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Abstract: 
Denna uppsats har till syfte att studera kampanjen ”Bibliotek mot rasism” som genomfördes i 
fyra olika biblioteksregioner i Sverige från 2014 till 2016. Med intervjuer som metod och 
inramningsteori som analytiskt verktyg har kampanjen kartlagts och studiens syfte är att se 
hur kampanjen utvecklades över tid och hur kampanjen kan ställas i relation till bibliotekens 
demokratiska uppdrag. Empirin för studien utgörs främst av intervjuer med två bibliotekarier 
och två bibliotekskonsulenter som var engagerade i arbetet kring kampanjen. Utöver detta 
kompletteras informanternas utsagor med kampanjdokument såsom manifest och interna 
styrdokument. 
 
Utifrån inramningsteorins begrepp kan kampanjens framväxt och utveckling förstås som en 
process. Med dessa begrepp som utgångspunkt kan det argumenteras för att en 
diskursförändring i samhället påverkade kampanjens så kallade åtgärdsramar med följd att 
kampanjen bytte inriktning och sedan försvann från folkbiblioteken.  
Beroende vad som tolkas in i skrivelser att bibliotek ska vara neutrala syftar uppsatsen till att 
reda ut om kampanjen bör ses som politisk eller på annat sätt utanför bibliotekens 
uppdragsbeskrivning.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Var går gränsen för de ställningstaganden folkbibliotek och bibliotekarier får göra inom 

ramen för sitt uppdrag? Vilka aktiviteter bör ett folkbibliotek ägna sig åt och hur ska 

biblioteket förhålla sig till det som sker i samhället utanför bibliotekets väggar? 

Bibliotekslagen §2 slår tydligt fast att biblioteken ska främja det demokratiska samhällets 

utveckling och vara öppet för alla (SFS 2013:801). Denna skrivelse har sin utgångspunkt i det 

internationella folkbiblioteksmanifestet från UNESCO, där det bland annat går att läsa att 

folkbiblioteken ska vara fria från påtryckningar av politisk, ideologisk, religiös eller 

kommersiell karaktär (Svensk biblioteksförening 2014:12). Hur ska bibliotek ta ställning till 

kampanjer som kan tolkas som politiska och på vilket sätt står sig den bedömningen mot den 

neutrala ställning som folkbibliotek förväntas ta mot politiska ställningstaganden (Fichtelius 

2017:12)? Eftersom bibliotek historiskt varit och kommer vara en produkt av en politisk vilja 

och är sammanlänkat med det samhälle biblioteken finns i, kan det argumenteras för att det 

neutrala biblioteket inte funnits förutom på ett ideologiskt plan (Caidi et al. 2017; Cope 2017; 

Grönlund 2012). Vidare går det att diskutera om biblioteken kan stå utanför politisk 

verksamhet eftersom bibliotekens roll i samhället utgår, likt alla statligt styrda verksamheter, 

från de prioriteringar som den aktuella regeringen lyfter fram (Frenander & Lindberg 

2012:309).  

 

Utgångspunkten för denna uppsats är kampanjen ”Bibliotek mot rasism” som startades på 

initiativ av en bibliotekarie i Gävleborg för att ta ställning mot rasism och för allas lika värde i 

samhället (Juggas 2014). Bibliotekarien hade upplevt en ökad främlingsfientlighet i samhället 

och ville därför att biblioteken skulle ansluta sig till andra folkliga rörelser mot rasism. 

Kampanjen drevs mellan 2014–2016 som projekt, med bestämda start- och slutdatum, i 

omgångar av flera folk- och regionbibliotek i olika delar av landet och hade ofta samordning 

med regionbiblioteken (Persson 2016).  
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Denna kampanj är intressant att studera ur många hänseenden. Kampanjen kan studeras 

utifrån forskningen om sociala rörelser och dess inramningsteori, ett analysverktyg anpassat 

för studier av folkliga rörelser. Att utgå från inramningsteorin ger en intressant utgångspunkt 

för att studera denna bibliotekskampanj som en social rörelse. Dessutom väcker de inledande 

frågeställningarna för egen del mitt intresse utifrån egna iakttagelser från då jag arbetade som 

biblioteksassistent på Umeå stadsbibliotek under tiden för kampanjen. Det jag iakttog var att 

två kollegor inte ville bära den ”Bibliotek mot rasism”-pin de blivit tilldelad, av två vitt skilda 

anledningar. Den ena ville inte bära den på grund av att hen tyckte att bibliotek bör vara 

politiskt neutralt och den andra vill inte bära den för att hen tyckte att biblioteken (och 

kampanjen) inte gick tillräckligt långt med sitt uttalade antirasistiska mål. Är det politiskt att 

stå upp för allas lika värde och hur arbetar bibliotek för att motverka rasism i samhället och i 

sin egen organisation?  

 

Kampanjer liknande ”Bibliotek mot rasism” är trots allt återkommande på folkbibliotek. Med 

stöd av paragraf 2 i bibliotekslagen höll biblioteken i Bollnäs under hösten 2019 en kreativ 

kampanj på temat ”Alla har rätt till makten att förstå” i syfte att upplysa och engagera 

människor kring bibliotekets läsfrämjande aktiviteter. Likt ”Bibliotek mot rasism” tänjde 

denna kampanj på gränserna för vad ett bibliotek får göra i syfte att utföra sitt uppdrag. Det 

kontroversiella i detta fall var att biblioteket skickade ut bluffakturor till politiker och, i 

samarbete med lokalpressen, skapade en tidningsframsida som var helt oläslig. Allt var 

självklart signerat med biblioteket som avsändare och var i själva verket en reklamkampanj. 

Flera lokala politiker blev dock upprörda över detta tilltag och återigen blossade en debatt 

upp om vad ett bibliotek får och inte får göra inom ramen för sitt uppdrag (Aquilonius 2019; 

Drewsen 2019). På samma sätt kan aktiviteter som uttalat ligger inom ramen för vad ett 

bibliotek bör göra också väcka uppmärksamhet. I ett fall under hösten 2019 ville en 

lokalpolitiker stoppa ett författarbesök utifrån förevändningen att bibliotek inte skulle 

uppmuntra normkritik (Clemens 2019). Med denna händelse kan det belysas att 

samhällspolitiken och dess underliggande diskurser spelar en stor roll i synen för vad 

biblioteken får och bör göra. Dessa frågor leder fram till brännpunkten om vart biblioteket 

står i förhållande till sitt uppdrag och vikten i att reda ut både dess etiska och praktiska 

aspekter. Om de politiska diskurserna i samhället förändras och den grundläggande synen på 
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demokratin luckras upp och bibliotekens uppdrag blir ifrågasatt, då ska bibliotekarier kunna 

vända sig till sin uppdragsbeskrivning och veta vad den faktiskt innebär och står för (Caidi et 

al. 2017:391-392).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att med hjälp av rörelseforskningens inramningsteori, och i ljus av 

bibliotekens demokratiska uppdrag studera hur kampanjen ”Bibliotek mot rasism” växte fram 

och genomfördes. Två frågeställningar har formulerats för att försöka besvara min 

syftesformulering:  

  

- Hur utvecklades kampanjen som en process över tid? 

- Hur kan denna kampanj tolkas i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag?  

 

Som jag ser det kan min syftesbeskrivning och empiri leda mig mot fler aspekter än mitt 

uttalade syfte för studien. Mina frågeställningar tangerar andra frågeställningar kring 

biblioteksrummet som plats för strukturell rasism, bibliotekariens tjänstemannaroll samt 

öppna upp för en vidare diskussion kring hur bibliotek ska förhålla sig till kampanjer som kan 

tolkas som politiskt drivna.  
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska ramverk som jag använt för att belysa det empiriska 

materialet. Med denna uppsats ämnar jag, med hjälp av inramningsteori, se på hur kampanjen 

”Bibliotek mot rasism” uppstod och utvecklades över tid samt hur den kan tolkas utifrån 

bibliotekens demokratiska uppdrag. Även om biblioteksarbetet med utformandet av 

kampanjen är centralt i min studie är det dess utveckling över tid som min studie avser att 

analysera. 

 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Jag har utgått från en avhandling om antirasistiska rörelser med namn Antirasismens många 

ansikten (Jämte 2013) för att söka fördjupad förståelse för inramningsteorin som analytiskt 

redskap. I avhandlingen studeras hur olika svenska antirasistiska rörelser, utifrån skilda 

perspektiv på vad antirasism innebär i praktiken, konkretiserar idéer, legitimerar sin 

verksamhet och hur de lockar anhängare till sin rörelse (Jämte 2013:11-12). För att länka 

samman alla dessa brokiga idéer och processer anser Jämte att inramningsteorin är ett 

kraftfullt och användbart verktyg, just för att hjälpa forskare att förstå idéernas praktiska 

konsekvenser för de sociala rörelserna (ibid 2013:481-482). Jämte lyfter även fram vikten av 

att se de antirasistiska rörelserna utifrån den historiska, sociala, politiska och kulturella kontext 

som rörelserna uppstod i. Utifrån dessa perspektiv, med inramningsteorin som analytiskt 

verktyg, kan forskare enklare förstå förutsättningarna för hur aktualiserade konflikter 

påverkade utformningen av rörelserna (ibid 2013:13). 

 

Sociala rörelser definieras som ett organiserat nätverk eller grupp av människor med en 

(ibland löst sammanhållen) kollektiv idé eller identitet (Wettergren & Jamison 2006:10). Som 

forskningsfält är rörelseforskningen ett tvärvetenskapligt ämne med rötterna i sociologisk 

forskning om teorierna kring kollektiv behaviorism av bland annat Max Weber och Émile 

Durkheim på det tidiga 1900-talet (Wettergren & Jamison 2006:12). Som en del i detta finns 

inramningsteori (egen översättning av Framing theory). Denna teori är myntad och 

ursprungligen utformad av Goffman 1974 för att beskriva hur människor formar, eller ramar 

in, världen omkring sig i kulturella ramar för att underlätta tolkning av skeenden i vår vardag 
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(Shaw 2013). Konceptet kommer från liknelsen med en tavelram som hjälper betraktaren att 

fokusera på konsten. När denna teori appliceras på sociala rörelser används den för att skönja 

hur rörelser och dess aktörer ramar in sina problemformuleringar eller budskap för att lättare 

nå ut till allmänheten för att vinna sympatier. Inramningsteorin som analysform kan 

underlätta åskådliggörandet av det bakomliggande arbetet och strävanden som möjliggör 

sociala rörelser och visar att de inte uppstår av sig själva eller ur ett vakuum (Snow, 

Vliegenthart & Ketelaars 2019:393). Det bör framhållas att forskningen om sociala rörelser 

nästan förutsätter att systemkritik står som en central del av rörelsernas syfte. Det och 

forskningsfältets granskande av rörelsernas bakomliggande politiska processperspektiv, 

förklarar varför rörelseforskning har ett mer eller mindre explicit konfliktfokus i sina analyser 

(Wettergren & Jamison 2006:10). Jag vill dock understryka att de benämningar av aktivism 

och aktivister (jmf Benford & Snow 2000) som kan komma med en konfliktfokuserad analys, 

inte står i fokus för min uppsats. Även om jag använder rörelseforskningens analysverktyg, 

ämnar jag inte likställa bibliotekarier med aktivister. 

 

2.2 Inramningsteorins olika begrepp 

Enligt Goffmans initiala teori om ramar/ramverk åsyftar inramning något som sker främst på 

individnivå för att identifiera, skapa och paketera en förståelse av sig själv i relation till sin 

omgivning (Goffman 1974:21). Inramningsteorin utvecklades sedan under 80-talet av bland 

annat Snow och Benford (1986) för att passa sociala rörelser. Dessa författare ämnade då 

beskriva den dynamiska process som utgör det arbete rörelseaktörerna genomför implicit eller 

explicit i att utforma rörelsens problemformulerande, problemlösningsstrategier och visioner. 

 

Figur 1 här nedan visar en förenklad hierarkisk struktur som jag kommer använda mig av i 

analysarbetet. Utifrån denna struktur kan de ibland röriga och komplexa processerna som 

utgör en rörelses inramningsarbete kategoriseras och förstås. I studien ämnar jag använda 

denna figur och dess begrepp: kollektiva åtgärdsramar, huvudramar samt diskursiva fält, som 

utgångspunkt och vokabulär i mitt analytiska arbete för att förklara hur en rörelse, eller i mitt 

fall en kampanj, formuleras och utvecklas över tid. På så vis kommer dessa begrepp agera 

som teman med vilket jag kommer sortera och kategorisera empirin för att göra den mer 

överskådlig och analyserbar. 
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Figur 1. Denna illustration visualiserar den hierarkiska struktur som inramningsteorin kan beskrivas med. 

 

2.2.1 Diskursiva fält 

Skapandet av ramar inom en rörelse är alltså något som görs mellan individer inom rörelsen 

genom debatt, diskussion, skrivelser och interna bestämmelser. Denna process påverkas av ett 

övergripande diskursivt fält (egen översättning från discursive fields) och är det som omgärdar 

och styr i vilken riktning rörelsens underliggande ramar utvecklas, se figur 1. Även om 

begreppet diskursiva fält enligt Snow et al. (2019:398) avser diskursen inom rörelsen mellan 

rörelseaktörer kommer jag i min analys använda begreppet för att åsyfta det omgärdande 

samhällets diskurs. Beroende på hur framgångsrik rörelsen är kan även påverkan ske åt 

motsatt håll, att ramuppgifterna påverkar åtgärdsramarna som i sin tur ändrar diskursen i 

samhället. Just därför är inte en rörelses inramning något statiskt utan omvärderas och 

förändras beroende på hur det diskursiva fältet utvecklas när samhället förändras (Snow et al. 

2019:398-399).   

Diskursiva fält

Kollektiva åtgärdsramar

Diagnostisk 
ramuppgift, 

problemformulerande

Prognostisk 
ramuppgift, 

problemlösande

Motiverande 
ramuppgift, 

förtroendeskapande

Huvudram(ar)
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2.2.2 Kollektiva åtgärdsramar 

Kollektiva åtgärdsramar (egen översättning av collective action frames) kan beskrivas som den 

slutprodukt och drivande kraft när en rörelse formulerat och paketerat sitt syfte och mål 

(Snow et al. 2019:395). Som figur 1 visar påverkas de kollektiva åtgärdsramarna av det 

diskursiva fältet och artikuleras utifrån upplevelser, händelser, ideologier och 

ställningstaganden genom det som kallas ramuppgifter, mer om det här nedan (ibid. 

2019:397). Det kan hända att en åtgärdsram växer i betydelse jämfört med andra möjliga 

ramar, detta kallas ramförstärkning (egen översättning frame amplification). Detta händer när en 

åtgärdsram ges större utrymme inom en rörelse utan att den för den delen förändras eller 

utvecklas till en ny åtgärdsram (ibid 2019:400). Detta ser jag som en förklaring till hur rörelser 

med samma huvudramar ändå kan hamna i konflikt med varandra över vilken riktning 

rörelsen bör ta. Åtgärdsramars primära uppgift är att skapa legitimitet åt rörelsen och inspirera 

andra att ansluta sig till, eller på annat sätt stödja rörelsen (ibid 2019:395). En rörelse 

överlever bara om dess budskap är nog lockande att fortsätta rekrytera anhängare och det är 

framgångsrika åtgärdsramar som säkerställer detta (Jämte 2013:74-75). I denna studie kommer 

kollektiva åtgärdsramar främst underlätta att se hur biblioteken valde att beskriva kampanjens 

syfte och budskap i pressmeddelanden, manifest och intern kommunikation. 

 

2.2.3 Ramuppgifter 

Även om åtgärdsramarna är viktiga kommer ramuppgifterna vara avgörande i denna studie 

för att få en kontext till hur kampanjen växte fram.  De kollektiva åtgärdsramarna har byggts 

upp utifrån tre underordnade processer, kallade ramuppgifter (egen översättning av frame 

task). Det är utifrån dessa som åtgärdsramarnas utformande lättare kan förstås. Det kan 

handla om att tankar, ideologier och föreställningar stöts och blöts mellan olika personers 

eller grupperingars viljor i rörelsen innan en sorts konsensus och inramning börjar uppnås. 

Den första typ av ramuppgift är en diagnostisk, en problemformulerande uppgift. Vad är 

anledningen till att rörelsen bildas? Den andra typ av ramuppgift är prognostisk, en 

problemlösningsinriktad uppgift. Hur ska rörelsen lösa problemformuleringen? Den sista och 

kanske viktigaste typ av ramuppgift är den motiverande uppgiften med vilken rörelsen skapar 
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legitimitet och förtroende hos individer utanför rörelsen. Här formuleras slagord, budskap 

eller andra faktorer som gör att folk vill ansluta sig till rörelsen (Wettergren & Jamison 

2006:20-21).  

 

2.2.4 Huvudramar 

Då åtgärdsramarna är kontext- och rörelsespecifika är nästa rambegrepp: huvudramar (egen 

översättning av master frame) ganska speciella. Huvudramar kan ses som rörelsens 

övergripande tankegods eller meningsbärande budskap. Där åtgärdsramarna tillkommer och 

förändras dynamiskt under en rörelses livstid kan någon av dessa utvecklas till en mer elastisk, 

dominerande och generaliserbar tematisk huvudram. Denna huvudram kan, om den är 

tillräckligt framgångsrik, även börja influera andra rörelser. Det finns bra historiska exempel 

på detta där rörelsen för mänskliga rättigheter kan ses som en huvudram som influerat och 

vidareutvecklat andra rättighetskamper, som bland annat kvinnorörelsen (Snow et al. 

2019:395). I min studie är detta begrepp av vikt för att skönja kampanjens huvudfokus samt 

se om huvudfokuset bestod eller förändrades över tid från kampanjens ursprungliga 

utförande till när andra bibliotek initierade sina kampanjer. 
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3. Metodbeskrivning 

Jag har för denna uppsats genomfört en intervjustudie med syfte att se hur kampanjen 

inramningsprocess tett sig och hur kampanjen utvecklades över tid. För detta har jag sökt upp 

personer som var verksamma med kampanjen och läst dokument som beskriver kampanjens 

vision och mål. Det jag ville utröna med intervjuerna var hur informanterna gått tillväga när 

de arbetade med kampanjen, vilka tankar låg bakom deras engagemang, hur förmedlade de 

kampanjens budskap samt hur de upplevde att samhällsdiskursen skapade ett behov för 

kampanjen. Kvalitativa metoder såsom intervjuer och dokumentanalys kan komma åt dessa 

bakomliggande tankar, vilket kvantitativa metoder inte kan (Ahrne & Svensson 2015:10). Jag 

har haft i åtanke att det gått lång tid sedan kampanjen genomfördes och att mina informanter 

påpekat att deras minnen kan ha sviktat gällande vissa detaljer. Därför har mina frågor främst 

varit inriktade på övergripande skeenden och sedan har dessa kompletterats med 

kampanjdokumentens redogörelser. De bibliotek som var engagerade i kampanjen var 

folkbibliotek om inget annat angetts. 

 

3.1 Urval 

Mitt sökande efter information om kampanjen indikerar att endast fyra län/regioner i landet 

genomförde kampanjen officiellt: Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Varberg. Med 

officiellt åsyftar jag att det finns kampanjdokumentation i form av programförklaringar, 

manifest, utvärderingar eller pressmeddelanden. Då min målsättning var att se hur dessa fyra 

regioner och dess bibliotek arbetade med kampanjen var mitt första steg att söka upp de 

personer som hade betydande positioner i kampanjarbetet. Jag ville samla ett varierat material 

från informanter med olika yrkesroller, från olika biblioteksorganisationer och olika delar av 

landet som var involverade i kampanjen på olika sätt. Under min första kontakt med 

informanterna efterfrågade jag bara deras samlade dokumentation från kampanjen. I detta 

skede uppgav dock flera av informanterna självmant att de gärna skulle ställa upp på en 

intervju om kampanjen och därför blev urvalet på ett naturligt sätt bestämt eftersom jag ville 

intervjua personer med speciella kopplingar till kampanjen. En tanke jag hade under 

uppsatsens planeringsfas var att kontakta en region eller kommun som på något sätt 
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uppmärksammade kampanjen men valde att inte genomföra den på sitt/sina bibliotek. Jag 

hade tyckt att detta varit intressant för min studie för att se vad som fick denna region att inte 

genomföra kampanjen. Det var dock svårt att komma i kontakt med informanter som ville 

ställa upp på intervju och därför beslutade jag att inte gå vidare med denna idé. 

 

3.2 Informanter och kampanjdokument 

Informanterna bestod av två bibliotekarier och två bibliotekskonsulenter, från fyra län eller 

regioner. I dessa områden ingick samtliga folkbiblioteken i kampanjen och informanterna var 

på olika sätt med och startade eller drev kampanjen i sina respektive regioner. Detta är också 

anledningen till att jag valde dessa informanter då de hade en betydande roll för kampanjen 

och på ett eller annat sätt påverkat inramningen i sin respektive region (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015:40). Att veta hur informanterna definierar de olika ramuppgifternas 

problemformulering, problemlösning och legitimitet i relation till varandra utgör en viktig del 

av min studie. Som komplement till informanternas utsagor har jag tittat på de 

kampanjmanifest och de kampanjbeskrivningar som fungerat som intern kommunikation i 

regionerna och utarbetades inför kampanjerna. Samtliga biblioteksregioners interna 

kampanjbeskrivning har analyserats och Gävleborgs i synnerhet eftersom de skrivelser som 

förekommer i det dokumentet återkommer, nästan ordagrant, i övriga biblioteksregioners 

kampanjbeskrivningar. Därför har jag ansett att Gävleborgs kampanjbeskrivning varit extra 

intressant att studera som något av ett vägledande dokument.  

 

Jag valde att anonymisera de fyra informanterna men behålla deras arbetstitlar från tiden då 

de arbetade med kampanjen. Dock har jag valt att inte anonymisera i vilka regioner de 

arbetade under tiden för kampanjen eftersom detta skulle försvåra för mig att referera till 

bibliotekens kampanjdokumentation. Specifika arbetsplatser där mina informanter arbetade 

kommer dock inte att specificeras med hänsyn till anonymiteten.  

 

3.3 Genomförande och analysförfarande 

För att få en insikt i hur framväxten av åtgärdsramar, diskursiva fält och arbetet kring 

kampanjen gick till har jag genomfört semistrukturerade intervjuer utifrån en på förhand 
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bestämd intervjuguide (se bilaga 1). Även om Eriksson-Zetterquist och Ahrne talar om det 

svåra att definiera en enskild intervjumetod valde jag den de kallar för semistrukturerade 

intervjumetod (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:37–38). Eftersom jag ville komma åt 

erfarenheter och perspektiv som informanterna gav uttryck för var jag beredd på att frångå 

min förutbestämda intervjuguide (ibid. 2015:38). Grundstrukturen på intervjuerna var 

densamma för samtliga fyra informanter, och den utgick från en kronologisk struktur för att 

underlätta informantens minne. När denna uppsats skrivs har det gått tre-fem år sedan 

kampanjen genomfördes, beroende på informant. Informanten fick först redogöra för 

bakgrunden till kampanjen, dess genomförande och dess effekter efter avslutande.  

 

Jag valde att genomföra alla intervjuer utom en via videolänk i Skype eftersom jag inte hade 

tid att resa till informanternas arbetsplatser men ändå värdesatte att jag och mina informanter 

kunde se varandra. Själva samtalet skedde därför på min bärbara dator och inspelningen 

skedde med ett inspelningsprogram på en mobiltelefon samt en diktafon som reserv. En 

informant, som jag benämnt informant V, ville svara på intervjufrågorna via mail. Då märktes 

tydligt vikten av att kunna ställa följdfrågor under intervjutillfället. Till denne informant 

skickade jag endast intervjuguiden och vid analysarbetet upptäckte jag att materialet från 

denne informant inte blev lika givande i sitt informationsomfång som de övriga intervjuerna. 

De följdfrågor som jag ställde i de andra intervjutillfällena fanns inte med i intervjuguiden och 

därmed tappade många frågor ställda till informant V sitt djup då informanten i flera fall 

besvarade frågor genom att hänvisa till ett tidigare svar istället för att utveckla svaren. 

 

Det empiriska materialet analyserades utifrån inramningsteorin som analysverktyg. I avsnitt 

2.2 beskrev jag inramningsteorins begrepp och dessa utgjorde under mitt analysarbete ett 

tolkningsschema lämpligt för att tematisera och kategorisera min empiri. Jag varvade 

läsning/lyssning av intervjuerna med analysarbete och kunde utifrån figur 1 (se avsnitt 2.2) 

kategorisera informanternas uttalanden inom de olika rambegreppen. Detta underlättade för 

mig att strukturera det informanterna sade, samt analysera hur de påverkade kampanjens 

inramning. När jag tematiserat informanternas uttalanden och jämförde dem med varandra 

kunde jag skönja hur en gräsrotsliknande bibliotekskampanj växte fram och lättare se hur 

åtgärdsramar, diskursiva fält och huvudramar möjliggjorde den.  
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Transkriberingen skedde så som Zetterquist och Ahrne (2015) föreslår, att två av de fyra 

intervjuerna transkriberades fullständigt och för att spara tid lyssnade jag på den tredje 

intervjun. Den fjärde intervjun skedde via mail och behövde därför inte transkriberas. De 

intervjuer som transkriberades i sin helhet ansåg jag vara extra viktiga, detta eftersom den ena 

informanten var den som lade grunden för den allra första kampanjen. Den andra 

informanten kom med många intressanta uttalanden som beskrev hur kampanjens 

huvudramverk kom att utvecklas. När jag lyssnade på den tredje intervjun lyssnade jag efter 

centrala teman likt förfarandet med de transkriberade materialet. När jag hittade intressanta 

teman och uttalanden loggade jag dessa i ett dokument med stödord och en tidsmarkering för 

att veta var i intervjun citatet fanns. Dessa loggade citat transkriberades senare vid behov 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:52). Detta gjordes för att spara tid och för att jag 

upplevde det lättare att lyssna på intervjuerna under analysarbetet och endast ha 

transkriberingen som stöd för citering.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Under planeringen och inför genomförandet av intervjustudien bedömde jag att de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002:6) lagt fram för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning räckte för min studie. Innan intervjuerna redogjorde jag tydligt 

för informanterna att deras medverkan var frivillig och att de närsomhelst kunde avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002:7). Dessutom fick informanterna förklarat för sig vad 

syftet med studien var och att informanternas utsagor endast skulle användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). Som jag nämnde i avsnittet om informanterna 

valde jag att anonymisera mina informanter oberoende av om de uttryckte en önskan om 

anonymitet eller ej. Detta gjorde jag för att kunna behandla informanterna på ett likvärdigt 

sätt samt för att de skulle kunna uttala sig fritt utan att behöva känna sig hämmade. Förutom 

detta gav samtliga informanterna samtycke till att bli inspelade, i de fall det var aktuellt. All 

insamlad data lagrades på ett säkert sätt och kodades så att data inte kunde härledas till 

enskilda individer (Vetenskapsrådet 2002:12).  
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer det empiriska materialet som samlats in vid intervjuerna att 

redovisas. Informanterna är anonymiserade men de regioner eller län där de var aktiva under 

kampanjen har bibehållits för att underlätta läsningen av resultatet. Kapitlets struktur är till 

stor del utformat kronologiskt utifrån kampanjens uppkomst och fram till det sista biblioteket 

i denna studie höll sin kampanj. I kapitlet kommer jag referera till informanterna som 

följande: 

Informant G: bibliotekskonsulent, arbetade i Gävleborgs län vid tiden för kampanjen. 

Informant VN: bibliotekskonsulent, arbetade i Västernorrland vid tiden för kampanjen. 

Informant VB: bibliotekarie, arbetade i Umeå kommun vid tiden för kampanjen. 

Informant V: bibliotekarie, arbetade i Varberg kommun vid tiden för kampanjen. 

 

4.1 Bibliotek mot rasism – en kampanj växer fram. 

Under vintern och våren 2014 hade informant G en tid gått med tanken att biblioteken 

borde ta ett tydligare ställningstagande i frågor gällande biblioteket som en plats för alla 

och mot en upplevd växande främlingsfientlighet. Informanten arbetade under denna 

tid som bibliotekskonsulent i Gävleborgs län inom det så kallade Helge-samarbetet, ett 

folkbiblioteksamarbete som innefattar samtliga folkbibliotek i länet (Helgebiblioteken 

2019). Under en tid hade informanten läst artiklar och sett nyheter om andra yrken som 

tog avstånd från den rasism som de menade bland annat Sverigedemokraterna (SD) gav 

uttryck för inför valåret 2014. Just detta år har kommit att kallas för ett ”supervalår” 

eftersom det under detta år skulle genomföras både EU-val och riksdagsval i Sverige, 

något som är ovanligt. Detta medförde att samtliga politiska partiers valkampanjer var 

ovanligt långa och stundtals väldigt intensiva. Innan valet kretsade debatten kring att de 

andra partierna i riksdagen inte skulle samarbeta med SD och att deras högerextrema, 

populistiska ideologi inte skulle ha inflytande i svensk politik (Berg & Oscarsson 

2015:92). SD hade under sin valkampanj inför både EU-valet och det nationella valet 

fört en allt mer aggressiv retorik mot migranter och romer, och enligt Expo kan detta 

länkas ihop till att flera överfall och attentat utfördes mot dessa grupper (Vergara 2014). 
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Samtidigt mobiliserade det nazistiska partiet Svenskarnas parti, med hoppet om att göra 

framgångar i valet (Dalsbro, Quensel & Vergara 2014). Den militanta, nynazistiska 

organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) hade året innan, i december 2013 

attackerat en antirasistisk manifestation i Kärrtorp och därmed visat på ökat 

självförtroende och aktivitet (Dickson & Mattson 2013). Alla dessa händelser såg 

informanten som grund för en hårdnande samhällsdebatt och hen upptäckte även 

motreaktioner i form av flera antirasistiska aktioner inom olika yrkesgrupper som möter 

människor i sitt arbetsutövande. Med dessa händelser som diskursivt fält väcktes 

informant G:s engagemang för att biblioteken skulle sälla sig till de andra närmast 

folkrörelseliknande initiativ som togs runt om i landet för att verka mot rasismen.  

 

…vi ville ju ansluta till dom kampanjer som redan fanns då. Det var därför vi 

valde det där ”mot”, det fanns ”brandmän mot rasism” och alla möjliga på den 

tiden. 

Informant G, 2019-11-21 

 

Medlemstidningen för Vårdförbundet, Vårdfokus redogjorde 2014 för hur det till en 

början fanns en Facebook-sida kallad ”Vårdpersonal mot rasism”, som skapades som 

motstånd till att SD skulle besöka flera sjukhus som ett led i sin valkampanj. 

Initiativtagarna till Facebook-gruppen ville visa att SD:s människosyn inte var förenligt 

med sjukvårdsarbete (Erlandson 2014c). Gruppen blev dock tvungen att stängas ned 

eftersom flera av dess administratörer hävdade att de blivit mordhotade till följd för 

sina ställningstaganden. Som svar på detta gick flera brandmän ut anonymt bakom 

parollen ”Brandmän mot rasism” till stöd för vårdpersonalen och ställningstagande mot 

SD och den rasistiska retoriken i samhället (Erlandson 2014b). Utifrån 

inramningsteorin kan dessa rörelsers huvudram, att ta avstånd mot rasism, ses som 

framgångsrika då de inte bara engagerade andra yrkesgrupper att ansluta sig till 

budskapet utan även en större organisation. Efter detta gick nämligen en så pass stor 

aktör som Vårdförbundet ut och tog kraftfullt avstånd från SD och valde att varken 

delta i aktiviteter där partiet var representerat eller bjuda in partiets representanter till 

förbundets möten (Erlandson 2014a). Dessa nämnda rörelsers huvudramar utgjorde en 
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stor inspiration både till bibliotekskampanjens namn och inramningsarbete. Med detta 

diskursiva fält och en motiverande huvudram som bas började informant G arbetet att 

konkretisera sina idéer till en faktisk kampanj. Informanten tog upp sitt förslag på att 

starta en bibliotekskampanj under ett skribentmöte, ett möte där de ansvariga för 

Helge-bibliotekens gemensamma webbplats träffades för att sammanställa redaktionellt 

innehåll. Ansvaret att förankra kampanjförslaget hos alla Helge-bibliotekens 

enhetschefer föll på informanten och även om kampanjen togs emot positivt fanns det 

farhågor. Tanken var att kampanjen skulle starta redan under våren 2014 för att kunna 

drivas under en stor del av året. Det fanns dock en oro hos enhetscheferna att 

kampanjen potentiellt skulle innebära en ökad risk för bibliotekarierna och därför 

fördröjdes kampanjstarten till efter valet.  

 

För det som var jobbigt då var ju att det var valår och det gjorde att en del chefer 

tyckte att… mja. Dom ville inte utsätta sin personal för onödiga risker under den 

tiden i och med att, jag vet inte om alla bibliotek men ganska många var ju också 

vallokaler och då såg man väl framför sig att det skulle storma in arga SD:are då 

och hota personalen. Ungefär så såg den hotbilden medan ungefär halva gänget 

[personalen] tyckte att ”det är väl inga problem, det är väl bara att köra?”. För vi 

hade ju viljat[sic] starta redan till sommaren då, maj-juni, men vi fick vänta till 

efter valet på grund av de här farhågorna. 

Informant G, 2019-11-21 

 

När kampanjen planerades i Gävleborg hade den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) varit 

rådande i lite mer än ett halvår, sedan januari 2014. Lagens §2 och dess ändamålsbeskrivning 

att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling var viktigt för informant 

G. När hen, tillsammans med de arbetsgrupper hen ingick i, skulle börja utarbeta kampanjens 

åtgärdsramar var den paragrafen något de lyfte fram för chefer och kollegor för att legitimera 

kampanjen. Att anamma de andra ”mot rasism”-rörelsernas huvudram såg informanten som 

ett naturligt steg att ta utifrån bibliotekens demokratiska uppdrag. 
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…då ville jag att biblioteken skulle visa att dom var trygga platser där man inte, 

till skillnad från en allmän plats som en buss eller liknande, blir utsatt för ett 

rasistiskt påhopp, det ska inte hända på ett bibliotek för vi står för något annat: 

människors lika värde. Och då tyckte jag liksom; för mig var det en självklarhet 

att bibliotekspersonalen inte skulle fega ur. 

Informant G, 2019-11-21 

 

Jag upplevde att biblioteken behövde profilera sig i den här frågan och bli väldigt 

tydliga för dom som i synnerhet med tanke på dom som utsattes för, och 

fortfarande utsätts, för rasism och främlingsfientlighet. 

Informant G, 2019-11-21 

 

Informant G tyckte också att ställningstagandet mot rasism, och andra värdegrundsfrågor 

inom ramen för det demokratiska uppdraget, måste diskuteras mer utifrån en 

folkbildningsaspekt. Informanten menade att folkbiblioteken med sitt folkbildande och 

lärande uppdrag och inte bara ska vara en mysig plats som inte står för något annat än boklån. 

Just därför såg informant G det som självklart att biblioteket kunde ta tydlig ställning för allas 

lika värde och vara mot rasism. Om bibliotekens ställning i värdegrundsfrågor inte diskuteras 

inom biblioteksorganisationen och visas utåt för biblioteksbesökarna kan det öppna för 

godtyckliga tolkningar av lagen, både då som nu, enligt informant G. 

 

…det [§2 i bibliotekslagen] är någonting som jag tycker man missbrukar ibland 

nu i diskussionerna. Det står då ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” och det används ju nu som något 

sorts tillhygge och man försöker hävda att biblioteken i allsicke[sic] behöver tillåta 

vem som helst att prata i biblioteksrummet, hålla föredrag, eller att man ska köpa 

in precis allting, även det som är av dålig kvalitet och tendensiöst och rasistiskt. 

Informant G 2019-11-21 

 

Under planeringsarbetet som följde började kampanjens åtgärdsramar växa fram.  
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De tidigare nämnda upplevelserna om ett oroväckande, hårdnande samhällsklimat som 

inskränker öppenheten fick ligga till grund för den diagnostiserande ramuppgiften, som 

problemformulering. Den prognostiska ramuppgiften som utarbetades lyfte fram bibliotekens 

roll i samhället och demokratiuppdraget som lösning på problemformuleringen. Som del av 

lösningsformuleringen skulle intern debatt uppmuntras för att stimulera en kunskapshöjning 

gällande antirasism för personalen. Som motiverande ramuppgift skulle kampanjen inte bara 

ta ställning mot rasism utan även lyfta fram vad de var för, nämligen biblioteket som en 

välkomnade plats för alla. Detta inramningsarbete gick dock inte friktionsfritt; informant G 

möttes av stöd men även av ifrågasättanden av behovet av en kampanj och om bibliotek 

verkligen ska vara mot något. 

 

…det var så kluvet mottagande å ena sidan sa man ”Jamen, det här väl att slå in 

öppna dörrar, måste vi verkligen tala om det [arbetet mot rasism]? Så är det ju?” 

till ”Varför säger ni ’mot’, det är ju så negativt. Det är klart att ni ska vara mer 

inkluderande och säga ’för’” (…) man blev lite trött. 

Informant G, 2019-11-21 

 

De ramuppgifter som arbetades fram konkretiserades sedan till åtgärdsramarna för 

kampanjen och sammanfattades till ett antal punkter i ett kampanjdokument. Detta 

dokument, en kampanjbeskrivning, användes som intern kommunikation för att motivera 

andra biblioteksanställda att engagera sig i kampanjen: 

 

• Göra ett tydligt ställningstagande mot rasism. 

• Ett led i bibliotekets kontinuerliga arbete med värdegrundsfrågor. 

• Visa upp biblioteket som en aktiv kraft i samhället och bidra till debatt. 

• Främja demokratiutveckling och fri åsiktsbildning. 

• Lyfta fram biblioteket som en välkomnande och inkluderande plats. 

• Stimulera intern debatt och stärka kunskapen inom organisationen. 

• Vara en av de goda krafterna i samhället och bredda den antirasistiska rörelsen. 

(Wallgren 2014) 
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I denna kampanjbeskrivning fanns även ett ”frågor och svar”-avsnitt där det stod skrivet att 

även om kampanjen inte var partipolitisk så definierades kampanjen som politisk. Detta 

motiverades med att det är ett politiskt ställningstagande att värna alla människors lika rätt. 

Denna formulering återkommer sedan ordagrant i samtliga andra regioners interna 

kampanjdokument.   

 

Är kampanjen politisk? 

Ja, att stå upp för demokratiska värden som alla människors lika värde är också 

ett politiskt ställningstagande. 

 

Är kampanjen partipolitisk? 

Nej, som folkbibliotek tar vi inga partipolitiska ställningstaganden. Vi har väntat 

med kampanjstarten till efter valet för att hålla oss så neutrala som möjligt. 

(Wallgren 2014) 

 

Informant G blev på grund av sitt engagemang i kampanjen något av en frontfigur även om 

arbetet delegerades mellan olika arbetsgrupper på biblioteken i regionen. Att en stor del av 

uppmärksamheten och arbetsbördan landar på en eller några få personer framhålls som ett 

problem av informanten. Även om informanten beskriver det till viss del som en personlig 

boost i uppskattning, och fint med uppmärksamheten, framhålls de negativa aspekterna av att 

i vissa fall behöva ”bära” kampanjen personligen. 

 

Jag var glad och kände mig väldigt stolt och vi fick ju uppmärksamhet, inte minst 

av biblioteksbladet men även lokala media och vi blev intervjuade på lite olika 

sätt. Det slog verkligen an och då kändes som ”wow, härligt!” men sen kände jag 

att jag hade jobbat lite för mycket så jag kände att jag inte riktigt orkade vara den 

här väldigt starka frontfiguren… 

Informant G, 2019-11-21 
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4.2 Västernorrland tar över stafettpinnen 

Ursprungligen fanns ingen tanke att kampanjen skulle vandra vidare från region till 

region som en stafettpinne. Det går att läsa i kampanjbeskrivningen från biblioteken i 

Västernorrland att det under hösten 2014 togs ett chefsbeslut att kampanjen skulle 

vandra vidare från Helgebiblioteken till Västernorrland.  

 

Vid bibliotekschefsmötet i Ånge 17 september, där länets samtliga chefer var 

med, rådde konsensus om att kampanjen var angelägen. Den 27 november 

träffades representanter från sex av sju kommunbibliotek för att påbörja arbetet. 

Under det mötet valde vi att bygga vår kampanjbeskrivning för Västernorrland på 

HelGebibliotekens[sic]. 

(Biblioteken i Västernorrland 2014) 

 

Huvudramen, om att stå upp mot rasismen, och att Helgebibliotekens inramningsarbete 

utvecklade så pass tilltalande åtgärdsramar, gjorde det lätt att mobilisera stöd och få 

andra bibliotek att vilja engagera sig i kampanjen. De åtgärdsramar som hade 

sammanställts för Gävleborgs kampanjbeskrivning fick vara oförändrade i 

Västernorrlands beskrivning förutom att den utökades med en punkt: ”Koppla 

budskapet om antirasism till det uppdrag som biblioteket har enligt övergripande 

styrdokument” (Biblioteken i Västernorrland 2014).  

 

Under våren 2015 tog alltså Västernorrland över kampanjen. Informant VN arbetade 

som bibliotekskonsulent i regionen och hade visst ansvar för ekonomi och personal. 

Organisatoriskt skulle inte kampanjen ses som ett projekt i den klassiska 

biblioteksbetydelsen, utan som en speciell satsning eller punktinsats. Detta var för att 

kampanjen skulle hållas utanför den byråkratiska apparat som vanligtvis kan omgärda 

biblioteksprojekt, och därmed bibehålla en självständighet och flexibilitet under egen 

regi.  

 

Informant VN:s uppfattning av kampanjens budskap var att det gick att koppla till flera 

av bibliotekslagens paragrafer. Hen såg inte att kampanjen kunde tolkas som ett 
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politiskt ställningstagande eftersom arbetet med prioriterade målgrupper står med i 

bibliotekslagen §5 (SFS 2013:801). Därför tyckte hen att ett ställningstagande mot 

rasism gick i linje med att verka för det demokratiska samhället, som ett annat uttryck 

för att arbeta med prioriterade målgrupper. 

 

Jag tror [personalen] inte såg det här som att man tog ställning politiskt eller 

någonting sådant. Det finns vissa frågor som ändå finns i vårt uppdrag, där 

kommer ju det demokratiska uppdraget in eller i bibliotekslagen. De säger ju att 

det är en uppgift man har… du kan ta vilken prioriterad målgrupp som helst som 

du ska vara ett stöd för. Då tar du ju inte ställning ”för” något där man skulle 

vara neutral, det är ju bara en uppgift. 

Informant VN 2019-11-14 

 

Samtidigt ville informanten vara tydlig med att kampanjen som verktyg är ett effektivt 

sätt att kraftsamla kring ett tema för att nå utanför bibliotekens väggar med sitt 

budskap.  

 

…gör du en kampanj så har du möjlighet att nå ut ganska mycket mer utanför 

bibliotek med det du gör. Det blev ju så att tidningar blev intresserad, att folk 

förstod att det hände det här. Vi jobbade med annonsering och skyltning och 

sådana saker för att visa att det här är bibliotekens ställningstagande, alla bibliotek 

är med på det. Vi gör det under en längre tid, inte bara en dag eller två utan det 

här är en del av att försöka få till ett bättre möte mellan de nyanlända och de 

boende i regionen. 

Informant VN, 2019-11-14 

 

Förutom det uttalade ställningstagandet mot rasism som kampanjen förde, lyftes bygdens 

integrationssituation in i kampanjen. Regionen fick, likt stora delar av landet, under hela 2015 

tackla en av de största flyktingströmmarna i modern tid (Berger 2016; Pilerot & Hultgren 

2017:6). Detta ställde stora delar av Sveriges offentliga institutioner inför en prövning då det 

kom över 160 000 asylsökande under ett år. Kommuner och statliga myndigheter blev 
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tvungna att snabbt ställa om för denna stora grupp av människor och dess behov. Många av 

de asylsökande anlände till storstäderna men slussades sedan ut, vidare till mindre orter i 

landet där biblioteket i många fall kunde vara den enda platsen att samlas på utan krav på 

konsumtion. Biblioteken kom därför att bli en av de institutioner som tog ett stort ansvar för 

att bistå dessa människor och blev därmed en naturlig samlingsplats (Pilerot & Hultgren 

2017:6). Just dessa händelser är något informanten lägger fram som en anledning till att 

kampanjen fick mer av en kursändring med fokus på att främja integration, jämfört med en 

tidigare betoning som var explicit mot rasism. Biblioteken och kampanjen blev på så sätt, 

enligt informanten, ett nav i samhället för andra frivilligorganisationer att sluta upp till och 

hjälpa de nyanlända.  

 

Sen blev det ju så att det var väldigt mycket civilsamhället som ställde upp i 

många fall, det var typ kyrka, studieförbund, kvinnoorganisationer… den typen 

av organisationer och även frivilliga ställde upp och försökte på något sätt se till 

att de här personerna kom in i någonting, det var ju väldigt mycket prata svenska-

grupper, det fanns någon grupp där man bjöd hem folk på middag, det fanns alla 

olika varianter. I Kramfors bildade man kör, Babelskören, där alla var välkomna 

och så skulle man sjunga ihop sig så att säga, att lära känna varandra det var ju 

väldigt många olika nationaliteter. Men väldigt många hamnade också på 

biblioteket där det blev som en sorts samlingspunkt och dom var ju 

jättevälkomna… 

Informant VN, 2019-11-14 

 

Informant VN ger även uttryck för att efter kampanjens avslutande återgick arbetet på 

biblioteken till de mer ordinarie bibliotekssysslorna men hen upplevde att biblioteken i 

regionen blev stärkta av kampanjen.  

 

4.3 ”Jobba med det på riktigt” 

I likhet med förfarandet i Västernorrland kom kampanjens initierande i Västerbotten till på 

ett snarlikt sätt. Gävleborgs ursprungliga kampanj hade väckt uppmärksamhet och i 

kampanjbeskrivningen från länsbiblioteket i Västerbotten framgår att ett bibliotekschefsmöte 



26 

 

 

 

den 10 februari 2015 slog fast att Västerbottens folkbibliotek skulle ta över kampanjen under 

2015 (Länsbiblioteket i Västerbotten 2015). Samma åtgärdsramar och formuleringar som 

förekommer i Västernorrlands åtgärdsramar återkommer i Västerbottens interna 

kampanjdokument.  

 

När kampanjen startade i Västerbotten under hösten 2015 var informant VB relativt 

nyanställd i Umeå kommun och arbetade vid ett mindre filialbibliotek, med arbetsuppgifter 

riktad till barn och ungdomar. Kampanjen initierades av bibliotekskonsulenterna från 

Regionbiblioteket och hade de tidigare länens dokumentation och manifest som inspiration 

för att skapa en utgångspunkt i planeringsarbetet. Själva planeringsarbetet för kampanjen var 

inte informanten involverad i eftersom det hade pågått under våren innan hens anställning. 

Dock tog informanten en aktiv roll och sökte sig till kampanjen av eget intresse för dess 

budskap och möjligheten den gav att arbeta med kampanjens tema i praktiken. Informant VB 

framhåller vikten av att arbeta med teman och hur detta underlättar att driva frågor och väcka 

engagemang. Hen gör liknelser med hur skolbibliotekarier arbetar på detta sätt med teman, 

för att det underlättar att hitta ett fokus och att lyfta fram en litterär bredd. 

 

…jag vill att man ska jobba på riktigt med saker och ting. Då den här kampanjen 

kom, ”Bibliotek mot rasism” tänkte jag att ”jag vill jobba på riktigt med det här”. 

(…) Jag gillar då saker och ting är på tema. Om man har ett tema så har man en 

struktur att hänga upp saker på då man ska ut och prata med ungdomarna. 

Informant VB 2019-11-20  

 

Informant VB tolkade §2 i bibliotekslagen som förenlig med kampanjens budskap, att lagen 

har en antirasistisk ståndpunkt eftersom allas lika värde är att värna demokratins utveckling. 

Dock tyckte informanten att många biblioteksanställda kanske inte inser eller reflekterar över 

vilken betydelse detta ansvar innebär för biblioteken i praktiken. 

 

… i den dagligliga verksamheten så kanske man inte funderar så himla mycket på 

vårt uppdrag, tyvärr (…) jag tror det är lite av ett problem och kanske var det 

inom vissa områden på tidigare arbetsplatser att man egentligen inte engagerar sig 
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så mycket i biblioteksuppdraget utan man har en vag känsla av vad bibliotek står 

för.  

Informant VB 2019-11-20 

 

Just därför uttryckte informant VB att fler kampanjer liknande ”Bibliotek mot rasism” bör 

hållas på biblioteken i framtiden för att reda ut vilka värden biblioteken ska stå upp för i 

praktiken. Detta tycker informanten är av vikt för att de biblioteksanställda ska veta hur de 

bör reagera när biblioteket blir ansatt av yttre politisk påverkan.  

 

Man blir ju förvånad ibland, till exempel när de plockade ner Pride-flaggan på 

universitetsbiblioteket. Då tänker jag så här att det uppenbarligen behövs 

kampanjer för vissa saker som vi inte är överens om. Det man gör då i och med 

dessa kampanjer är ju att man får en chans att prata om dom och stärka 

bibliotekets roll kring vissa frågor. 

Informant VB 2019-11-20 

 

En av nackdelarna med kampanjens organisering uttrycker informanten som att kampanjen 

var svår att hålla ihop över en så stor region som Västerbotten. För små filialbibliotek blev 

kampanjen något abstrakt med dålig återkoppling enligt informanten. 

 

Det var en kampanj och man skötte kommunikationen via mail (…) sen 

planerade man olika aktiviteter efter kampanjen och sen då man hade betat av de 

aktiviteterna blev det lite… ja, då återkom det inte så mycket mer.  

Informant VB 2019-11-20  

 

Detta kunde informanten även koppla till att kampanjen riskerade innebära en ojämn 

kunskapsfördelning. Det övergripande ansvaret för kampanjen hos små filialbibliotek ute i 

regionen kunde ofta landa på en enskild individ och att erfarenheterna med kampanjen på så 

vis riskerade att stanna hos denne individ. Informanten ser detta som ett problem när denna 

individs erfarenheter försvinner om denne söker en ny tjänst på en annan arbetsplats. 
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Det är lite ett problem att det [projektet] fastnar hos personer som är engagerade, 

(…) Oftast är det ju några som är duktiga på saker och ting då det gäller de här 

projekten och dom får ju ut kanske mycket av att få lite extra tid att fokusera på 

de här sakerna. Men vad som sen händer med den där kunskapen är lite… 

antingen får de ett nytt jobb och speciellt om de är jätteduktiga så blir de sällan 

kvar på ett litet ställe särskilt länge. Det blir som att all den här energin blir 

samlad på vissa personer. 

Informant VB, 2019-11-20 

 

Informant VB minns inte att någon mer omfattande utvärdering av kampanjen skedde lokalt 

på biblioteken, eller att det arrangerades något avslutningsevenemang likt andra regioner hade, 

utan sammanfattar det ”Jag kommer inte ihåg det… jag tror det bara dog av.”  

 

Samtidigt som Västerbotten höll sin kampanj under hösten 2015 införde regeringen allt 

striktare, tillfälliga gränskontroller av de inre gränserna. Dessa beslut togs främst för att 

Migrationsverket hade svårt att hinna hantera alla asylsökningar, men även efter inrådan från 

polisen att hotbilden mot Sverige ökat med den stora tillströmningen av människor 

(Regeringskansliet 2015). I nyhetsrapporteringarna gick att läsa hur Sverige gick från att ha en 

av Europas mest generösa migrationspolitik till att med ett lappkast ändra den till att följa 

EU:s miniminivå och detta gjorde att antalet asylsökande minskade drastiskt (Berger 2016). 

Detta kan ses som en förändring i samhällets diskursiva fält där förutsättningarna att hjälpa de 

nyanlända förändrades; den akuta hjälp som många kunde engagera sig i ändrade skepnad när 

människor fick asyl och behövde mer tidskrävande hjälp. Frivilligorganisationer gick i 

intervjuer ut och hävdade att det blev allt svårare att engagera volontärer. Detta berodde 

enligt organisationerna på att en ny fas i flyktingmottagandet krävde mer personliga insatser 

som kunde vara av mer relationsbyggande art än de mer enkla sakerna som att skänka pengar 

eller dela ut filtar. Detta tillsammans med rapportering i media där migrationen och de 

asylsökandena sågs som ett hot eller problem för samhället kan ha bidragit till samhällets 

ändrade syn på flyktingströmmen (Larsson 2018). 
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4.4 Varberg gör motstånd 

Det sista biblioteket som officiellt höll kampanjen var biblioteken i Varberg. Informant V 

arbetade under denna tid som bibliotekarie med fokus på barn, ungdomar och 

integrationsfrågor. I likhet med tidigare nämnda informanter tolkade informant V in 

antirasismen som en del av bibliotekslagens §2. Att vara för allas lika värde såg informanten 

som en del av ett öppet, demokratiskt samhälle och biblioteken ska verka för den positiva 

utvecklingen. För att uppmuntra denna utveckling måste biblioteken, enligt informanten, 

driva kampanjer som främjar samtal och dialog kring aktuella och heta frågor.  

 

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets 

utveckling. I detta arbete ingår att verka för ett öppet samhälle, för allas lika värde 

och mot alla typer av rasism. (…) …genom att driva denna kampanj öppnade vi 

upp till dialog och samtal kring en brännande aktuell fråga. 

Informant V 2019-11-14 

 

Likt kampanjen i Västernorrland var det ett stort fokus på integrationen och att hjälpa de 

asylsökande in i samhället som präglade vilka aktiviteter som planerades. Biblioteksanställda 

hade dessutom upplevt en ökad nazistisk närvaro på biblioteken som följd av att allt fler 

nyanlända började vistas på biblioteken. Därför kände flera i personalen behovet av att 

biblioteken skulle markera att alla är välkomna på biblioteken, oavsett härkomst.  

 

Under en period under den så kallade flyktingvågen kom många flyktingar till 

asylboenden i Varbergs kommun. Dessa människor sökte sig till våra bibliotek 

och vi såg tydligt en stor förändring i vilka besökare som kom till våra lokaler. Vi 

hade tidigare väldigt få nyanlända i Varberg och var inte vana att möta dessa 

grupper. Men vi såg att det fanns ett stort behov för dessa nya invånare att ha 

någonstans att tillbringa sina dagar, träffa nya människor och lära sig svenska. 

Detta som ett led i bibliotekets långsiktiga inkluderingsarbete; och delvis till följd 

av att Varbergs Stadsbibliotek haft påhälsningar av nynazister. Även ett par 

arrangemang i kommunen (vid denna period) där överlevare från förintelsen 

föreläst hade haft påhälsningar och störts av nynazister.  
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Informant V, 2019-11-12 

 

Informant V fick i uppgift av enhetscheferna att samordna inte bara folk- och 

skolbiblioteken utan hela kulturavdelningen i regionen att vara med i kampanjen för att 

därmed engagera fler utanför bibliotekens väggar.  

 

[Jag] fick med samtliga avdelningar inom bibliotek och kulturavdelning 

(”allmänkultur”) i denna satsning. Det innebär Stadsbibliotek, samtliga 

lokalbibliotek, bokbuss och skolbibliotek samt allmänkultur, konsthall, 

konstpedagogiskverksamhet, barnarrangemang och teater. Projektperioden fylldes 

av programpunkter på temat ”mot rasism”. 

Informant V, 2019-11-14 

 

Det arrangerades mer traditionella biblioteksaktiviteter som bokcirklar, barnteater och 

språkcaféer men även konserter och pecha kuchas, som är en form av kortföreläsningar 

(Svensk form 2019). På så vis blev civilsamhället engagerat och möjligheten ökade att 

sprida kampanjens budskap. Rent organisatoriskt leddes arbetet mer som ett 

traditionellt biblioteksprojekt, om än i större skala. Informanten vill benämna 

kampanjen som ett projekt och även om kampanjen genomfördes inom ramen för 

befintlig budget sköt Regionbiblioteket till med projektpengar.  

 

Kampanjen utvärderades löpande på lokala arbetsplatsträffar under hela kampanjtiden; 

där diskuterades vilka planerade programpunkter som hade varit framgångsrika och hur 

nästa sådan aktivitet skulle planeras. Efter kampanjen var avslutad tog informanten 

emot skriftliga utvärderingar från personalen. Informanten beskriver kampanjen som en 

stor framgång och att många lärdomar från detta arbete togs i beaktning inför 

kommande projekt.  
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5. Analys och slutsats 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag uppnått uppsatsens syfte och besvarar 

mina forskningsfrågor. Syftet är att med hjälp av rörelseforskningens inramningsteori och i 

ljus av bibliotekens demokratiska uppdrag, studera hur kampanjen ”Bibliotek mot rasism” 

vuxit fram och utvecklats. För att besvara detta syfte utarbetade jag två forskningsfrågor varav 

den första ämnade se hur kampanjen utvecklades som en process över tid. Med den andra 

forskningsfrågan ville jag se hur kampanjen kan tolkas i relation till bibliotekens demokratiska 

uppdrag, då främst sett ur informanternas perspektiv. 

 

5.1 Analys 

Med inramningsteorin går det att se och tolka hur diskursen i samhället användes för att 

motivera kampanjen, hur den spred sig från att ha varit en antirasistisk folkrörelse i hela 

landet till att hamna på de studerade biblioteken. Informanterna har uppgett att kampanjen 

växt fram på ett folkrörelse-liknande sätt jämfört med andra biblioteksverksamheters 

projektinriktade aktiviteter. Flera förändringar i samhällsdiskursen kom att ändra kampanjens 

inriktning. Dessa skeenden, som jag benämner som faser, kommer jag nu att redogöra för.  

 

5.1.1 Den första fasen 

När kampanjen startades i Gävleborg på Helgebiblioteken hade de initiala åtgärdsramarna en 

stark inriktning på antirasism och hur biblioteken skulle vara en del av andra liknande 

antirasistiska rörelser i samhället. Informant G i Gävleborg kände behovet av ett tydligt 

ställningstagande från biblioteken i ett samhällsklimat som hen upplevade som allt hårdare 

och främlingsfientligt. Informanten och de arbetsgrupper hen ingick i arbetade fram 

framgångsrika ramuppgifter, med hens upplevelser av det hårdnande samhällsdebatten och en 

mer aktiv högerextremism som grund för det diagnostiska ramverket, problemformuleringen. 

Genom att utarbeta olika förslag på hur biblioteket skulle kunna vara en lösning på denna 

samhällsutveckling, som ett led i bibliotekens demokratiska uppdrag, blev de prognostiska 

ramuppgifterna utmejslade. Den motiverande ramuppgiften blev att lyfta fram vilken viktig 

roll biblioteken spelade i att stå upp mot rasismen.  
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På så sätt växte åtgärdsramarna fram för kampanjen och dessa formulerades sedan till 

kampanjsyften i en kampanjbeskrivning. Där går det går att läsa att biblioteket skulle 

motverka rasismen i samhället genom att främja samhällets demokratiutveckling, visa upp 

biblioteken som en aktiv kraft i samhället och samhällsdebatten, lyfta fram biblioteket som en 

plats för alla samt vara en del av den antirasistiska rörelsen i landet. Detta dokuments 

definition av kampanjens politiska ståndpunkt är intressant att diskutera. §2 i bibliotekslagen 

gör gällande att bibliotekens ändamål är att ” ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” (SFS 2013:801). I 

det folkbiblioteksmanifest som Svensk biblioteksförening sammanställt utifrån IFLA:s etiska 

regler för bibliotekarier finns skrivelsen att bibliotek ska värna demokratiska värden och inte 

låta urval eller tillgång till material eller tjänster påverkas av politiska åsikter (Svensk 

biblioteksförening 2014:76). Denna formulering om politiska åsikter är intressant då 

kampanjdokument beskriver kampanjen som politisk, eftersom ett ställningstagande för 

demokrati är politiskt. Jag tolkar kampanjbeskrivningens formulering som ett sätt för 

informant G och hens arbetsgrupp, vilket formulerade beskrivningen, att placera kampanjens 

budskap i en diskussion kring vad biblioteken ska se som neutralt och objektivt, respektive 

politiskt och partiskt. Skrivelsen kan tolkas som att kampanjen inte kan ses som mer politiskt 

motiverad än vad bibliotekens demokratiska uppdrag kan ses som politisk. Regeringsformens 

1 kap. 2§ (SFS 1974:152) framhäver att all offentlig makt ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde samt att det allmänna, där biblioteken ingår, ska verka för att 

demokratiska idéer ska lyftas fram i samhället. Regeringsformen som grundlag har vuxit fram 

ur en politisk konsensus när den fastslogs och därför tolkar jag dess formuleringar om 

demokratiska värden som neutrala i en politisk mening. 

 

Huvudramen för bibliotekskampanjen var tagen och inspirerad av tidigare folkliga rörelsers 

huvudram, att verka mot rasism. Med en så pass tydlig huvudinramning, att vara mot rasism, 

är det svårt att värja sig. Flera andra informanter kommenterar denna huvudram med att det 

var en självklarhet att bibliotek skulle vara med i kampanjen, eller som en informant 

skämtsamt sa, bibliotek är ogärna ”för rasism” 
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Och titeln tog vi då från Gävleborg (…) vi tycker det blev ganska tydligt, man 

kan ju inte gärna vara för rasism? Så vi tyckte det [ställningstagandet] kändes 

ganska harmlöst på det sättet. 

Informant VN 2019-11-14 

 

5.1.2 Den andra fasen 

När kampanjen tog slut i Gävleborg togs initiativet över av Västernorrland under våren 2015, 

och utvecklades under sin kampanjtid till en kampanj med fokus på integration. Huvudramen 

för kampanjen var fortfarande densamma med sitt ställningstagande mot rasism, men utifrån 

informanternas utsagor synliggörs en förändring i det diskursiva fält som implicit påverkade 

åtgärdsramarna i en ny riktning. I detta fall tolkar jag det att den tilltagande flyktingströmmen 

ledde till ett mer akut behov för biblioteket att hjälpa asylsökande och nyanlända med 

informationssökning och integration. Detta kan förklaras med att det skedde en 

ramförstärkning, att en eller flera åtgärdsramar blir mer dominerande i förhållande till andra 

åtgärdsramar (Snow et al. 2019:400). Jämte (2013) talar om sådana ramförändringar som 

något oundvikligt i en social rörelse och lyfter fram denna utveckling som både potentiellt 

konstruktiva och destruktiva för rörelsen (Jämte 2013:125). Utifrån detta tolkar jag det som 

att även om andra åtgärdsramar fortfarande var betydande för kampanjen gjorde stora 

förändringar i samhället att de åtgärdsramar som låg till grund för kampanjens 

integrationsfrämjande arbete gavs större betydelse.  

 

Den ramförstärkning som skedde i Västernorrland tolkar jag som oförändrad när 

Västerbotten tog över kampanjen. Informant VB:s redogörelse över Västerbottens kampanj 

ger intrycket av att kampanjen inte hade någon större inverkan på biblioteksverksamheten. 

Utifrån hens redogörelse verkade kampanjen i Västerbotten rinna ut i sanden.  

 

 

5.1.3 Den tredje fasen 

Den avslutande fasändring markeras med att Varberg tar över kampanjen i september 2016. 

Då har ytterligare en diskursförändring skett i samhället som jag ser som en bidragande orsak 
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till att kampanjen försvann efter Varbergs initiativ. När flyktingströmmens mest akuta 

tillstånd avtog, till följd av regeringens införande av striktare gränskontroller, avtog 

engagemanget för kampanjen på biblioteken till förmån för andra lokala projekt på 

biblioteken. Diskursen i samhället hade förändrats. Enligt den nationella SOM-

undersökningen hade andelen svenskar som ville minska flyktingmottagandet ökat från 40 till 

52 procent mellan 2015 och 2016 (Demker 2018:394). När SVT intervjuade volontärer 

engagerade i organisationer som hjälpte asylsökande, uppgav dessa att det folkliga 

engagemanget för att hjälpa flyktingar och nyanlända hade minskat under samma period 

(Larsson 2018). Varbergs kampanj beskrevs som en succé av informant V men inget annat 

bibliotek ville plocka upp stafettpinnen. 

 

Den övergripande huvudramen, att vara mot rasism, kan trots sina goda intentioner ha varit 

en bidragande del i att sätta ”spikarna i kampanjens kista”. Jag ser det som att huvudramen 

fyllde sitt motiverande syfte för att driva igång kampanjen, och utifrån de initiala 

åtgärdsramarna behövdes inte en mer utvecklad huvudram. Men när kampanjen togs över 

och de olika biblioteksregionerna anpassade och förändrade åtgärdsramarna utifrån sina 

förutsättningar, drevs kampanjen i nya riktningar. Det skulle kunna argumenteras att 

huvudramens budskap inte passade för att locka nytt engagemang, vilket Snow et al. lägger 

fram som ett potentiellt problem med huvudramar (Snow et al. 2019:395). Problemet med 

huvudramen kan i detta fall jämföras med vad Nick Jones (2012) skriver om att bibliotek 

gärna lyfter fram sitt arbete för antirasism men sedan backar när mer komplexa 

problemformuleringar ska definieras och sättas i praktik. Han skriver att inte bara arbetet mot 

rasism måste definieras utan även vad antirasismen består i för biblioteken. Att ta ställning 

mot rasism för bibliotek innebär, enligt Jones, ofta att det endast åsyftar de extremaste 

yttringarna av rasism, till exempel från nynazister utan att gå in på de mer underliggande 

strukturerna kring rasism (Jones 2012:55). Detta går också att jämföra med det Jones (2014) 

skriver om efterspelet av debatten kring Tintin-böckerna och Stina Wirséns Lilla hjärtat. Han 

anser att biblioteken ofta duckar för att ta ställning på riktigt i brännheta samhällsdebatter och 

istället gömmer sig bakom övergripande, lösa ståndpunkter som att vara för yttrandefrihet, 

neutralitet och demokrati utan att formulera hur det ska uttryckas i praktiken (Jones 2014:11). 

Jag tolkar det därför som att huvudramen för kampanjen skulle behövs utvecklats och 



35 

 

 

 

åtgärdsramarna definierats ytterligare för att kampanjen skulle kunnat få ny fart. Jones 

summerar dock båda sina texter om värdet för biblioteken att diskutera dessa frågor i ett led 

att bana väg för förändring och att biblioteken ska vara en del av en positiv 

samhällsutveckling (Jones 2012:57; Jones 2014:11). 

 

En av dem som ifrågasatte behovet av kampanjen var stadsbibliotekarien, nu ordförande för 

Svensk biblioteksförening, Johanna Hansson i en debattartikel i Biblioteksbladet (2016). I 

artikeln anser Hansson att biblioteken inte behöver ta ett aktivt ställningstagande mot rasism i 

form av kampanjer eftersom biblioteken redan arbetar antirasistiskt utifrån bibliotekslagens 

skrivelser (Hansson 2016). Det framkommer dock i empirin att samtliga informanter ger 

uttryck för att biblioteken kan och bör ta aktiv ställning i viktiga värdegrundsfrågor, som en 

del av bibliotekens lagstadgade uppdrag. Informant VB uttrycker sig att biblioteksuppdraget 

lätt kan försvinna i biblioteksanställdas vardagsbestyr och därför måste vitaliseras med 

kampanjer som tar upp svåra frågeställningar för biblioteken. Jag väljer också att jämföra det 

Hansson skriver i sin debattartikel med vad Lankes (2015) skriver om bibliotekarierollen. 

Lanke menar att bibliotekarierollen kan delas upp i två, antingen att se bibliotekarien som 

samhällets tjänare eller dess förvaltare (Lankes 2015:19). Det Lankes framhåller är att 

bibliotekarier antingen kan agera helt neutralt och opartiskt inför sitt uppdrag som det är 

formulerat i styrdokument och lagar, detta kallar han (ganska nedlåtande) för tjänarrollen 

(egen översättning av Servant model). I motsats till detta ställer Lankes förvaltarrollen (egen 

översättning av Steward model); att en bibliotekarie bör tolka sitt uppdrag utifrån vad samhället 

runtomkring hen behöver för att utvecklas i den riktning som styrdokumenten och lagar ser 

som önskvärt (Lanke 2015:19-21). Utifrån Lankes två roller ser jag att samtliga av mina 

informanter ser sig själva i förvaltarrollen när de engagerade sig i kampanjen. De tolkar sitt 

uppdrag som biblioteksanställda utifrån vad samhället runtomkring dem behöver och vilken 

roll biblioteket kan spela för att utveckla samhällets demokratiska värden.  

 

Utifrån de biblioteksroller som Lanke beskriver drar jag paralleller till informanternas utsagor 

att kampanjen riskerade att bäras av enskilda bibliotekarier och leda till ojämn 

kunskapsfördelning. Jag kan se många likheter med ”Bibliotek mot rasism”-kampanjens 

belysande av bibliotekens antirasistiska arbete, och arbetet för att synliggöra HBTQ-
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perspektiv på bibliotek. Därför går jag till det Sofie Samuelsson (2016) skriver om ”eldsjälar”. 

I sin text har hon bland annat tittat på hur svenska museum arbetat kring HBTQ-satsningar 

och skriver att detta arbete kan jämföras med bibliotekens motsvarande arbete (Samuelsson 

2016:70). Utifrån den rapport Samuelsson hänvisar till från Riksutställningar (2015) läggs det 

fram att ”eldsjälar”, det vill säga enskilda engagerade personer, ofta bär sådana satsningar och 

att det är därför sådana projekt kan rinna ut i sanden (Riksutställningar 2015:57). Jag tolkar 

det mina informanter säger som att kampanjen på grund av sin folkrörelseliknande framväxt 

inte hade samma organisatoriska uppstyrning som andra biblioteksprojekt hade under samma 

tid. Detta medförde att bibliotekarier som såg sig själv i förvaltarrollen mantlade ett allt för 

stort ansvar för att driva kampanjen utifrån sin vilja att utveckla samhället i en positiv 

riktning. Samuelsson föreslår just en striktare organisatorisk struktur som lösning på detta 

problem (Samuelsson 2016:70). 
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5.2 Slutsats 

Utifrån informanternas utsagor och min analys av dessa kan en man skönja en, av 

biblioteksanställda initierad, antirasistisk kampanj växa fram och utvecklas på ett 

folkrörelseliknande sätt. Kampanjen växte fram i en samhällskontext där biblioteksanställda 

ville se att biblioteken tog ett tydligare ställningstagande mot ett hårdnat samhällsklimat. 

Kampanjen och dess inramningsarbete skedde på initiativ från bibliotekarier och inte från 

chefshåll, för att länka samman bibliotekens uppdrag med andra antirasistiska folkrörelser. 

Informanterna understryker att kampanjen blev uppmärksammad och omtyckt. Under 

analysarbetet växte en bild fram av att kampanjen skiftade fokus. Från att ha varit en 

antirasistisk kampanj utvecklades den till ett integrationsprojekt när den togs över av olika 

bibliotek i landet. Kampanjen återkom inte i någon biblioteksregion efter 2016 och min 

slutsats är att detta berodde på att den integrationsfokuserade åtgärdsramen hade förstärkts på 

bekostnad av andra åtgärdsramar och hade till följd att kampanjen bytte inriktning. Därför 

kunde inte den allt för övergripande huvudramen, bibliotekens ställningstagande mot rasism, 

längre hålla ihop kampanjen när åtgärdsramarna utvecklades.  

 

För att kunna påverka samhället utanför bibliotekets väggar i syfte att främja demokratin 

pekar informanternas yttranden åt att bibliotekarier och biblioteksverksamheter måste vara 

mer aktiva i samhällsfrågor. Beroende på vad som tolkas in i skrivelsen att bibliotek ska vara 

neutrala kan det diskuteras om kampanjen bör ses som politisk eller på annat sätt utanför 

bibliotekens uppdragsbeskrivning. Min egen tolkning och slutsats är att kampanjen låg inom 

ramen för biblioteksuppdraget och att bibliotekarier utifrån bibliotekslagen kan och bör 

arbeta aktivt mot rasism. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

En kortare presentation av studiens syfte samt hur det insamlade materialet kommer 

användas. Information om att informanten får vara anonym, informanten får avbryta sin 

medverkan, förfrågan om samtycke för inspelning av samtalet samt att allt råmaterial endast 

kommer användas i forskningssyfte och inte spridas vidare.  

 

Inledning  

- Vilken är din roll idag inom biblioteksorganisationen?  

- Hur skulle du beskriva dina nuvarande arbetsuppgifter? Skiljer dessa sig från när du arbetade 

med kampanjen? Om ja, hur?  

- Vilka biblioteksfrågor är viktiga för dig?  

 

Bakgrunden till kampanjen  

- När arbetade du med kampanjen? Vad var din roll i kampanjen?  

- Varför behövdes kampanjen?  

- Vilka idéer och tankegods låg som grund till kampanjen? 

- Vad fick dig att gå från ord till handling? Var kom inspirationen att vara med från? Vilka 

liknande kampanjer eller arrangemang på andra bibliotek hade du redan hört om?  

- På vilka sätt påverkade bibliotekslagen och/eller andra styrdokument att du ville jobba med 

kampanjen? Fanns det annan inspiration till denna kampanj? Hur påverkade i så fall dessa din 

motivation att engagera dig i kampanjen?  

 

Initiering och samordning  

- Söktes det stöd i form av pengar eller att tid avsattes av chefer för att planera? Hur såg 

arbetsfördelningen ut? Vems/vilkas var ansvaret för samordning och hur fördelades detta?  



45 

 

 

 

- Vilka strategier arbetades fram för att genomföra kampanjen? Hade ni formella 

projektdokument osv.?  

- Vilka förhoppningar fanns med kampanjen under planeringsarbetet? Hur förankrades dessa 

planer med chefer och hos andra kollegor? Hur upplevdes responsen? Öppnade detta för en 

diskussion kring bibliotekets uppdrag?  

 

Genomförande  

- Kan du beskriva hur kampanjen implementerades i er verksamhet jämfört med det 

vardagliga biblioteksarbetet? Hur tog det konkreta uttryck i arbetsmetoder för personalen? 

- Anser du att personalen delade en gemensam uppfattning om vilka värden eller mål som 

kampanjen stod för? Diskuterades detta?  

- Hur tänkte ni på just ”antirasism”? 

 

- Vilken fortbildning fick personalen i att hantera och arbeta med det budskap kampanjen 

ville belysa?  

 - Kändes det som att den fortbildning och aktiviteter som arrangerades gav uppslag till nya 

sätt att se på bibliotekets arbete kring antirasism? 

 

Effekter 

- Upplevde du det som att kampanjen ledde till några långsiktiga förändringar i bibliotekets 

sätt att arbeta?  

- På vilka andra sätt bidrog kampanjen till en demokratisk utveckling?  

 

Avslut och utvärdering  

- Hur kom ni fram till att ni skulle avsluta att arbeta med kampanjen när ni avslutade?  

- Nu, i efterhand, hur upplevde du det var att arbeta med biblioteksverksamheten utifrån 

kampanjens budskap och målbild?  

- Hur skulle du beskriva ditt personliga engagemang i relation till din bibliotekarieroll som 

betydande för ditt arbete med kampanjen? Fanns det någon motsättning mellan rollerna?  

- Hur utvärderades kampanjen? Formellt/informellt? Självvärdering/intern eller extern 

utvärdering? Utifrån vilka kriterier? Om inte, varför? Vad hände med denna utvärdering sen?  
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Framtid 

- Skulle en ny kampanj behövas idag? Hur skulle en sådan i så fall te sig, i grova drag?  

- Tycker du att det kan finnas skäl för biblioteket att ta ställning i frågor som berör samhället i 

stort eller i regionen?  

 

Avslutning med tack till informanten och erbjudande till hen om att få ta del av uppsatsen när 

den är klar. 
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