samtal kring samtidens litteratur, insatser för 
läsfrämjande till besök av författare och översättare. 

4. Inrätta lokala läsråd med målet att samla in kunskap om icke-läsarna och hur deras läs- 
och litteraturbehov kan fångas upp av folkbiblioteken. 

5. Reducera inte samlingarna, köp in ny och aktuell litteratur till alla åldersgrupper och 
tillgodose alla språk som talas i Sverige.

6. Utveckla och fördjupa den mångspråkiga verksamheten liksom arbetet med 
minoritetsspråken och samordna den nationella medieförsörjningen för personer 
med annat modersmål än svenska. Förstärkningen innebär ökad medieförsörjning, 
kompetensutveckling och tillräcklig finansiering för att klara uppdraget. 

7. Utveckla bibliotekspersonalens digitala kompetens i samarbete med författare och 
översättare för att arrangera program i bibliotekens lokaler och digitalt för att nå alla 
målgrupper på bästa sätt. Ta fram etiska riktlinjer för biblioteksprofessionen. Att arbeta på 
bibliotek innebär att vara demokratiarbetare. Stärkt vidareutbildning behövs.

8. Förtydliga vad ett skolbibliotek är och ska vara i skollagen, och att alla elever ska ha 
tillgång till bemannade skolbibliotek.

9. Inrätta en tjänst som litterär chef vid folkbiblioteken. Återinför kvalitativa 
nämnder för biblioteken.

10. Inrätta ett Nationellt Museum för Litteratur, Bibliotek och Läsning i Gunnar Asplunds 
Stadsbibliotek vid Odenplan i Stockholm, samtidigt som ett nytt huvudbibliotek byggs som 
bättre kan möta framtiden.
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Förord 
Författarförbundet och biblioteken
Författarförbundets huvudfrågor kan formuleras i fyra områden: yttrandefriheten, litteraturen, 
upphovsrätten och ersättningarna. Åtminstone tre av dem är på olika sätt beroende av biblioteken.

Yttrandefriheten, eftersom biblioteken garanterar mångfald och åsiktsbredd, att också 
minoriteter kommer till tals och att uttryck för hela samhället finns representerat. Men det 
viktigaste är såklart att det är gratis och att alla i samhället får tillgång till bildning genom 
litteraturen. Biblioteken är jämlikhetens viktigaste fäste. Litteraturen, ja där läste vi en gång 
vår första bok, bildade oss, där står våra verk, där sitter vi och arbetar och dit kommer vi för att 
träffa vår publik. När det kommer till ersättningar är biblioteken inte den enda inkomstkällan 
och tur är väl det med tanke på det låga örestal varje utlånad bok renderar.

Men det som blir lågt ur ett perspektiv blir så mycket högre sett ur ett annat. Jag tänker på 
den del av biblioteksersättningen som går till Författarfonden och blir till arbetsstipendier 
för författare och översättare under längre tid. Att utlåning som är gratis och garanterar 
ett samhälles yttrandefrihet också kan försörja en mängd litterära upphovspersoner är en 
genial konstruktion som garanterar den litterära kvalitén även när den inte slår igenom på 
marknaden i form av höga försäljningssiffror.

Inte undra på att Författarförbundet alltid haft biblioteksfrågan högt upp på dagordningen. 
Sedan många år tillbaka har vi ett särskilt biblioteksråd med egen ordförande och som ständigt 
uppdaterar förbundets kunskaper om biblioteken. Och när larmen om biblioteksnedläggningar 
ute i landet duggade allt tätare fick rådet styrelsen att inse att nu är måttet rågat.

Biblioteksfrågan måste komma överst på dagordningen. Så föddes idén om en biblioteks-
kampanj. Nolltolerans gällde, biblioteksdöden skulle stoppas. Istället skulle biblioteken 
rustas för det demokratiska uppdraget. Parollen om demokratin är viktig för förbundet. För 
även om biblioteken är viktiga ur flera synvinklar är det det demokratiska uppdraget som gör 
biblioteken oumbärliga i vårt samhälle.

Bibliotekskampanjen har nu varit Författarförbundets huvuduppgift under år 2020. Vi har 
haft god hjälp av den Nationella biblioteksstrategin ”Demokratins skattkammare” som 
presenterades i mars 2019. I den fastslog man att biblioteken är så viktiga för demokratin att 
man är beredd att kalla dem för den femte statsmakten.

Vår uppgift framöver efter en avslutad kampanj är att verka för att riksdagen fattar beslut om 
att strategin ska genomföras och att förslagen om hur biblioteken istället för att avvecklas ska 
utvecklas för att kunna möta framtiden.

Det finns goda aktörer och lokala politiker i samhället som arbetar varje dag för detta. 
Men det finns också häpnadsväckande avgrunder, en slags tilltro till den fria marknadens 
trolleriförmåga som helt bortser från de goda system och nätverk yttrandefriheten och 
litteraturen sedan länge vilar på.

Hur det ska bli framöver är beroende av allas vårt arbete!

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund, november 2020.
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Kort sammanfattning av kampanjen  
Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget

 Biblioteken – jag tror vi underskattar hur mycket de betyder. De är en 
 slags samlad skattkammare för mänsklighetens kunskap och erfarenheter.
   Per Wirtén i kampanjfilmen för Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget 

Biblioteken ska vara en samlingsplats och grogrund för kunskap, bildning och 
samhällsengagemang. Men på många håll utvecklas inte biblioteken, utan läggs ned. 
Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit, och 
nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt. Endast 37 procent av alla elever har tillgång 
till ett bemannat skolbibliotek och 50 procent av alla medborgare kommer aldrig till 
biblioteket. Det är inget annat än en skam för Sverige.

Med anledning av denna alarmerande utveckling startade Sveriges Författarförbund den 
9 februari 2019 ett upprop för att rädda biblioteken med en uppmaning till regeringen att 
göra bibliotekens framtid till en kulturpolitisk huvudfråga. Vid publiceringen av denna 
rapport har 4 229 personer skrivit under uppropet. Våren 2020 tog Författarförbundet 
initiativ till bibliotekskampanjen Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget, 
som avslutas med denna rapport. Kort efter att bibliotekskampanjen startade 
rullade coronapandemin ut över världen och därför förändrades även upplägget för 
kampanjen. En hemsida (rustabiblioteken.se) och kampanjfilmer har producerats, 
en rapport om biblioteken under corona har tagits fram, två seminarier arrangerades 
under hösten och fem rundabordssamtal med kulturpolitiska makthavare och andra 
aktörer med uppdrag att värna biblioteken, samtalen, läsningen och litteraturen,  
genomfördes. Dessa kampanjaktiviteter får en närmare beskrivning i slutet på rapporten.  

Bibliotekskampanjens huvudbudskap är:

• Skapa likvärdiga bibliotek. I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek, där 
litteraturen står i centrum, med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier.

• En skola, ett bibliotek. Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för 
ändamålet utbildad personal.

• Biblioteken – den femte statsmakten. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. 
Det är kommuner, regioner och stat som ska axla ansvaret.

I föreliggande rapport för vi resonemang om bakgrunden till och nuläget för bibliotekens 
och litteraturens ställning i vårt samhälle. Vi försöker dra slutsatser om vad som har 
påverkat dagens situation och föreslår ett antal insatser för att stärka bibliotekens ställning. 
Förhoppningen är att fler kommer att intressera sig för att rusta och utveckla biblioteken, 
inte avveckla dem. För demokratins skull.

***
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Bibliotekens utveckling mot avveckling
Bibliotekslagens utgångspunkt är att biblioteken tillhör det demokratiska samhällets 
infrastruktur. Den ansluter på så vis till UNESCO:s berömda deklaration från 1949 om 
att yttrandefrihet och ett förverkligat medborgarskap förutsätter att det finns bibliotek 
öppna för alla. I Sverige har folkbiblioteken länge haft en stark ställning, med sina rötter 
i folkrörelsernas bildningsiver och som betydelsefulla verktyg när landet lyftes från ett 
europeiskt utkantsland till en av världens ledande industrinationer med välfärdspolitiska 
ambitioner som väckte internationell uppmärksamhet. 

Folkbiblioteken är fortfarande den största, mest besökta och geografiskt spridda 
kulturinstitutionen i landet. Trovärdigheten är hög. Biblioteken är symboler för kunskap, 
läsning och frihetliga värderingar. Men de senaste trettio åren har något hänt. Gapet mellan 
bibliotekslagens intentioner och verkligheten växer. På punkt efter punkt går utvecklingen 
åt fel håll. Läget är nu allvarligt. Att biblioteken utvecklas och inte avvecklas är en 
demokratifråga.

Det är befogat att tala om en biblioteksdöd. Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av alla 
folkbibliotek och filialer lagts ner. Det är en utveckling som verkar fortsätta i oförminskad takt. 
Nedläggningarnas omfattning är okänd hos den stora allmänheten – och även bland många 
beslutsfattare. När Sveriges författarförbund 9 februari 2019 publicerade Biblioteksuppropet 
på DN Debatt var det många som reagerade med förvåning. De visste inte hur illa läget 
blivit.

De flesta nyckeltal i Kungliga Bibliotekets biblioteksstatistik pekar nedåt. Besökssiffrorna 
och utlåningen sjunker. De fysiska utlåningsbara bestånden rasar: under till exempel 2016–
2017 med tre miljoner objekt. Ett trettiotal kommuner har inte ett enda bibliotek som är 
öppet efter normal arbetstid. I de kommunerna kan vanliga löntagare överhuvudtaget inte 
låna böcker, utan är i praktiken utestängda från sina bibliotek. Över 60 procent av landets 
skolelever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. På många grundskolor har 
biblioteket förvandlats till ett låst förråd i källaren. Vidareutbildningen av bibliotekarier 
ligger i Sverige långt under den omfattning som rekommenderas på internationell nivå.

Ofta förklaras biblioteksdöden med avfolkningen av glesbygd och små orter. Men problemet 
är att de kommuner där befolkningen ökat har nya folkbibliotek inte öppnats i samma 
omfattning som de lagts ner på annat håll. Bibliotekskrisen är inte primärt en glesbygdsfråga. 
Den handlar om hur olika kommuner värderar biblioteken –  och därmed själva demokratin. 
Biblioteksdöden är därför ett nationellt fenomen. På ett seminarium, arrangerat av Sveriges 
Författarförbund, på Bok & bibliotek 2020 beskrev författaren Anneli Jordahl utvecklingen 
som ett växande kalhygge.

Om man ser till bestånden på folkbiblioteken i förhållande till befolkningen är Stockholms 
län sämst i landet. I några av Storstockholms mest expansiva kommuner, där befolkningen 
ökat snabbt och helt nya stadsdelar växt fram, har biblioteksfilialer och bokbussar ändå lagts 
ner. Bara undantagsvis har någon enstaka ny filial öppnats. Samtidigt som samhällena växt 
har biblioteken i praktiken rustats ned. 
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Köpenhamn, Helsingfors och Oslo har fått nya fantastiska stadsbibliotek, som nationella 
manifestationer av folkbildningens, läsningens och demokratins starka ställning. Stockholm 
har däremot fortfarande ett slitet, trångt och inte särskilt funktionellt stadsbibliotek. Gunnar 
Asplunds bibliotek var en prestigebyggnad, när det öppnade 1928, för 92 år sedan, men 
framstår nu som ett tecken på kulturell fattigdom.

Hur kan man förklara trettio år med kontinuerlig nedrustning av folkbiblioteken? De 
genomgripande besparingarna i de offentliga utgifterna under 1990-talskrisen, som sedan 
följdes av den politiska åtstramningsdoktrinen, är en viktig förklaring. Men den förefaller 
otillräcklig. Det verkar som om politiker och beslutsfattare samtidigt varit omedvetna 
om att folkbiblioteken tillhör demokratins infrastruktur, som om de drabbats av kollektiv 
minnesförlust. Bildningens betydelse för samhällsutvecklingen har helt enkelt underskattats.

Sveriges Författarförbund har under sin Bibliotekskampanj ställt frågan till olika politiska 
aktörer om hur detta politiska ointresse kan förklaras. Hur tänker de nu om möjliga 
förklaringar? De har omedelbart förstått frågans betydelse, men inte haft något svar. Det 
har verkat som om de aldrig tidigare ställt sig frågan. Kanske har försvaret av biblioteken 
uppfattats som tillbakablickande, som ur fas med samhällsutvecklingen eller som att det 
kommer från ett kulturpolitiskt särintresse. I sådant fall ställer det krav på nya sätt att 
argumentera för en upprustning av folkbiblioteken.

Det gäller nu att visa hur folkbildning, läsning och bibliotek har fundamental betydelse för 
demokratin – i en tid när hoten mot det demokratiska rättssamhället kommer från flera olika 
håll. Att biblioteken behöver rustas upp är en demokratifråga. Vid ett seminarium i september 
2020 påpekade Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, att medvetenheten 
om bibliotekens koppling till demokratin fortfarande är svag. Den behöver klargöras.

Vid samma seminarium berättade Sofia Lenninger om sin viktigaste slutsats efter att ha 
tvingats sluta som kultur- och bibliotekschef i SD-styrda Sölvesborg, där hon försvarat 
biblioteket mot politiskt beslutade inskränkningar av vilka böcker och vilken verksamhet som 
skulle tillåtas. Hon menade att bibliotekscheferna varit alldeles för tysta och tillbakadragna 
i den offentliga debatten – från kommunerna till KB. De har vänt sig till kommunens 
politiker och tjänstemän med sina argument för mer resurser, men inte till allmänheten. 
Utan stöd från medborgarna förlorar biblioteken sin legitimitet. Att vara bibliotekarie är att 
vara demokratiarbetare, menade Lenninger. Det innebär att bibliotekscheferna behöver delta 
i försvaret av yttrandefriheten, folkbildningen och bibliotekens ställning. Att på så vis vara 
aktiv står inte i motsättning till att vara professionell, som det ibland hävdas. En bibliotekarie 
bör ytterst vara lojal med bibliotekens grundvärderingar, även om det kan innebära en konflikt 
med den politiska majoriteten. I det avseendet påminner bibliotekariens arbete om läkarens 
och lärarens. En demokratisk etik för biblioteken i Sverige behöver formuleras utifrån den 
internationella biblioteksorganisationen IFLA:s förslag till etiska riktlinjer.

Det är möjligt att man nu ändå kan skönja en svängning till det bättre i biblioteksfrågan. 2019 
kom utredningen om en nationell biblioteksstrategi med det träffande namnet ”Demokratins 
skattkammare”. Regeringen har signalerat att det snart ska komma en proposition baserad på 
utredningen. Den har också sagt att Läsdelegationens förslag kommer att genomföras. Och 
i år tillsattes en särskild utredning om skolbiblioteken.
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Plötsligt pratar politiker på alla nivåer om bibliotekens omistliga betydelse i en epok av 
fake news, konspirationsteorier och stora komplicerade globalpolitiska utmaningar. Den 
sjunkande läsningen bland unga har blivit en växande politisk fråga. Folkbildning uppfattas 
inte längre som ett omodernt begrepp från 1920-talet. Men det räcker inte med högtidstal 
och deklarationer. Ska biblioteken kunna rustas för det demokratiska uppdraget krävs 
resurser: pengar, anslag, inköp, personal, vidareutbildning och andra investeringar.

Folkbiblioteken under covid–19 ställer dilemmat i blixtbelysning. Folkbiblioteken tillhör de 
få kulturinstitutioner som fortsätter sin verksamhet, trots stora risker för personalen. Det 
visar på bibliotekens betydelse under en allvarlig kris. Men samtidigt inför många kommuner 
inköpsstopp av nya böcker under pandemin. Om en ny bok tidigare köptes in i runt 900 
exemplar av biblioteken, köptes motsvarande böcker i år in i kanske 35 exemplar. Några av 
de mest uppmärksammade böckerna som kom ut under 2020 finns därför inte som fysiska 
böcker ens i de stora städernas bibliotekshyllor. Att från politiskt håll framhäva bibliotekens 
betydelse är meningslöst om de inte har råd att köpa in nya böcker.

Vad kommer att hända med biblioteken efter pandemin när kommuner och regioner måste 
sanera sina ekonomier? Ytterst handlar folkbibliotekens framtid som demokratiska noder om 
resurser, om prioriteringar i budgetarbetet.

***

11 Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget 



Folkbiblioteken är demokratins hus
Litteratur, läsande och samtal

Genom människans uppfinningsförmåga kan vi läsa, skriva och samtala. Författarnas och 
översättarnas böcker finns att låna på biblioteket, där finns de att läsa och samtala om och 
kring. Vad skriver författare om, finns det röda trådar mellan poesi, sakprosa och skönlitteratur 
och hur berör samtidens litteratur just mig? Många tar tillgången till det skrivna och talade 
ordet för självklart, men trots att Sverige är ett välutvecklat land omfattar folkbildningen 
inte alla.

Folkbiblioteken är den kulturinstitution i Sverige som är garanterad oss medborgare genom 
lag. Alla kommuner ska ha ett folkbibliotek. Bibliotekslagens § 2 lyder:

 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska    
 samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och   
 intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i   
 övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

I denna paragraf finns kärnan i bibliotekens uppdrag. Texten visar att förmedling av kunskap 
och hanteringen av fri åsiktsbildning är förutsättningar för vårt gemensamma samhälles 
demokratiska utveckling. Kunskapsförmedling sker ju inte enbart i skola, utbildning och i 
arbetslivet, utan ryms också inom biblioteken som vi besöker på vår fria tid. På biblioteken 
återfinns samtidens och historiens litteratur och det gäller alla åldrar.

Bibliotekslagen uttrycker en skyldighet, att biblioteken ska verka för demokratins utveckling 
genom att bland annat tillhandahålla litteratur, samtal, bildning, kunskap, kultur och 
information. Allmänheten kan under dessa förutsättningar inte vara likgiltig. Vi behöver  
börja läsa litteraturen, tänka till om den berör mig eller dig på något sätt och samtala. Där 
har biblioteken sin kärnuppgift.

Vår rätt till fri åsiktsbildning förutsätter att vi anstränger oss att ta reda på vad vår åsikt 
egentligen representerar och om vi gillar den även efter en granskning. Vi läser en bok och 
dras in i ett förlopp. Läsaren utvecklar åsikter och tyckanden medvetet eller omedvetet. 
Behovet av eftertanke och samtal följer ofta omedelbart på läsning. Hur formulerar jag mina 
intryck i förhållande till andra läsares intryck? Och varför är det intressant?

Lika väl som vi varje dag måste äta, röra oss och träna kroppen att vara stark, uthållig och 
rörlig behöver vi på motsvarande sätt kontinuerligt träna vår förmåga att läsa, tänka, skriva 
och samtala. Ju mer vi arbetar med vårt språk desto större chans har vi att göra oss förstådda, 
att förstå, fantisera och kommunicera. Det kan vara språket som hjälper oss ur en knipa, 
inte våld. Att samtala är att kunna mötas och att låta olika perspektiv bidra till ett större 
sammanhang som vi tillsammans ständigt lägger i ett oändligt pusselarbete.
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Många ser läsande som en ensam sysselsättning, men det är snarare skrivandet som sker 
i ensamhet. När vi läser försätter vi oss i dialog genom den text vi läser och vanligtvis tar 
texten sig obehindrat in i läsarens kognitiva strukturer och sätter igång känslor, reflektioner, 
eftertanke, skratt, ironi, själens njutning eller ren tristess inför den framställda texten.

Att läsa är inte sällan en förtrollande och häpnadsväckande process. Man kan få för sig att 
litteratur är svåråtkomlig. Men det är ju raka motsatsen. Det är enkelt att i varje kommun 
öppna dörren till allmänhetens rum, gå in på folkbiblioteket, en Meröppen filial eller möta 
bokbussen för att låna litteratur utan att det kostar dig ett öre. För det har du redan betalat 
på skatten. Du ska känna dig välkommen att fråga bibliotekarien om vägar till litteraturen. 
Folkbiblioteken inte bara erbjuder viss litteratur, utan all sorts litteratur finns tillgänglig på 
hyllorna och i magasinen och finns där för oss; kvalitativ litteratur, poesi, sköna eller osköna 
berättelser, fakta och resonemang som i prosans form får dig att tänka att det där kände 
du inte till, tänk att det var så! Eller att du hemmavid i en äldre släktings efterlämnade 
material hittar för dig okända kopplingar till litteratur som inte pläderar för åsiktsfrihet. 
Materialet kan sätta igång ditt intresse att ta reda på mer om det lokala där släktingen levde 
och biblioteket kan hjälpa dig att hitta litteratur som diskuterar och belyser sakfrågan. Eller 
att ett bibliotek i en utställning har lyft frågan om korna i samtiden och i våra lokala liv 
och plockat fram litteratur och resonemang och du upptäcker påståenden och exempel ur 
verkligheten som du inte kunnat föreställa dig. Man väljer ju långt ifrån allt i sitt liv, många 
gånger ramlar det bara över en om man är öppen att ta emot.

Alla våra intryck kan vi inte bära på egen hand; intryck och tankar, känslor och resonemang 
behöver formuleras i ett språk som inte bara man själv förstår. Språket gör att vi hör ihop,     
vi skriver och läser, och bidrar gemensamt till samhället. Språket berättar att vi har känslor 
och tankar. Språkets allra viktigaste funktion utgörs av att vi har förmågan att samtala och 
utbyta information. Litteraturen är en central väg in i samtalets kultur, detta komplexa att 
höra samman genom att veta, känna, kunna prata, lyssna samtala och få insikter. Med språket 
kan vi uttrycka formuleringar som andra förstår och kan reagera på. I det uppdraget är 
folkbiblioteken den kulturinstitution som har ett tydligt uppdrag och ansvar att lära känna 
sina besökare, lyfta fram litteratur och iscensätta samtal.

Vikten av att hålla biblioteken öppna

All forskning om bibliotek visar att öppettider är en avgörande faktor för besök. Har 
folkbiblioteket endast öppet på tider då folk vanligen arbetar, säger det sig självt att besöken 
uteblir. Otillräckliga öppettider signalerar att man inte vill ha besök. KB:s statistik visar att 
hälften av alla folkbibliotek i landet har öppet högst 20 timmar eller mindre i veckan! Många 
kommuner löser tillgängligheten till folkbiblioteket genom att organisera Meröppet, ett 
system där man som låntagare har tillgång till biblioteket även utanför ordinarie öppettider 
då personal inte finns på plats. Författarförbundet är inte emot Meröppet i sig, men vill 
understryka att det aldrig kan ersätta ett folkbibliotek med bra öppettider och med utbildad 
personal närvarande som besökarna kan vända sig till och ställa frågor om litteratur och 
läsning. Forskning visar att öppettider i samverkan med satsning på inköp av litteratur för 
alla, program som intresserar kommuninvånarna och ett centralt placerat folkbibliotek är 
nycklar till fler besök, ökade utlån och ökat intresse.
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Författarförbundets rapport Biblioteken under coronakrisen, en lägesrapport från 14 folkbibliotek 
och rapporter från KB om kommunerna och pandemin, visar bland annat att en mycket hög 
andel av folkbiblioteken i landet har ansträngt sig att under pågående pandemi hålla öppet 
och ha ett fungerande system för alla låntagare inklusive 70+ och sköra personer som i många 
kommuner kunnat få hemleverans av litteratur. Det visar, hur centralt det trots allt är för de 
flesta folkbibliotek att seriöst beakta tillgängligheten. Några få folkbibliotek på olika platser 
i landet har valt, att helt eller delvis stänga ner biblioteken vilket ju omedelbart drabbat 
tillgängligheten och berättar om begränsning av yttrandefriheten; den att allmänheten inte 
har tillgång till de verksamheter som skyddas av yttrandefriheten.

Författarförbundet vill understryka att tryck- och yttrandefriheten är en demokratisk 
grundpelare lika central som att allmänheten alltid ska garanteras tillgång till de verk 
och skrifter, media och information som skapats och finns att läsa, låna och prata om på 
folkbiblioteket. Att alltför strikt begränsa öppettiderna är inte förenligt med folkbibliotekens 
uppdrag.

Bibliotekens och bibliotekariens förändrade roll

Under de senaste 30-40 åren har biblioteken gradvis gått från helt manuella arbetsrutiner 
till i allra högsta grad automatiserad cirkulation av litteratur och medier med hjälp av 
utlånings- och återlämningsmaskiner/robotar, från kortkataloger till online-kataloger och 
med internet och databaser inom de flesta ämnesområden. Parallellt med den utvecklingen 
har bibliotekspersonalen under samma tid kraftigt reducerats på grund av rationaliseringar, 
besparingar och omorganisationer. Huvudstadens stadsbibliotek hade exempelvis år 1980 
900 anställda. En personalstyrka som år 2020 är nedbantad till 360 personer. Samtidigt har 
antalet invånare i Stockholm ökat från 647 000 år 1980 till 975 000 år 2020. 

Stockholms stadsbiblioteks organisation omfattade år 1980 huvudbiblioteket, Läsesalongen 
i Kulturhuset, 39 stadsdelsbibliotek, sju separata barn- och ungdomsavdelningar samt 
31 bibliotek med fast bokbestånd vid sjukhus och andra institutioner. Dessutom erbjöds 
biblioteksservice via bokbussar, biblioteksverksamhet vid bostadshotell för pensionärer, 
barnstugor och arbetsplatser, sammanlagt fanns mer än 150 utlåningsställen, enligt 
Biblioteksnämndens protokoll. År 2020 har Stockholms Stadsbibliotek ansvar för 40 av 
Stockholms stads folkbibliotek samt det digitala biblioteket och hemsidan biblioteket.se. 
Stockholms övriga folkbibliotek – TioTretton, Rum för barn, Lava och Kulturhusets bibliotek, 
med avdelningarna Skönlitteratur & Konst, Film & Musik och Serieteket – är en del av 
Kulturhuset och Stockholm Stadsteater AB, enligt Stockholms Stadsbiblioteks hemsida.

Digitalisering och datorisering utgör en helt central del av den omfattande strukturomvandling 
som i snabb takt förändrat samhället. Den tekniska utvecklingen förutsätter att alla 
medborgare har tillgång till datorer, skrivare och framförallt förväntas klara av att hantera all 
ny teknik. Denna tekniska utveckling har lett till helt nya förväntningar på folkbiblioteken. 
Ett exempel är då internet slog igenom på bred front i mitten av 1990-talet och började 
konkurrera ut postens kärnverksamhet, brevdistributionen. Posten abdikerade då från sitt 
uppdrag och valde att istället för att anamma den nya tekniken med e-post hänvisa sina 
kunder till folkbiblioteken som hade installerat publika datorer. Andra viktiga aktörer gjorde 
som posten och vältrade över kunderna och deras tekniska rådvillhet på folkbiblioteken. 
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Det var bankerna, Försäkringskassan, Socialtjänsten med flera vilka alla förväntade sig 
att folkbiblioteken skulle ta hand om deras kunders behov. Folkbiblioteken valde, kanske 
oreflekterat, att hjälpa och vägleda de nya besökarna för att lösa deras livsviktiga behov. 
Plötsligt skulle personalens litterära och informationsanalytiska kompetens istället inriktas 
mot att hjälpa folk att betala räkningar, sköta sin ekonomi, skicka e-post och kommunicera 
med socialtjänsten och Försäkringskassan. Folkbiblioteken ställde upp på detta och skickade 
inte heller några fakturor till Posten och bankerna med flera för det omfattande extraarbetet. 
Av detta följde att folkbibliotekens personal och ekonomi påverkades negativt och innebar 
förstås att bibliotekarierna inte hann med sitt uppdrag att:

 främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
 utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

I spåren av detta tekniska paradigmskifte som drabbade folkbiblioteken följde besparingar, 
urholkad budget, minskat inköp av ny litteratur och som statistiken visar en betydligt 
reducerad personalstyrka. Detta paradigmskifte har samtidigt som bibliotekens infrastruktur 
förändrats och reducerats lett till att folkbiblioteken tenderar att förvandlas till bleka kopior 
av det som kallas medborgarkontor (kontor för offentlig service, i första hand given av 
kommuner, där kontaktfunktionen från flera olika offentliga enheter samlokaliseras för att 
ge medborgaren lättare åtkomst. Även tillgång till samhällsinformation och rådgivning i 
ekonomiska och juridiska frågor kan förekomma). Men bibliotekarierna är inte utbildade för 
dessa funktioner utan har en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap från 
någon av de sex biblioteksutbildningarna i Sverige (Bibliotekshögskolan i Borås, Södertörns 
högskola, universiteten i Lund, Umeå, Uppsala och Växjö).

Andra orealistiska förväntningar på folkbiblioteken är att de ska förse både högskolestudenter, 
vuxenstuderande, grundskole- och gymnasielever med läroböcker, kurslitteratur och 
läsfrämjande vägledning. Därför är det viktigt att Bibliotekslagens nuvarande skrivning i § 10 
skärps, så att det blir ofrånkomligt att skolbiblioteken, som elever har lagstadgad rätt till, 
bemannas av utbildad personal.

Under nuvarande omständigheter försvåras självklart också folkbibliotekens uppdrag att ha 
rimliga förutsättningar att nå de prioriterade grupperna som anges i bibliotekslagen:

– personer med funktionsnedsättning
Att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel 
för att kunna ta del av information.

– de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska
Genom att erbjuda litteratur på:  
 1. de nationella minoritetsspråken, 
 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
 3. lättläst svenska.

– barn och ungdomar
Främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
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Litteraturens nya villkor i digitaliseringens tid

Svenska Förläggareföreningens rapport Läsandets årsringar visar bland annat att läskulturen 
bärs upp av tillgång till böcker (och annat läsbart) i hemmet, bland kamraterna, på skol- 
och folkbiblioteken, bokhandel och andra försäljningsställen i det som kallas det litterära 
systemet. För att detta system ska fungera krävs också kunniga personer i olika sammanhang. 
Här samverkar staten, kommunerna, marknaden och det civila samhället. Ingen sektor 
ensam kan försvara läskulturen.

Inom kulturlivet har ekonomins betydelse ökat när det har utsatts för en friare marknad 
oavsett om det gäller förlagen, folkbiblioteken eller skolan. Från 1970-talet blev bokpriserna 
helt fria med ökad försäljning av böcker som följd. Samtidigt kunde böcker säljas via 
bokklubbar, varuhus och andra kanaler. Bokhandlarna hade svårt att klara sig då de förlorade 
sin speciella ställning. Förlagen fick ekonomiska problem som gick tillbaka till överutgivning 
på 1960-talet. Politikernas svar blev bland annat det så kallade litteraturstödet 1976 som stöd 
till kvalificerad litteratur. De små förlagens utgivning och litteraturstödet har haft betydelse 
för utgivning av kvalificerad litteratur.

Kommersialiseringen av bokmarknaden har dock medfört att genrelitteraturen och särskilt 
deckare ökat andelar av bokförsäljningen. Spänningslitteraturen har också blivit den mest 
utlånade genren på biblioteken.
   
Vad betyder denna förändring för biblioteken? Det är ännu viktigare än tidigare att försvara 
mångfalden och den kvalificerade litteraturen. Här spelar de små förlagen stor roll, liksom 
litteraturstödet. Sveriges Författarförbund har i olika sammanhang lyft frågan om hur 
biblioteken hanterar de litteraturstödda böckerna. Det finns många goda exempel där de 
uppmärksammas och naturligtvis görs sökbara i katalogen. Tyvärr har vi också dåliga 
erfarenheter när biblioteken säljer dessa böcker, skänker bort dem (kan försvaras ifall 
det blir dubbletter, när biblioteken själva hunnit köpa in titeln i fråga) eller till och med 
makulerar dem. Det i sin tur ställer yttrandefriheten på sin spets, särskilt om det gäller 
översatt litteratur. Bland författarna till dessa böcker finns de som verkar i diktaturer och är 
tvungna att ge ut sina böcker i något annat land än hemlandet. När de ska nå svenska läsare 
på folkbibliotek kan deras böcker riskera att råka ut för samma öde som i hemlandet – att 
makuleras. Däremot kan systemet med litteraturstödet förbättras och förenklas så att det blir 
smidigare för biblioteken.

Tendenserna till kommersialisering utmanar också biblioteken. De kan inte gå efter ”mest 
sålda-böcker”-listorna och bara bjuda in de mest kända författarna. Om biblioteken också 
springer efter bästsäljarna rycks en av grunderna bort för många författarskap i detta land. 
Det finns förlag som fått sin försäljning av smal litteratur till biblioteken kraftigt minskad från 
1 000 stycken per år till 50. Bibliotekens uppdrag är att bevaka hela utbudet av litteraturen. 

När det gäller digitalisering har inte e-boken fått det uppsving som många trott även om 
fackboken är mer framgångsrik som e-bok än ljudbok. Däremot ökar ljudboken, speciellt för 
spänningslitteraturen. En aspekt på e-boken handlar om kommersialiseringen. Forskarna 
Jutta Haider och Olof Sundin har uppmärksammat att folkbibliotekens uppdrag krockar 
med kommersiell logik. När biblioteken köper in e-böcker anlitar de externa aktörer såsom 

16Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget 



Elib. Den elektroniska läsningen kan registreras även om företagen säger att användardata 
inte överlåts till tredje part men läget är oklart när det gäller statens tillgång till data. Vidare 
gynnar användningen av e-böcker algoritmer. Redan nu tillhandahåller företagen läsarna 
topplistor och betygssättningar av e-boken.  

Författarförbundet har tidigare uppmärksammat att e-boken är inlåst i sitt format. Licensen
är ställd på ett enda bibliotek, och e-boken, oavsett om det gäller skönlitteratur, facklitteratur
inklusive forskningsresultat eller barn- och ungdomslitteratur och går inte att fjärrlåna. Det
ställer till många problem: flera universitets- och högskolebibliotek föredrar e-boken när det
gäller inköp av ny litteratur. Dessa nya titlar blir då oåtkomliga för de som är låntagare, men inte 
är inskrivna studenter eller lärare på universitetet i fråga. Böcker finansierade av skattepengar 
är alltså inte längre tillgängliga för allmänheten. Även om universitetsbiblioteken i första 
hand ska ha sina bibliotek för studenter och forskare finns det på dessa bibliotek litteratur 
som folkbiblioteken inte har möjlighet att köpa in. Både allmänheten och författare är därför 
beroende av att på sitt eget folkbibliotek kunna fjärrlåna från universitetsbiblioteken.

Inom folkbiblioteken i Skåne pågår en diskussion om fjärrlånen. Under en period stoppade ett 
storstadsbibliotek fjärrlånen till andra bibliotek eftersom transporterna blev för omfattande. 
I stället uppmanas folkbiblioteken att köpa in litteratur som inte är äldre än fem år. Även 
depåbiblioteket i Umeå som ska kunna serva hela landets bibliotek har tidvis upphört med 
utlånen på grund av resursbrist. Även om dessa uppehåll i fjärrlåneverksamheten har varit 
tillfälliga så signalerar de hur resursbrist inom biblioteken påverkar utbudet för användarna.

Fjärrlånen har länge varit en vedertagen och självklar praxis i Sverige. På flera håll i landet finns 
en samverkan mellan kommuner, till exempel Skåne nordost och Biblioteken i Norrbotten. 
Det betyder att de har en gemensam katalog och att låntagarna snabbt kan få tillgång tíll 
böcker och annan media som finns i de närliggande kommunerna. Detta i sin tur avlastar 
de stora stadsbibliotekens fjärrlånesystem. De små kommunerna kan också rikta sina inköp, 
alla bibliotek behöver inte köpa alla titlar. Det är ett lyckat exempel som gynnar de små 
kommunerna och deras invånare – låntagarna får tillgång till ett betydligt större mediebestånd 
än vad det egna biblioteket kan tillhandahålla. 

Digitaliserade dagstidningar och radio- och TV-program är idag ofta låsta, men finns tillgängliga 
på Kungliga Biblioteket, men även via PressDisplay/Pressreader på många folkbibliotek och 
är då även tillgängliga hemifrån. Inlåsningen, både när det gäller e-boken och annan media, 
är i sig en paradox när digitaliseringen en gång ansågs bidra till att informationen skulle bli 
tillgänglig för alla. Det är en allvarlig demokratifråga när allmänhetens tillgång till litteratur 
och media begränsas på detta sätt. Som ett jämförbart exempel kan nämnas att i Danmark 
är e-böckerna på biblioteken tillgängliga för alla på samma sätt som tryckta böcker. Nationell 
Biblioteksstrategi har lyft fram problemen med den digitala inlåsningen. Oavsett om Nationell 
Biblioteksstrategi ska genomföras eller inte måste denna fråga få en snabb lösning. 

Biblioteken, de nationella minoriteterna och andra språk
 
Möjlighet till läsning och de upplevelser som litteraturen ger och att utveckla språket gäller 
alla oavsett språk. Bibliotekslagens § 5 specificerar några grupper som biblioteken särskilt 
ska uppmärksamma, bland andra de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Det 
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betyder att litteratur ska erbjudas på finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch. Även 
andra språk än dessa och svenska samt lättläst svenska ska uppmärksammas.

Det finns många bibliotek som arbetar medvetet med de nationella minoriteterna beroende av 
vilken eller vilka grupper som finns i kommunen. I till exempel Helsingborg har biblioteket 
i Drottninghög arbetat mycket med den romska gruppen som har egna kulturarrangemang 
och som får använda biblioteket som sin lokal. Föreläsningar för allmänheten om romsk 
kultur har genomförts. Nu arbetar även stadsbiblioteket inne i centrum med de andra 
nationella grupperna. Arbetet med den romska gruppen började som ett projekt och när 
det avslutades upplevde företrädare för gruppen att en del av verksamheten inte riktigt är 
förankrad i kommunen. Detta visar hur viktigt det är att kommunerna följer upp projekt 
med egen finansiering. 

Den viktigaste lärdomen som kan dras av de olika projekt som pågår runt om i landet är 
att det krävs långsiktiga satsningar för att upprätthålla kvalitet i program och utbud av 
litteratur, så verksamheten blir solid på sikt. Dessutom har det visat sig att de bibliotek som 
aktivt arbetar med en nationell minoritetsgrupp och deras företrädare med planering av 
program och inköp av media också lyfter de övriga minoritetsgrupperna. Kulturrådet har 
börjat ge ut en katalog med aktuell utgivning av litteratur på de olika nationella språken för 
att underlätta bibliotekens inköp.

Av Sveriges Författarförbunds rapport Tolv minoritetsröster om bibliotek (2016) framgår 
att biblioteken inte alltid når ända fram i arbetet med de nationella minoritetsspråken. 
Till exempel hänvisas kulturprogram till gruppernas egna föreningar som uppmanas 
att arrangera dem och får också bära kostnaderna för dem. I vissa fall nonchaleras 
förslag på inköp av litteratur på något av minoritetsspråken. Här finns ett problem 
för en del av språken som har liten utgivning, till exempel kaleromani. Ett annat 
problem uppstår när biblioteken gallrar bort litteratur. Om man inte gör det i samråd 
med representanter för den berörda gruppen händer det att en del klassiker försvinner. 
Det kan vara oersättliga böcker som inte är tillgängliga på något annat bibliotek.  

Nationell Biblioteksstrategi har föreslagit att de nationella minoritetsspråkens egna bibliotek 
kan bli resurser på nationell nivå som lånecentraler för att förse lokala bibliotek med media 
på respektive språk. För detta krävs statligt stöd. Lika viktigt är att ge fortsatt stöd för 
utgivning av litteratur på dessa språk.

Utöver de synpunkter som framfördes i Författarförbundets rapport finns det enstaka 
exempel på att författare som tillhör en nationell minoritetsgrupp har ombetts att medverka 
på ett bibliotek, men samtidigt fått veta att inget arvode kommer att utgå. På samma sätt 
som den svensktalande befolkningen får ta del av kulturprogram och författarbesök är det 
förstås självklart ur demokratisynpunkt att även de nationella minoriteterna får göra det.

De nationella minoriteterna har en särställning och skyddas av flera lagar och utgör en 
del av kulturarvet i Sverige. Medieinköp och författarprogram på dessa språk är viktiga 
också för att kunna behålla och revitalisera språken. Utgångspunkten är att tillsammans 
med grupperna utforma verksamhet. Det kan innebära en utmaning att i vissa fall aktivt 
söka upp representanter för dem. Nationella Biblioteksstrategin har i sin rapport om de 
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nationella minoriteterna lyft fram vikten av att biblioteken också allmänt kan informera 
om dessa grupper för majoriteten i samhället och synliggöra dem. Detta bör ske oavsett om 
det finns efterfrågan.

Biblioteken ska enligt lagen också uppmärksamma övriga språk som talas i Sverige förutom 
de nationella minoritetsspråken. Arabiskan har sedan år 2018 passerat finskan och är nu 
landets näst vanligaste modersmål efter svenskan. Även andra invandrarspråk ställer krav på 
biblioteken. Det är viktigt att biblioteksbesökarna får tillgång till media på sina egna språk 
utan att enbart bli hänvisade till fjärrlån. De flesta biblioteken är lyhörda för besökarnas 
behov, men alla bibliotek kan inte finansiera media på alla språk. Det är därför angeläget att 
satsningarna på centrala funktioner som till exempel Mångspråkiga Lånecentralen fortsätter. 

Vid årsskiftet 2019/2020 flyttades Internationella biblioteket (IB) från Stockholms 
stadsbiblioteks Annex. Mångspråkiga lånecentralen flyttades till Stadsarkivets lokaler i 
Liljeholmen och ska därifrån fungera som ett nationellt kompetenscenter för folk-och 
skolbibliotek när det gäller mångspråkig media. Bibliotek i hela landet kan bland annat 
fjärrlåna från Mångspråkiga lånecentralen. Verksamheten med fokus på barn, mångspråk 
och integration flyttades till Kungsholmens bibliotek som fått tillägget Internationella 
biblioteket.På entréplanet finns en stor barnavdelning med barnböcker på svenska och andra 
språk. Från september 2020 pågår renoveringsarbeten i lokalerna vilket tillfälligt begränsar 
tillgängligheten. Rum för kreativa verkstäder planeras liksom rum för filmvisning. Ett 
begränsat urval tidskrifter och tidningar återfinns i facksal 3 på Stadsbiblioteket. 

Det står tydligt i Nationell Biblioteksstrategi/Demokratins skattkammare att den mångspråkiga 
verksamheten ska utvecklas och fördjupas. Författarförbundet ställer sig bakom de kraven 
och välkomnar kvalitativa och genomtänkta åtgärder. Internationella biblioteket (IB) och 
Mångspråkig lånecentral är nationella angelägenheter. Sveriges Författarförbund förutsätter 
att en uppföljning och utvärdering av det omfattande förändringsarbetet görs för att belysa 
kvaliteter och behov.

Hösten 2020 har regeringen i sin budget avsatt medel till Kungliga Biblioteket för 
att utveckla och driva nationella resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken 
och för personer med annat modersmål än svenska. I det ingår nationella digitala 
bibliotekstjänster för att stötta läsfrämjande och medieförsörjning på dessa språk. 

Mångspråkig lånecentral med hela landet som uppdrag behöver stärkas politiskt och 
ekonomiskt.

Litterär chef

Författarförbundet pläderar för att folkbiblioteken inrättar en tjänst som litterär chef. Vi 
menar att de försämringar som pågår inom folkbiblioteken vad avser tillgängligheten till 
litteratur och insatser för att lyfta kvalitativ litteratur för alla åldrar behöver fokuseras och 
lyftas fram i bibliotekens dagliga arbete. En litterär chef ska ha det övergripande ansvaret för 
folkbibliotekets utbud av litteratur, samlingar och för inköp av ny litteratur. En litterär chef 
driver på läsfrämjande insatser för alla åldrar och grupper och ansvarar för att den samtida 
litteraturen och det lokala samtalet kring litteratur pågår och utvecklas. En litterär chef har också 
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övergripande ansvar och upprätthåller kommunikation med aktuella samarbetspartners som 
kan stärka intresset för bildning och upplysning bland medborgarna. Med samarbetspartners 
avses lokala föreningar och intressegrupper liksom universitet, högskolor, studieförbund och 
folkhögskolor. Här finns omfattande kompetens och vilja till samverkan som starkt kan bidra 
till bibliotekslagens intention att verka för det demokratiska samhällets utveckling.

Sedan 90-talet pågår en nedläggning av folkbiblioteken i oförminskad takt åtföljd av en 
uppenbar försvagning av bibliotekens interna infrastruktur. Biblioteksnämnderna är i stort 
sett bortrationaliserade och det är inte ovanligt att en bibliotekschef samtidigt har uppdrag 
som kulturchef och i vissa fall rapporterar och redovisar direkt till kommunstyrelsen. Det 
vill säga att biblioteks- och kulturfrågorna saknar specifik nämnd och kompetens. Det finns 
också exempel där bibliotekscheferna inte är med i kommunens chefsmöten, en faktisk och 
symbolisk markering.

En litterär chef har goda möjligheter att öka folkbibliotekens kvalitativa arbete till gagn för alla 
medborgare i kommunen och även öka bibliotekets förmåga att leva upp till bibliotekslagens 
tvingande paragrafer.

***
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Sveriges elever måste ha skolbibliotek
I den offentliga debatten är enigheten stor om att skolbiblioteken bör vara bemannade med 
kompetent personal, att de ska ha rimliga öppettider, att de ska vara tillgängliga för eleverna 
och att de ska ha en pedagogisk funktion för hela skolan. De ska vara en funktion, inte en 
boksamling.

Ett välfungerande skolbibliotek är en enorm tillgång för en skola och ett nav i den pedagogiska 
verksamheten. Det finns många goda exempel, men generellt är verkligheten idag en annan. 
Det är bara drygt en tredjedel av eleverna i landets skolor som har tillgång till ett bemannat 
bibliotek. Detta har både Läsdelegationen och Nationell biblioteksstrategi poängterat, och i 
deras förslag finns förstås denna fråga med, och regeringen har lovat att genomföra åtgärderna 
utredningarna föreslagit.

När det gäller skolbiblioteken tillsattes utredningen ”Stärkta skolbibliotek och läromedel” 
som ett första steg. Dess mål är att leverera konkreta förslag till hur skolelever i hela landet 
ska få tillgång till likvärdiga skolbibliotek.

Ett uppenbart problem är att det inte finns någon riktig definition av vad ett skolbibliotek 
och en skolbiblioteksverksamhet ska vara och på många håll hänvisas eleverna till någon 
undanskymd hylla med inte helt aktuell litteratur. Avsaknaden av definition och den lite 
slappa formuleringen i Skollagen att alla skolor ska ha ett bibliotek gör att skolledare lätt 
kommer undan ansvaret att ordna en fungerande verksamhet. Nationella biblioteksstrategin 
poängterar också att Skolinspektionens möjligheter att slå ner på bristerna är alltför tama.

Följden blir att när kommuner ska spara brukar skolbiblioteken drabbas först. Ett aktuellt 
exempel är Botkyrka där kommunledningen värnar om biblioteken men när de ändå 
tvingas till nedskärningar i skolverksamheten ser rektorerna ingen annan råd än att dra 
ner på bemanningen av skolbiblioteken och på så sätt dra undan mattan för en fungerande 
verksamhet.

Utredningen ”Stärkta skolbibliotek och läromedel” kommer förhoppningsvis att presentera 
vad de kommit fram till i februari 2021 när det gäller skolbiblioteken. Arbetet har stimulerat 
diskussionen om skolbiblioteken internt, där utredningen ordnat möten och studiebesök. 
Men väntan på rapporten har också hämmat diskussionen. Alla väntar på resultatet, kan 
ligga lågt och hänvisa till detta i stället för att agera. Så fort en rapport ligger på bordet är 
det dags för remissarbete, även för Författarförbundet. Förhoppningsvis kommer processen 
att vara klar i god tid innan nästa riksdagsval.

Men varför måste ett bibliotek vara bemannat?

På den frågan finns det många svar. Det enklaste är att någon måste sköta om beståndet och 
göra det möjligt för låntagarna att hitta de eftertraktade titlarna. Men om biblioteket verkligen 
ska tillhandahålla en pedagogisk verksamhet behövs så mycket mer. En bibliotekarie som 
med kännedom om elevernas behov och önskemål ska kunna guida dem i bokdjungeln. Det 
samma gäller relationen till undervisningen och pedagogerna: en bibliotekarie har koll på 
lämplig litteratur och information som kan vidga och fördjupa ämnen och teman.
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Bibliotekarien sköter bokprat, boksamtal och presenterar nya böcker, lyfter fram för eleverna 
relevant litteratur och jobbar med annat som har med läsfrämjande att göra. Hen kan initiera 
författarbesök och driva biblioteksråd med eleverna, skapa frågesport och andra aktiviteter 
som inte bara lockar till läsning utan också till samtal om allt i livet vid sidan av själva skolan. 
En skolbibliotekarie är en annan, ”neutral”, vuxen att möta, att bygga relationer till, vilka 
leder vidare till litteratur och lustläsning.

Många oroande undersökningar och rapporter visar på att läsandet går ner inom nästan alla 
grupper. Det är en smärtsam insikt att det finns elever som går ut nian utan att ens ha lärt 
sig läsa ordentligt och att inte ens hälften av eleverna har gymnasiekompetens när de lämnar 
vissa skolor. Hur dessa ungdomar sedan ska kunna hantera kontakter med myndigheter, 
samhällsorgan och andra i sina vardagsliv är en fråga man helst vill slippa ställa sig. Här 
brister huvudmännen i sitt samhällsansvar.

Att ett bibliotek skulle kunna ändra på detta är kanske att gå för långt, men en väl fungerande, 
pedagogisk skolbiblioteksverksamhet kan göra det. Med ett fokus på elevernas läsande och 
deras språkutveckling i ett samarbete mellan pedagoger och bibliotekarier går det att göra 
stor skillnad. I den internationellt jämförande studien Pirls 2016 kom man fram till att 
elever som tyckte om att läsa också uppnår bättre skolresultat. En skolbibliotekarie kan med 
sina verktyg locka fram läsare ur de barn och ungdomar som ännu inte upptäckt glädjen i 
att försjunka i en bok och förstått vad läsandet kan ge. Ett skolbibliotek är också i sig en 
utbildning. Bara det att det finns ett fungerande skolbibliotek kan inspirera eleverna till att 
bli vuxna som fortsätter söka nöje och bildning på närmaste folkbibliotek resten av livet.

När det gäller att förmedla kunskap i att hantera även medier av andra slag än tryckta böcker, 
hur man hittar information och granskar källor, är det bibliotekarien som sitter inne med 
de största kunskaperna på skolan. Ett samarbete mellan pedagoger och bibliotekarie kring 
medie- och informationskunnighet (MIK) kan ge eleverna en större beredskap när det gäller 
att hantera mötet med det komplicerade samhälle och den uppsjö av information de måste 
lära sig tolka och reagera på idag.

Rapporten från utredningen är efterlängtad och bemannade skolbibliotek står högst upp 
på önskelistan. Men det räcker inte. Det krävs rejäla och långsiktiga resurser. Ekonomin 
måste finnas i kommunerna, liksom tydliga lagar, fria från kryphål. Dessutom måste även 
utbildningarna stimuleras så att det stora behovet av utbildade, kompetenta bibliotekarier 
tillgodoses.

Det är nödvändigt att ett bibliotek ska vara tillgängligt för eleverna och att det ska vara 
bemannat med utbildad personal. Men det gäller att även de som har makten och pengarna 
– politikerna, kommunledningen, skolledarna – också inser det och att en välfungerande 
pedagogisk skolbiblioteksverksamhet höjer skolresultaten vilket även blir en form av 
ekonomisk vinst.

***
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Bibliotekssamverkan - mer än bara ord?
 Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt  
 med berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och yrkeskategorier. 
       Ur UNESCO:S folkbiblioteksmanifest 

Sveriges Författarförbund har under många år bjudit in till samarbete med folkbiblioteken. 
Självklart inbjuds författare till biblioteken att prata om sina böcker och det gäller 
allmänlitteraturen. Men vi ser ett behov av att också satsa på breda samtal om samtidens 
litteratur och samhällsfrågor och om och hur de möjligen går att relatera till folkbibliotekens 
lokala förutsättningar och behov. Men här tycks det finnas ett stopp – Författarförbundet 
kommer varken in i biblioteken eller i bibliotekarieutbildningarna med dessa frågor.  

Författare och översättare kan samverka över längre tid och med ett folkbibliotek utveckla en 
lokal satsning, ett lokalt utvecklingsprogram som syftar till att leva upp till bibliotekslagens 
mål. Men märkligt nog har Författarförbundet aldrig varit med om att ett folkbibliotek vänt 
sig till oss med frågor kring samverkan kring litteratur, läsning och samtal sett ur ett brett 
perspektiv. Inte heller har biblioteksutbildningarna gjort så, även om vi trängt oss på och 
erbjudit samverkan och samarbete.

Om vi tänker oss att läkare inte skulle vara involverade på den högre utbildningen till läkare 
är det tänkbart att en majoritet skulle höja på ögonbrynen och undra över utbildningens 
relation till läkaryrket och sjukvården. Men faktum är att författare och översättare i stort 
sett aldrig är inbjudna att medverka vid eller bidra till utbildningarna inom biblioteks- och 
informationsyrken. Inte heller är vi som yrkeskår inbjuden till biblioteken att medverka när det 
gäller utveckling av litteraturprogram, läsfrämjande insatser, skriv- och programutveckling, 
arbetsplatsbiblioteken, ja, listan kan göras lång. Det är ju fortfarande författarna och 
översättarna som levererar litteratur i en ständig ström till biblioteken. Men oftast är de 
bara välkomna att prata om sina böcker, inget annat kring och om litteraturen. Författare 
och översättare är välutbildade och mångsidiga och representerar specifik kunskap som 
folkbiblioteken skulle kunna ha stor glädje och nytta av. De har erfarenhet och kunskap om 
skrivande, om litteratur och om läsning och om det mycket specifika med att översätta en bok 
från ett språk till ett annat. Varför prövar inte folkbibliotek att ha en författare/översättare 
anställd, någon som kontinuerligt vistas på biblioteket och samtalar med besökarna, pratar 
om litteratur och läsning och håller i skrivkurser? Några sådana försök har gjorts och 
avslutats, även vid Uppsala universitet. 

Författarförbundet saknar ett tydligt statligt ekonomiskt bidrag som syftar till just samarbete 
mellan professionella författare och översättare och ett professionellt folkbibliotek som 
vill skapa utveckling och diskussion. Det finns ännu inte ett statligt bidrag där författare 
och översättare kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att genomföra olika arbets- och 
programinsatser på folk- och även skolbibliotek. Författare och översättare vet en hel del om 
samarbete, men möjligheterna att ansöka om andra medel än stipendier och resebidrag är 
näst intill obefintliga. 

***

23 Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget 



I ett av rundabordssamtalen som hölls under kampanjen framfördes att studieförbund och 
fackförbund med flera kan vara ett starkt komplement och en samarbetspart till biblioteken 
som tillsammans utgör en allmänt läsfrämjande infrastruktur. Att i ett gemensamt program 
som kan genomföras över längre tid inrikta satsningarna och åtgärderna på att nå icke-läsarna 
var något som studieförbund, folkhögskolor och Kommunal skrev under på. Deltagarna var 
tydliga med att icke-läsarna inte hittar till biblioteket och är ovana vid miljön. Antingen får 
man nå icke-läsarna där de är eller så måste man hitta andra sätt att locka dem. Som någon 
uttryckte saken, att det inte är antalet utlån som är viktiga sett ur icke-läsarnas problematik, 
utan det viktiga borde vara hur många som läser. Deltagarna skrev under på behovet av ett 
Nationellt Ryck – nu tar vi tag i detta, nu får vi folk att läsa, bli källkritiska! Ett sådant 
nationellt ryck med fokus på icke-läsarna behövs!

Folkbiblioteken bör inrätta lokala läsråd med målet att samla in kunskap om icke-läsarna 
och hur de kan nås på ett tillförlitligt sätt. Samarbete med studieförbund, fack, forskare, 
författare och översättare med flera andra är att förorda. Det är centralt att folkbiblioteken 
och skolbiblioteken lär sig hur de ska arbeta för att bemöta de svaga läsarnas behov. Bland 
de 50 procent som KB:s statistik visar inte går till biblioteken återfinns också icke-läsarna. 
Självklart är barn och ungdom viktiga målgrupper men likaväl är det centralt att också nå ut 
till vuxna ovana läsare.

Studieförbunden, folkhögskolorna, facken och folkbiblioteken finns i hela landet. Det är 
angeläget att staten och kommunerna gemensamt satsar på läsfrämjande med syfte att nå fram 
till icke-läsarna. En sådan satsning borde vi kunna lyfta tillsammans. Ett antal organisationer 
borde göra en gemensam kartläggning – vad görs idag för att uppfylla delaktighetsmålet? 

***
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Nationellt Museum för Litteratur, Bibliotek och Läsning
Sverige har märkligt nog ingen institution med nationellt ansvar för litteraturen och läsningen 
med kopplingar till samhälle, samtid och historia.

Ett museum kan starkt bidra till och manifestera, analysera och gestalta litteraturen och 
läsningen i människans historia och vår samtid. Som en spegling av historiska epoker, 
aspekter av klassamhället i skilda tidevarv; vilka kunde läsa och inte och varför var det så, 
kyrkans roll för språkets betydelse och demokratins koppling till folkbildningen. Inte att 
förglömma författarnas och översättarnas olika roller och (o)möjligheter genom tiderna.

Många tror att det är Kungliga Biblioteket (KB) som har den rollen, men så är det inte. 
KB:s roll är att samla in, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige. KB ansvarar 
också för att ha nationell överblick över den svenska bibliotekssektorn. KB har alltså inget 
övergripande gestaltande ansvar för litteratur och läsning.

Många vill kanske jämföra KB med British Library men institutionernas uppdrag skiljer 
sig kraftigt åt. British Library bevarar inte bara all text och gör den sökbar. Man iscensätter 
också mängder av intressanta och populära utställningar, om boken och texten i historien, 
om makten och det skrivna ordet, om de tidigare koloniernas litteratur med mycket mera.

Museernas uppgift är att genomlysa och granska, föra fram, belysa och visa nationella och 
internationella perspektiv. I Sverige har vi museer inom i stort sett alla konstområden; måleri, 
teater, musik, dans och filmen har sitt Filmhus på Gärdet i Stockholm. Men litteraturen och 
läsningen har inte tilldelats den manifesta relationen till ett museum. Kanske har biblioteken 
och deras förekomst förvillat beslutsfattarna och kulturpolitiken?

Det är dags nu att visa fram den nordiska litteratur- och berättartraditionen med livsviktig 
koppling till internationella strömningar. Hög tid att belysa författarnas och översättarnas 
arbete och betydelse för ökad förståelse och insikt i och om olika kulturer, av samtid och 
historia. Ett museum som kopplar läsning med litteratur och visar på språkets, det skrivna 
och talade, enastående betydelse för var och en och för oss alla gemensamt. Om Sverige 
öppnar portarna till Nationellt Museum för Litteratur, Bibliotek och Läsning kan kunskap 
och insikt om litteratur, bibliotek och läsning gestaltas i utställningar och omvandlas till 
insikter och nyfikenhet. Folk- och skolbiblioteken kan inspireras och samverka med museet 
kring lokala och regionala utställningar. 

Stockholms stadsbiblioteks byggnad vid Odenplan som är ritad av arkitekt Gunnar Asplund 
var en prestigebyggnad när det öppnade 1928, för 92 år sedan. Låt nuvarande bibliotek 
flytta in i ett nytt samtida bibliotek, en ny arkitektonisk och genomtänkt byggnad. Asplunds 
biblioteksbyggnad kan då omdisponeras och bli en utmärkt byggnad för Nationellt Museum 
för Litteratur, Bibliotek och Läsning, lagom till 100-årsjubileet år 2028. 

Kom igen! Sverige behöver sina folkbibliotek, skolbibliotek och ett Nationellt Museum för 
Litteratur, Bibliotek och Läsning! Låt oss gemensamt jobba för detta!

***
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Sammanställning av bibliotekskampanjens genomförda 
aktiviteter
• Kampanjfilm
Den 3 mars inleddes kampanjen med att ett trettiotal litteratur- och biblioteksfantaster, 
som skolelever, rektorer, skådespelare, journalister och andra låntagare, lät sig intervjuas 
för en kampanjfilm, där de delade med sig av sina tankar om varför biblioteken är viktiga 
för individen såväl som samhället. Filmen finns som en längre sammanhållen film samt 
uppdelad i ett antal kortfilmer. Samtliga filmer finns på rustabiblioteken.se.

• Biblioteken under coronakrisen – en lägesrapport från 14 folkbibliotek 
Genom intervjuer med 14 biblioteks- och kulturchefer runtom i landet undersöktes hur 
biblioteksverksamheten i lika många kommuner fungerat under coronakrisen våren 2020.

Några av resultaten är:
- Flera kommuner säger att biblioteket är det sista de stänger. Det finns en stark vilja att 
fullgöra bibliotekens uppdrag att främja läsning och tillgång till litteratur. 10 av 14 biblioteks- 
och kulturchefer anger att biblioteken har öppet som vanligt. Motivet till att hålla öppet är 
inställningen att biblioteken ska vara det sista som stängs i samhället.

- Biblioteken tar ansvar för att riskgrupper i karantän har tillgång till böcker. Majoriteten 
kommuner har ansträngt sig för att kunna tillgodose behovet av bokutlåning. Take Away 
är den vanligaste lösningen bland biblioteken när det gäller att anpassa verksamheten efter 
coronarestriktionerna. Mer än hälften erbjuder hemkörning.

- Låg kunskap om digitala alternativ till ordinarie verksamhet. Flera av biblioteken upplever 
svårigheter med att ta fram digitala erbjudanden i verksamheterna. Personalen har inte 
tillräcklig utbildning och ekonomin omfattar inte digitala satsningar. 

Rapporten finns att ladda ner på rustabiblioteken.se

• Biblioteksdöden och demokratin. Seminarium på ABF Stockholm, 10 september 2020
Seminariet skulle ha genomförts på ABF-huset i Stockholm på Världsbokdagen den 23 april 
men blev uppskjutet pga covid-19. I stället genomfördes det i en digital livesändning den 10 
september och spelades in i ABF-husets studio. 

Beskrivning: Biblioteken är en del av demokratins infrastruktur. De har börjat kallas den 
femte statsmakten. De behöver utvecklas, inte avvecklas. Vi vet allt detta. Men ändå händer 
inget. Varför är det så, och vad behöver göras? Hur kommer pandemins erfarenheter påverka 
biblioteken? Medverkande: Grethe Rottböll (ordförande Sveriges Författarförbund), Lotta 
Finstorp (riksdagsledamot och Moderaternas kulturpolitiska talesperson), Ulf Dernevik 
(politisk sakkunnig på Kulturdepartementet). Författaren Anna-Karin Palm skulle ha 
medverkat men blev sjuk och ersattes i all hast av författaren Per Wirtén. Seminariet inleddes 
med att Daniel Gustafsson läste avsnitt med biblioteksanknytning ur sin uppmärksammade 
roman Odenplan. Seminariet leddes av Erik Fichtelius, som var ansvarig för utredningen om 
en nationell biblioteksstrategi som presenterade sitt slutbetänkande 2019. 
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• Bibliotekens demokratiska uppdrag. Seminarium på den digitala Bok- och biblioteksmässan, 
24 september 2020 
Beskrivning: Sverige behöver inte färre och magrare bibliotek, utan fler och större. 
Biblioteken tillhör demokratins infrastruktur. Hur vänder vi utvecklingen och rustar dem 
för samtidens stora utmaningar? Ett samtal om bildning, bibliotek och samhällsutveckling. 
Medverkande: Anneli Jordahl, författare; Sofia Lenninger, f.d. kulturchef i Sölvesborg; 
Lars Strannegård, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Programledare: 
Per Wirtén, författare. Seminariet finns att se på https://urplay.se/program/218972-ur-
samtiden-bokmassan-2020-bibliotekens-demokratiska-uppdrag

• Fem genomförda rundabordssamtal
Som ett led i kampanjarbetet bjöd Sveriges Författarförbund under hösten 2020 in till 
fem rundabordssamtal med representanter från kulturmyndigheter, folkbildnings- och 
fackförbund, biblioteksutbildningarna och kulturutskottet (separata samtal för varje 
medverkandegrupp) för att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att säkra bibliotekens 
framtid. Ett separat möte hölls även med Sveriges kommuner och regioner. Nedanstående 
sammanfattning av rundabordssamtalen är utifrån de minnesanteckningar som gjordes 
under respektive möte.

Rundabordssamtal med kulturmyndigheter, 2 september 2020
Den 2 september hölls det första rundabordssamtalet med representanter för Kulturrådet, 
Kungliga biblioteket, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillgängliga medier, 
Svensk biblioteksförening och NyponVilja Förlag.

Det är viktigt att inte bara vara läskunnig, utan att också kunna använda sitt läskunnande som 
en samhällsmedborgare. Folkbiblioteken sticker ut, de är i gränslandet mellan myndighets- 
och civilsamhället, som en mötesplats. Jobba mer med samarbete med olika aktörer – det 
kräver ekonomin. Den digitala utvecklingen är viktig och har inneburit att det ställs högre 
krav på medborgarna, något som biblioteken måste förhålla sig till. Hur tar vi med oss 
de värden vi står för in i det digitala? Behövs mer kring uppföljning, utvärdering, analys 
av biblioteksverksamheten. Det finns en bra grund utifrån tex KB:s statistik. Hur många 
uppgifter vill vi ska ingå i bibliotekets demokratiska uppdrag? Från politiskt perspektiv är det 
en sak och från olika bibliotek en annan sak. Kulturanalys bidrar med att visa vilken central 
roll biblioteken spelar i den fysiska infrastrukturen. Att tro att biblioteken får samma/mer 
resurser om man pratar avsmalnat om sitt uppdrag är att bedra sig. Den breda funktionen 
måste lyftas. Vad innebär professionaliseringen av bibliotekarier? 

Distributionen av litteratur på minoritetsspråken är ett problem, men Kulturrådet 
sammanställer en katalog för aktuell litteratur. Det finns också problem med Kulturrådets 
stöd för utgivning av litteratur på de nationella språken. T.ex. vid första fördelningen 2018 
gick nästan hälften till översättning av svensk litteratur till minoritetsspråk. Kulturrådets 
representant redogjorde för att anslaget till översättning inte ska påverka utgivningsstödet. 
Kan det vara möjligt att ha två skilda anslag – ett för översättning respektive ett för stöd till 
förlagen som ger ut litteratur på minoritetsspråk?

Rundabordssamtal med kulturutskottet, 7 september 2020
Hela kulturutskottet var inbjudna till rundabordssamtal den 7 september, inklusive 
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kanslichefen. Representanter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, 
Miljöpartiet och Moderaterna deltog. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna deltog 
inte. Liberalernas representant lämnade akut återbud, men hade tackat ja. Även representanter 
för Sveriges Förläggareförening och Natur & Kultur deltog.

Hur får man biblioteken att inte bara vara bokleveratörer alternativt bokdistributörer? 
Det demokratiska ordet och att kunna möta litteraturen måste värnas lika mycket som att 
kunna leverera böcker. Alltför många lokala bibliotek har lagts ner. Partiöverskridande är 
man enig om bibliotekens viktiga roll, men uppdraget ligger på kommunal nivå, så det är 
kommunpolitikerna som måste arbeta för dessa frågor (öppettider etc). Det rikspolitikerna kan 
göra nationellt är att göra liknande initiativ som med Kulturskolan, med innovationsbidrag 
för att få nya grupper att upptäcka kulturskolan. Kanske kan det finnas statligt stöd att 
ge på samma sätt till biblioteken för att främja det man behöver hjälp med (expansion, 
kunskapsinhämtning, etc)?

Vi måste också tala om bildningens roll, inte bara utbildningen. Inte minst idag är det viktigt, 
med stimulans av läsning på många språk. På det stora hela måste vi stärka infrastrukturen 
i hela landet. Det är kanske den enda offentliga institutionen på en ort. Vi behöver göra 
satsningen ”Stärkta bibliotek” permanent. Det räcker inte med tillfälliga stöd. Även generella 
stöd kan behöva gå till biblioteken.

Skolbiblioteken kräver särskilt fokus. Det måste stå i skollagen att skolbiblioteken ska 
vara bemannade. Samtidigt får vi inte låsa oss fast vid ett rum med en fysisk person. Det 
finns skolor med 30 elever, de kan inte ha ett eget bibliotek. Ett ännu starkare forum att 
diskutera biblioteksfrågorna i är SKR. Det är där man måste föra samtal om de kommunala 
skillnaderna. Post-corona kommer bli svårt, kanske behövs en ny kulturpolitisk utredning, 
sett till globalisering och digitalisering. Samtalet avslutades med inbjudan att samarrangera 
ett seminarium i riksdagen så fler kan delta i diskussionen.

Rundabordssamtal med biblioteksutbildningarna, 24 september 2020 
Den 24 september var representanter för de sex biblioteksutbildningarna i Sverige 
inbjudna; Bibliotekshögskolan i Borås, Södertörns högskola, universiteten i Lund, Umeå, 
Uppsala och Växjö. Fyra av de inbjudna utbildningsinstitutionerna medverkade med 
god representation och vi gick igenom många centrala frågor och resonemang. Vi kom 
gemensamt fram till att vi har mycket att ge varandra. Bland annat följande:

- Positivt gensvar från utbildningen i Umeå som gärna vill samarbeta både lokalt och på 
övergripande nivå kring läsfrämjande och skolbibliotek. Lokalt arbetar de redan med ett 
bildningsförbund som leder bokcirklar osv. Umeå vill även verka för ett nationellt samiskt 
bibliotek och medvetandegör sina studenter om minoritetsspråken. 

- Representanten för utbildningen i Borås inbjöd vid sittande bord till samarbete med Sveriges 
Författarförbund om det litteraturpedagogiska programmet, som startar under vårterminen 
2021. Då kan författare och översättare bjudas in för att prata om till exempel demokratifrågor. 

- Rektorsutbildningens ovilja att samarbeta lyftes. Många har försökt men avvisats. Det är 
viktigt att rektorerna förstår och tar sitt fulla ansvar för skolbiblioteken och att dessa ska 

29 Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget 



utvecklas och värnas med målet att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek 
och att det är centralt att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever.

- Sveriges Författarförbund föreslog att en samverkande kurs på en biblioteksutbildning 
genomförs. En kurs för bibliotekarier och författare/översättare att samverka kring och ett 
samarbete med program- och utvecklingsfrågor på folkbiblioteken och skolbiblioteken. 

- Sveriges Författarförbund vill också att lärarutbildningen och biblioteksutbildningen 
samarbetar, inte att man ger valbara alternativ utan att man ska förstå varandra och varandras 
uppdrag och lära sig samarbeta. Detta är också viktigt för rektorsutbildningen att förstå. 

Rundabordssamtal med Studieförbunden, Folkhögskolorna och Kommunal,  
1 oktober 2020
Den 1 oktober hölls ett rundabordssamtal med  representanter för ABF, Studieförbunden, 
Folkhögskolornas riksförbund och Kommunal. Det är tveklöst så att studieförbund och 
fackförbund med flera kan vara ett starkt komplement och viktiga samarbetspartner till 
biblioteken, som tillsammans utgör en allmänt läsfrämjande infrastruktur. Som någon 
uttryckte det under rundabordssamtalet: ”Studieförbund, fackförbund och folkhögskolor är 
i många fall kapillärerna i det här systemet och huvudbiblioteket på orten är hjärtat.” Under 
samtalet framfördes kritik mot Demokratins skattkammare där utredningen talar mycket om 
hjärtat, men inte om hur man når ut i kapillärerna. 

Vi var inte överens om hur man bäst når icke-läsarna, men alla var eniga om att det är helt 
centralt att nå fram till dem. I denna fråga framfördes synpunkter på att biblioteksbyggnaden 
inte var viktig, inte heller öppettider och bemanning. Synpunkten var att man inte når 
icke-läsarna genom sådana åtgärder. De hittar inte till biblioteket och är ovana vid miljön. 
Antingen får man nå icke-läsarna där de är eller så måste man hitta andra sätt att locka dem.

Studieförbund arbetar på två fronter, dels litteraturfrämjande med författarsamtal, bokcirklar, 
litteraturpriser och dels med den viktigaste uppgiften, läsfrämjande. Det är inte centralt 
vilken bok folk läser, utan att de läser eller lyssnar. Det är viktigt att hitta nyckeln för att öka 
läsintresset. 

Det framfördes synpunkter på att biblioteken behöver samarbeta mer med civilsamhället. 
Biblioteket som fysiskt rum är viktigt. Läsfrämjande aktiviteter måste också riktas mot 
vuxna, inte bara barn och unga. Att i dessa sammanhang tala om antal utlån kritiserades. 
Är det verkligen det viktigaste? Borde det inte vara hur många som läser som är det viktiga? 
Deltagarna skrev under på behovet av ett nationellt ryck – nu tar vi tag i detta, nu får 
vi folk att läsa, bli källkritiska! Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att på 25 år har 
studieförbundens anslag skurits ner med 2/3 av resurserna från kommunerna. 

Studieförbunden, folkhögskolorna, facken och folkbiblioteken finns i hela landet. Det är 
angeläget att staten och kommunerna gemensamt satsar på läsfrämjande med syfte att 
nå fram till icke-läsarna. En sådan satsning borde vi kunna lyfta tillsammans. Ett antal 
organisationer borde göra en gemensam kartläggning om vad som görs idag för att uppfylla 
delaktighetsmålet, som sedan presenteras på en gemensam konferens. 
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Rundabordssamtal med Sveriges kommuner och regioner, 15 oktober 2020 
Representanterna för Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser en brist i att man inte 
tittat mer på bibliotekens bredare uppdrag, hur rollen förändrats och hur man ska rusta 
biblioteken för framtiden. Det har varit en ganska traditionell syn på biblioteken och det 
har mest fokuserats på bemanning och antal utlån. Det demokratiska uppdraget är oerhört 
viktigt och centralt och SKR ser att det sätt som biblioteken breddar sin verksamhet delvis 
lever upp till det uppdraget, med olika arrangemang och medborgarkontorshjälp. Men man 
kan inte ta för givet att biblioteket ska står för alla de delar som det övriga samhället dragit 
tillbaka. Håller med om att den digitala kompetensen är central för framtiden, inte minst 
för personalen där trösklarna är olika höga in till det digitala. SFF erbjuder sig att utbilda 
politikerna, eftersom det saknas kunskap och mycket ansvar läggs på den som ansvarar 
för biblioteket i kommunen. Det behövs en förståelse för vad biblioteket har för roll i 
det demokratiska samhället. I och med alla reduceringar på biblioteken bör man tillsätta 
litterära chefer i kommunen och regionalt.

***
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