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 2016 – 2 
Språk

Kopplingarna mellan språk och bibliotek är förmodligen 
lika många som antalet skrivna och talade berättelser. Kanske 
kan bibliotek sägas vara just språk då ett av bibliotekets 
centrala områden, förmedling av kunskap och information, är 
en direkt språklig handling. När flyktingar tar skydd i Sverige 
och andra länder är biblioteken en del av mottagandet. När 
barn lär sig läsa är biblioteken en självklar del i lustskapandet. 
När forskare ska skriva referenslista, vårdpersonal kolla upp 
den senaste behandlingsmetoden, när vem-som-helst behöver 
någonstans att koncentrera sig på en text, då och otaliga andra 
gånger finns biblioteken där som resurs, stöd och plats.

I det här numret av bis kan du bland annat läsa om hur 
språk och makt relaterar till varandra och hur bibliotek kan 
vara en resurs för kritisk utforskning av språket, hur ordet 
hen på ett unikt sätt slagit sig in i det svenska språket, samt 
hur språket och sökandet efter mening leder till både fräls-
ning och fördärv i Borges oändliga bibliotek. Detta och, som 
vanligt, mycket mer utgör bis andra nummer i år. Vi önskar 
dig god läsning och en glad sommar. Hör gärna av dig med 
synpunkter, kommentarer, artiklar, svar, bilder, och så vidare. 
Nästa nummer har tema statistik, spännande, eller hur? Se 
baksidan för uppslag.

Charlotte Högberg, Stellan Klint och Martin Persson,  
redaktörer

Medverkande i detta nummer
Anders Ericson, Moss, Norge. 
Bibliotekarie, bloggare och jour-
nalist.
Fredrik Eriksson, gymnasielärare 
i svenska och religionskunskap, 
lektör och skribent, Malmö.
Charlotte Högberg är biblio-
tekarie och journalist, bosatt i 
Lund.
Idiomdrottning visar ett nytt 
och ofta prydligare sätt att lösa 
systemproblem. Systemet som 

helhet tycks verka snuddande 
bekant för kulturanvändare men 
är på samma gång helt omväl-
vande.
Emil Johansson, bibliotekarie 
och översättare.
Stellan Klint är sjukhus-
bibliotek arie och illustratör i 
Malmö/Lund.
Lova Lakso skriver just nu på en 
ungdomsroman och publicerar 

erotik under pseudonymen Tove 
Nordh.
Lena Lundgren, bibliotekarie 
och tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm. 
Helena Moreau, allkonstnär med 
logopedexamen.
Eleonor Pavlov, barnbibliotek-
arie som då och då klipper, 
klistrar och ritar.

Martin Persson är doktorand 
i biblioteks- och informations-
vetenskap och bor i Malmö.
Mikael Reberg arbetar med 
pedagogiska utvecklings projekt 
vid universitets biblioteket i 
Sundsvall. Bakgrund  som lärare 
i medie- och kommunikations-
vetenskap.
Röda Lina, bis ständiga samtids-
kommentator.
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Aktuellt
LibLab prisas för hållbarhetstänk
På biblioteket i Hjärup har bibliotekarien Emelie Ljung-
berg startat upp teknikworkshopar för barn och unga, under 
namnet LibLab. Idén att på ett lekfullt sätt kombinera teknik, 
hantverk och lärande fick hon från ett besök i USA där Maker-
space är vanliga, uppger hon för Skånska Dagbladet. Varannan 
vecka har barn och unga fått prova på teknik och tillsammans 
med bibliotekarien utforskat hur saker fungerar och ser ut 
inuti, tagit isär och kopplat ihop. Nu har LibLab fått ett håll-
barhetsstipendium från Hutskåne, för att teknikprylar tas till-
vara istället för att slängas. För Skånska Dagbladet uppges att 
stipendiepengarna använts till en materialbank som flera 
bibliotek delar på. 

Första romska barnbiblioteket 
öppnat i Bukarest
I slutet av april öppnade ett romskt barnbibliotek i Bukarest. 
Enligt Sydsvenskan är det det första romska barnbiblioteket 
i världen. Biblioteket ingår i det romska museet i Bukarest. 
Biblioteca Romilor pentru copii heter det. I samband med 
öppnandet publicerade förlaget Pionier Press seriebarnboken 
Sofia Z-4515 av Gunilla Lundgren och tecknaren Amanda 
Svensson på rumänska och romani.

– Rumänien och hela Europa behöver förändra sin inställ-
ning till romer och min övertygelse är att om man vill förändra 
ett samhälle är det bästa sättet att börja med barnen. Och 
alla barn i Rumänien förtjänar det, sa initiativtagaren Arina 
Stoenescu, grafisk designer och förläggare på förlaget Pionier 
Press till Sydsvenskan.

Boende överklagar stängning av 
bibliotek
I Falu kommun har kommun- och fritidsförvaltningen före-
slagit att flera bibliotek och fritidsgårdar ska stänga, men 
beslutet har väckt upprördhet hos band annat befolkningen i 
Enviken, som har lämnat in två överklaganden. Tanken är att 
biblioteksfilialerna ska ersättas av en bokbuss som ska åka ut 
till de berörda områdena, enligt dt.se. Samtidigt var Envikens 
bibliotek, enligt dt.se, det mest besökta av kommundelsbib-
lioteken år 2015 med 15 579 besök. Slutgiltig beslut uppges 
kommunfullmäktige fatta den 16 juni.

”En dront klampar fortfarande 
omkring i de svenska biblioteken. 
Det är SAB, som är det svenska 
klassifikationssystemet för böcker. 
Spjutspetsbiblioteken börjar ersätta 
det med det internationella – 
och billigare – Deweysystemet, 
men fortfarande letar man på de 
flesta svenska folkbibliotek under 
kategorin Hc om man söker svensk 
skönlitteratur. Själv dras jag alltid till 
den allra första kategorin: Aaa. Där 
samlas det alltid lika oförutsägbara 
kluster som går under beteckningen 
’Bok- och biblioteksväsen’. Det är en 
fantastisk och lyckosamt trippeltydig 
beteckning och jag undrar varför 
ingen döpt en diktsamling till det. 
Eller en roman.”

Så inleder Jonas Thente en recension av Kristoffer Lean-
doers nya roman De försvunna böckernas bibliotek, i Dagens 
Nyheter.
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Aktuellt

”Ibland kan det vara så otroligt fullt 
med folk så att vi får kryssa mellan 
människor som sitter och ligger här på 
biblioteket och det är jätteroligt, det 
är mycket liv och rörelse.”

säger Pia Carlsson, bibliotekspedagog på biblioteket i 
Norberg, till Sveriges Radio. På fyra år har biblioteket i 
Norberg tredubblat sitt besöksantal och bygger nu om för 
att rymma fler.

Illustration: Worker.

Kvinnor får ersättning för 
ojämställda bibliotekarielöner
Kvinnor som är anställda vid Peterborough Public Library i 
Ontario, Kanada, får ersättning från staden för att ha varit 
underbetalda jämfört med löntagare inom mansdominerade 
offentligt finansierade arbeten, meddelar The Peterborough 
Examiner. Totalt föreslås det bli 845 400 kanadensiska dollar i 
retroaktiv lön. Hur många kvinnor som får del av ersättningen 
samt hur mycket de får var framkommer inte av rapporten i 
fråga. Den största delen av ersättningen står biblioteket själv 
för men återstående del söker biblioteket extra för av staden. 
Beslutet har fattats efter en lång process där facket, stadens 
personalavdelning och andra representanter varit inblandade 
och jämfört bibliotekariernas lön med löner som utgått för 
motsvarande positioner som oftast har innehafts av män.

Biblioteksutställning om 
tryckfrihet väckte debatt
På Mjölby bibliotek uppmärksammades 250-årsjubileet av 
Tryckfrihetsförordningen med bland annat en utställning 
kallad ”Fritt ord 250 år”, där kontroversiella böcker så som 
Mein Kampf och Tintin i Kongo ställdes ut, skriver corren.se. 
”Mein kampf eller Tintin – vilken är mest kontroversiell? Vi 
har bunkrat upp massor med förbjudna böcker som vi vill 
diskutera och låna ut. Den här veckan tycker vi fritt!” löd 
ett inlägg på bibliotekets Facebooksida. Inlägget möttes av 
upprörda kommentarer av både de som ansåg att det var fel 
att ställa ut dessa böcker och de som ansåg att det är fel att 
dessa böcker anses som ”förbjudna”. En person ifrågasatte hur 
biblioteket tänkte, lyfte fram de barn som far illa av den bild 
som Tintin förmedlar och frågade hur biblioteket ser på sin 
roll att verka för ett mindre rasistiskt samhälle.

– För att kunna ta ställning för eller emot en åsikt måste 
våra besökare få ta del av källan i ocensurerad form. Därav att 
vi även tillhandahåller böcker med tveksamt innehåll; det är 
en del av folkbibliotekens, inte alltid enkla, demokratiupp-
drag, sa Anya Feltreuter, bibliotekschef i Mjölby, till corren.se.

I ett inlägg på SVT:s opinionsida uppger Anya Feltreuter 
att alla böcker i utställningen hade försetts med ett bokmärke 
med en kort bakgrund till varför boken anses vara kontro-
versiell och en motivering till varför man kan läsa den idag. 
Hon menar att biblioteket på det viset inte låter böckerna stå 
oemotsagda i hyllan.

Nominera till Oscar Olsson-priset
Fram till den 15 juni går det att skicka in nomineringar till 
Oscar Olsson-priset. Priset delas ut av Oscar Olsson Museet i 
Malmö, som har i uppgift att bevara och sprida information 
om Oscar Olsson, känd som ”Olsson med skägget”, mannen 
som brukar benämnas som studiecirkelns fader och ledare för 
den första studiecirkeln som startades år 1902. 

Syftet med Oscar Olsson-priset, som består av ett stipen-
dium på 10 000 kronor, ett designat diplom och en artikel 
om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift, är att 
”uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang 
och öka medvetenheten om folkbildningens insatser.” Nomi-
neringar skickas in via  :s hemsida: http://www.nbv.se/
avdelningar/skane/oscar-olsson-museet/nominering-2016/.
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Maktens språk  
och språkets makt
Språk är inte neutralt och de som kan påverka språket kan ha ett 
stort inflytande över samhället. Charlotte Högberg reflekterar kring 
maktdimensionerna i språket och på vilka sätt bibliotek arbetar med att 
stärka användarna att bemästra språk, samt frågar sig om vi gör nog för 
att öka medvetenheten om maktens språk. 

Text och foto: Charlotte Högberg

[N]obody who has an interest in modern society, and 
certainly nobody who has an interest in relationships 
of power in modern society, can afford to ignore langu-
age.1

Ingen som intresserar sig för maktrelationer i det moderna 
samhället kan ignorera språket, så skriver den kritiske diskurs-
teoretikern Norman Fairclough. Han menar att makt idag i 
allt större utsträckning utövas genom ideologi, och framför 
allt genom den ideologiska användningen av språket. I år firar 
den svenska tryckfrihetsförordningen 250 år, men att allt, 
eller nästan allt, får tryckas innebär inte att det inte finns en 
maktutövning kvar i det tryckta eller överhuvudtaget språk-
ligt uttryckta. Beroende på i vilken position vi befinner oss 
skiljer sig den påverkan våra språkliga uttryck kan ha på vår 
egen situation, om vi blir betrodda eller misstänkliggjorda, 
såväl som den påverkan vi kan ha på vår omgivning eller på 
samhället i stort. Det handlar om maktpositioner såväl som 
vilka plattformar vi har tillgång till för spridning av det språk-
ligt uttryckta. Det är skillnad i om vi blir motsagda, om vi 
möts av en hyllningskör, om ingen bryr sig alls eller ingen kan 
säga emot. Vi kan vara domare i Högsta domstolen, vi kan 
vara statsminister, vi kan höja demonstrationsplakat, vi kan 
föra fackliga diskussioner på vår arbetsplats, vi kan ständigt 
bli avbrutna, vi kan utföra härskartekniker eller vara offer för 
dem, vi kan skriva Facebookinlägg som delas av tiotusentals, 
vi kan få hot för det vi skriver, vi kan bli tystade, vi kan välja 
att vara tysta, vi kan skrika utan att någon hör, vi kan författa 
åsikter, tankar och drömmar och lägga dem i våra byrålådor 

1. Fairclough, 2001, sid. 2-3

eller vi kan varje söndag få ventilera våra högst personliga 
åsikter i en ledare i Dagens Nyheter. Vi kan ha tolkningsfö-
reträde eller problemformuleringsprivilegium. Allt kan inte 
reduceras till språk och all makt har inte språklig grund eller 
något språkligt uttryck men språkutövning genomsyras av 
maktdimensioner och den som behärskar språket och har en 
plattform eller position att påverka språket, eller nå ut med sitt 
språkligt uttryckta budskap, besitter makt. 

I en artikel i The Guardian från 2013 beskriver Doreen 
Massey, professor i geografi, hur nyliberalismen har invaderat 
vårt språk och format vår syn på ekonomi. Med begrepp som 
”kund” och ”att producera tillväxt” som smugit sig in i alla 
möjliga sammanhang, reduceras vår värld till en marknad 
där produktion av tillväxt, i dess strikta monetära innebörd, 
utmålas som alltings lösning och allas mål. Samtidigt har 
ordet ”arbete” fått en förståelse som ett smalt och begränsat 
instrumentellt utförande som en förutsättning för ekonomisk 
transaktion. Ekonomi beskrivs som ett naturfenomen. Massey 
frågar: 

Instead of an unrelenting quest for growth, might we 
not ask the question, in the end: “What is an economy 
for?”, “What do we want it to provide?”2 

Dessa begrepp, kund och att producera tillväxt, florerar även 
i bibliotekssammanhang. Ofta beskrivs kultur som något som 
ska främja regional ekonomisk tillväxt. Under kulturhuvud-
stadsåret i Umeå 2014, när det nya biblioteket öppnade, drevs 
från politiskt håll begreppet ”kulturdriven tillväxt”, vilket 
också mötte motstånd från stadens kulturutövare som inte 
delade förtjusningen för begreppet. 

Den vietnamesiske poeten och förläggaren Bùi Chát inter-
vjuades i Lundströms bokradio i P1 i Sveriges Radio.3 Han 

2. Massey, 2013
3. Programmet sändes den 30 april 2016.

‹  Är Bradley Manning, eller Chelsea Manning som nu är det rätta namnet, en hjälte 
eller förrädare? Det ligger stor makt i vilken beskrivning av människor och skeenden 
som blir den gällande.
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motarbetas av säkerhetspolisen och regeringen, har fått rese-
förbud, förbjuds ge ut böcker och förlag förbjuds samarbeta 
med honom. Hans egna verk och andras böcker som han har 
gett ut i Vietnam, så som Orwells 1984 och Djurfarmen, anses 
som farliga. På frågan om varför hans verksamhet ses som så 
hotfull av det vietnamesiska styret, svarar han att det handlar 
om att ifall man öppnar sig för nya språkliga uttryck så öppnar 
man sig för nya sätt att tänka. För ett politiskt styre som inte 
vill bli ifrågasatt kan detta ses som hotfullt. På många sätt har 

vi i Sverige ett debattklimat som präglas av positionering och 
polarisering där gråskalor, eftertänksamhet och tvivel inte 
kanske efterfrågas eller ges utrymme. Högerdebattörer påstår, 
ironiskt nog ibland i landets största dagstidningar, att det 
finns sådant som inte längre får sägas i det här landet. Men det 
får sägas och det sägs också. Det får dock inte stå oemotsagt, 
som tur är. Det blir istället en tävling i vem som skriker högst. 

För att kunna ta till sig information i samhället, såväl som 
att kunna se igenom information och kritiskt kunna tolka 
utsagor, behöver man ha en språkförståelse utöver den grund-
läggande. På vilket sätt är och kan bibliotek vara en resurs 
för kritisk utforskning av språket? Det kan ske, medvetet eller 
omedvetet, genom skönlitteraturen. Den berörande, sårbara, 
roande eller skakande. Den som öppnar sinnen för nya intryck 

och nya sanningar. Den som får oss att sätta oss in i en annan 
människas situation, se det hon ser, känna det hon känner. 
Den litteratur som ger bilder av andra platser i vår värld, 
platser av igenkänning på andra sidan jorden eller platser i 
din egen stad som skiljer sig från din verklighet. Den litte-
ratur som får oss att ifrågasätta det förgivettagna eller föreställa 
oss en annan planet, en annan värld, ett annat samhällssystem 
eller ett annat sätt att leva.  

För människor som ska utveckla sitt språk är biblioteket en 
ovärderlig resurs. Det finns där för de som ska lära sig att läsa 
och bygga upp sina ordförråd. Genom tillgången till informa-
tion och media, samt läsfrämjande insatser för barn och vuxna, 
kan fler förbättra och utveckla sin läsförståelse. Det kan vara 
att stötta människor som är nya i landet, som behöver lära sig 
ett nytt språk och kunna få information och läsning på sitt 
modersmål. Mycket handlar om läsning men också om att få 
uttrycka sitt eget språk genom att skriva, tala och uttrycka sig 
kreativt. Det kan också vara att få öva på språket under språk-
caféer eller att föra resonemang om det lästa i bokcirklar eller 
att uppmuntra användandet av språk i skrivarverkstäder. Det 
är ett sätt att uppmuntra fler röster att höras, ge människor 
makt och möjliggöra att fler verkligheter ges utrymme. 

Information på olika språk ger möjlighet för fler männ-
iskor att kunna ta del av informationen. Att kunna ta till 
sig samhällsinformation, nyheter och debatter i samhället 
är viktigt, men vad som ofta har en mer direkt inverkan på 
människors liv är om man inte kan tolka vad informationen 
från blanketter från myndigheter som man måste fylla i 
betyder eller vad ett avtal innebär. Det kan göra så att man inte 
får den ersättning man borde få eller det avtal man förväntar 
dig. Makten vill verka genom att kontrollera vilket språk som 
används och vad som sägs, men också för att skriva sig fri. 
Bibliotekens arbete för informationskunnighet är till stor del 
en fråga om språk. Biblioteken är också viktiga för att stötta 
människors möjlighet att kritiskt analysera språk och att vara 
källkritiska, att fråga sig vad detta språkbruk betyder? Varför 
används det? Att se igenom språket, läsa mellan raderna, ge 
verktyg för att kunna ifrågasätta det som sägs och att stärka 
användare i deras användning av språket. Informationssök-
ningen är en stor del i detta. Att söka efter information och 
att finna information som motsäger eller kritiskt analyserar, 
och stötta människor att själva formulera sina teser och föra 
resonemang. För människor, speciellt från studieovana hem, 
kan stöd kring informationssökning och referenshantering, 
användning och hantering av språk, vara en nyckel till att få 
sin examen. Även programmering är språk och allt fler bibli-
otek har också aktiviteter för att stötta programmering, att 
lära sig att skriva och läsa kod. Det är ytterligare en möjlighet 
för människor att uttrycka sig men också ett sätt att medve-
tandegöra hur kodspråk fungerar och vilka konsekvenser 
det har på företeelser i våra liv. Sammantaget är det mycket 
som görs i biblioteksvärlden som relaterar till språklig makt, 
men bedriver vi tillräckligt av maktanalys i bibliotekens verk-
samhet? Arbetar vi tillräckligt för att medvetandegöra vår egen 

Ett språk vi ständigt omges av är reklamens,  
med dess ihärdiga konsumtionsbudskap.
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språkliga makt men också språkets inneboende maktdimen-
sioner på generell nivå för användarna? 

Att på olika sätt och olika nivåer arbeta för läs- och skriv-
kunnighet och medie- och informationskunnighet är att 
hjälpa människor att behärska språk, att se igenom språk, att 
stötta människor till att få makt över sina egna liv. Det här är 
på intet sätt något nytt, men jag tror att vi tål att påminnas om 
maktrelationers verkningar och hur biblioteken förhåller sig 
till dessa. Makt är inte enbart språk men språk är alltid makt. 
Den som kan kontrollera språket och vilken information som 
ska förmedlas har makt. 

Hur vi benämner saker och ting spelar roll och för att 
vara aktiv del av ett samhälle behöver en kunna tolka språk 
kritiskt. Att lyssna på ett politiskt tal eller läsa nyheterna och 
kanske stanna upp och fråga sig exempelvis; har vi verkligen 
en flyktingkris, eller är det en humanitär kris? Är det över-
flöd av flyktingar som skapar krisläge eller är det vår brist på 
medkänsla som krisar? Vem benämns som flyktingsmugglare 
och vem beskrivs som någon som har utfört heroiska rädd-
ningsaktioner? Vi behöver hela tiden tänka kritiskt kring 
språkbruk och uppmuntra ett sådant kritiskt tänkande hos 
våra användare. En sådan sak som hur vi beskriver människor 
kan få praktiska konsekvenser. Beskriver vi människor på olika 
sätt beroende på sådant som färgen på deras hud, deras kön, 

deras ekonomiska position, så kan det resultera i olika före-
ställningar om människor och praktiska konsekvenser så som 
olika bemötande och olika behandling. Min avslutning om 
språkets makt är en avslutning som jag lånar. Så här avslutar 
författaren Johannes Anyuru en Facebookstatus, som också 
publicerats i tidningen Metro, i slutet av april 2016: 

Den som tror att det går att upprätthålla en gräns för 
vad som går att utsätta människor för om det inte 
finns en gräns för hur de kan beskrivas förstår inte hur 
språket fungerar.4 

Referenser:
Anyuru, Johannes (2016). Det är rasistisk propaganda 

– hur kan någon tro att det är på riktigt? i Metro. 
http://www.metro.se/metro-debatt/det-ar-rasistisk-
propaganda-hur-kan-nagon-tro-att-det-ar-pa-riktigt/
EVHpdC!gl8PqdHoMhsMk/ [2016-04-29]

Fairclough, N. (2001). Language and power. Harlow: 
Longman.

Massey, Doreen (2013) Neoliberalism has hijacked our voca-
bulary i The Guardian. http://www.theguardian.com/
commentisfree/2013/jun/11/neoliberalism-hijacked-
vocabulary?CMP=share_btn_link [2016-04-20]

4. Anyuru, 2016

Front de gauche håller en demonstration i Paris. Politiska budskap, och dess 
möjlighet att påverka vår världsbild, är ett exempel på hur ideologisk makt utövas 
genom språk.
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Språk och mening 
i Borges bibliotek
Människan har begrepp om döden. Hon 
vet att hon ska dö, men måste leva ändå, 
helst utan att försättas i ett tillstånd av 
hopplöshet. Det är ett dilemma som 
uppstår i möjligheten att se på sig själv 
från ett utifrånperspektiv och på så sätt 
reflektera kring sin tillvaro med språket 
som verktyg. Utifrån religionsfilosofiska 
tankegångar tar Fredrik Eriksson spjärn 
mot Borges Biblioteket i Babel och 
resonerar kring det oändliga bibliotekets 
begränsningar och berättandet som 
eventuell undsättning i sökandet efter 
meningen med livet.

Text: Fredrik Eriksson 
Illustration: Stellan Klint

I början var ordet. Ordet som är lika med kosmos – det som 
inte är kaos. Ordet som är ordningen. Ordet som är Gud. Så 
långt den bibliska grunden.

Språket är till sitt yttersta alltså att betrakta som ett 
ordnande av den värld som är oordnad. Språket systematiserar 
verkligheten, kategoriserar, begreppsliggör, förklarar, passar 
in, pressar in, binder och slår fast. Men aldrig att ordet blir 
lika med det objekt det beskriver, det är och förblir en symbol. 
En symbol som genom kulturella överenskommelser får en 
verklig, om än inte absolut, innebörd. Och dessa konven-
tioner som tillsammans utgör ett språk, en dialekt, en jargong, 
de är på samma gång möjligheten och begränsningen.

Att vara människa är att vara i språk. Att samtidigt vara 
skapare och skapad. Begåvad med förmågan att formulera: 
jag lever! Bestraffad med vetskapen om att jag ska dö. Det 
är det som är självreflektionens skruvstäd. Priset för männis-
kans kunskap är förvisningen från paradiset. Och den vunna 
kunskapen är här att förstå som förmågan att abstrahera från 
sitt jag, att se sig själv utifrån och med hjälp av språkliga 
begrepp dra slutsatser om då-, nu- och framtid.

Anta att den mänskliga erfarenheten låter sig definieras så. 
Frågan blir då vad man gör av dilemmat. Hur kan jag finna 
meningsfullhet i livet efter insikten om döden?

Tankarna om språkets konsekvenser dyker upp när jag läser 
Jorge Luis Borges novell Biblioteket i Babel från 1941. I berät-
telsen står Biblioteket som bild för universum. Ett oändligt 
och oöverskådligt system av ”hexagonalgallerier”, ett slags 
sexkantiga biblioteksrum med fyra av sidorna täckta i böcker 
från golv till tak. De två resterande sidorna är öppningar, 
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korridorer till nästan identiska rum. I dessa korridorer 
finns förutom avskrädesbänkar också spiraltrappor till nästa 
våningsplan, uppåt och neråt i all oändlighet.

Det är en klaustrofobisk värld Borges målar upp, ständigt 
upplyst men för de flesta ogripbar, undanglidande alla utifrån-
perspektiv. I det oändliga Biblioteket är varje människa biblio-
tekarie. Men ordens innebörd förskjuts genom generationerna 
och invånarna blir allt mer främmande för varandra. En bibli-
otekarie har svårt att förstå vad en annan säger bara fem galle-
rier bort. Många är de som så småningom förlorar hopp och 
förstånd i sökandet efter mening mellan bokryggarna.

Men en framstående bibliotekarie lyckas vid en tidpunkt 
formulera Bibliotekets grundlagar. För det första: Alla volymer 
är skrivna med samma begränsade antal skrifttecken; För det 
andra: Det finns inte två identiska böcker; För det tredje: 
Biblioteket är oändligt. ”Från dessa självklara premisser slöt 
han att Biblioteket är fullständigt, och att dess hyllor inne-
håller alla tänkbara kombinationer av de några och tjugo orto-
grafiska symbolerna...” Det innebär att inte bara historiens alla 
möjliga och omöjliga skrifter finns där i hyllorna, utan också 
framtidens alla texter (inklusive denna och kommentarerna 
till den och så vidare – hisnande, eller hur?).

Om Biblioteket verkligen är fullständigt måste det hålla 
svaret på alla frågor i någon av sina volymer. Den insikten blir 
uppenbar för invånarna och en stor hoppfullhet sprids mellan 
gallerierna. Men snart börjar de sökande förstå att möjligheten 
att hitta något av värde i praktiken är lika med noll. Och när 
hoppfullhetens illusion spricker är det med katastrofala följder 
för de som vigt sina liv åt att leta efter sanningarna. Antalet 
självmord skjuter i höjden.

Jag tänker på den bistra erfarenheten som bristen av 
meningsfullhet kan föra med sig. I världen utanför Babelbib-
lioteket är det kanske uppenbart för de flesta att språket inte 
kan rymma den typ av sanningar vi helst av allt vill finna. De 
eviga, trygga och oföränderliga. De som förklarar allt och som 
gör världen så fullständig som den borde vara. Men inte ens 
i Babelbibliotekets värld, där alltså alla sanningar sägs finnas, 
och där svaren dessutom låter sig formuleras i språk, inte ens 
där lyckas människan hitta den mening hon söker. Faktum är 
att bibliotekarierna i Babel i än högre grad än oss andra verkar 
bundna av sitt öde och olyckliga därav. Men varför då?

Jag menar att det som fattas dem för att uppleva menings-
fullhet inte är de gudomliga svaren på de eviga frågorna, utan 
snarare en levande mänsklig kultur i vilken språket har en 
grund att stå på. Inte en fast och oföränderlig grund, en sådan 
existerar inte, men en levande och tillräcklig grund kring 
vilken det går att bygga en social gemenskap.

I den bibliska myten om Babels torn var det språkförbist-
ringar som till slut stoppade människorna från att nå himlen 
med sitt bygge. Genom att angripa det gemensamma språket 
lyckades Gud göra människorna främmande för varandra. 
Bibliotekarierna i Babels Bibliotek kan sägas vara arvtagare 
till tornbyggarna. Var och en hänvisad till sin egen cell, alla 
upptagna med sitt eget sökande.

”Det metodiska skrivarbetet får mig att glömma mänsk-
lighetens nuvarande situation. Vissheten om att allt är skrivet 
utplånar oss och förvandlar oss till spöken.”  Så ödesmättat 
uttrycker sig novellens jag-berättare. Och visst kan jag som 
skrivande sympatisera med jagets metod. För även vårt 
universum är oändligt och möjligheten att påverka sakernas 
tillstånd upplevs ofta lika oändligt begränsad.

Men det är också där allegorin spricker. Detta eftersom 
Babelbiblioteket som exempel är hårdraget och i den meningen 
endimensionellt. Det är klart att det endast återstår för berät-
taren att glömma, om världen är så uppenbart textuell och 
språkets mening samtidigt ligger så långt ifrån jaget. Antingen 
fullständigt relativiserat, som när grannarna inte kan förstå 
varandra. Eller fullständigt absolut, som i insikten om att 
allting redan är skrivet.

Med det sagt tjänar allegorin nog ändå sitt syfte. Detta 
eftersom jag-berättaren, sin pessimism till trots, just ägnar sig 
åt att berätta. För det som återstår när inget annat finns, det 
är att berätta, och den som berättar har förmågan att före-
ställa sig en berättelsens mottagare. Alldeles oavsett om Gud 
eller universum eller ödet redan har allting skrivet,  bor det i 
berättandet en riktning och en kommunikativ ansats från en 
människa till en annan. I berättandet finns därmed en dimen-
sion som går utöver den strikt textuella och det är också där 
möjligheten att överskrida det egna jaget finns.

Berättandet rymmer alltså ett potentiellt frö till en ny 
gemenskap, kring vilken nya språkliga konventioner och över-
enskommelser kan knytas. Och det är i dessa gemenskaper 
upplevelser av meningsfullhet kan uppstå, i den delade erfa-
renheten av att: vi förstår varandra!

Den här texten tog sin start med frågan: Hur kan jag finna 
meningsfullhet i livet efter insikten om döden? Kanske är det 
så att just berättandet är en framkomlig väg. Att möjligheten 
att möta sin nästa finns däri.

I nästa skede måste den filosofiska frågan kompletteras med 
nya frågor. Frågor av mer etisk eller politisk karaktär, som: 
Vilken berättelse är det egentligen som berättas? Hur präglar 
berättelsen gemenskapens kultur och förhållande till andra 
gemenskaper? Och med hjälp av vilken metaforik frammanar 
berättelsen sin verklighet?

Men för att svaren på dessa frågor ska vara meningsfulla 
tror jag att det krävs en medvetenhet om människans natur 
som inkluderar ett på samma gång språkligt skapat som språk-
ligt skapande subjekt. En sådan medvetenhet kan ta sin början 
i en berättelse om ett bibliotek, eller varför inte i ett verkligt 
biblioteksrum – men då med fördel i ett ändligt sådant.



12  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 2 2016

Bibliotek på entreprenad är 
ingen bra idé
Nyligen kom en utvärdering av Nacka kommuns projekt att lägga 
ut biblioteksverksamheten på entreprenad. Lena Lundgren har läst 
rapporten som – kanske föga förvånande – tydligt visar att det inte var 
någon bra idé.

Text: Lena Lundgren

De svenska folkbiblioteken är traditionellt både finansierade 
och drivna av kommunerna. Enligt den enkätundersökning 
som BiS genomförde 2007 finansierade kommunerna samt-
liga folkbibliotek och det var det bara 19 bibliotek som drevs 
i annan än kommunal regi, med varierande driftsformer.1 Det 
gällde då i de flesta fall mindre filialbibliotek, som hade hotats 
av nedläggning men ”räddats” av någon lokal förening, som 
drev biblioteket vidare med bidrag från kommunen. Bara i 
några få kommuner hade bibliotek drivits på regelrätt entre-
prenad, de mest kända i Åre och Linköping. I båda dessa 
kommuner hade driften återgått i kommunal regi när under-
sökningen gjordes.

Det väckte därför stor uppmärksamhet, inte bara i biblio-
teksvärlden, när Nacka kommun 2010 beslutade att konkur-
rensutsätta sina sex bibliotek i en regelrätt upphandling. 
Motiven var dels ideologiska, den moderatstyrda kommunen 
hade successivt infört kundvalssystem eller upphandling 
av tidigare kommundrivna verksamheter och ville få in fler 
privata alternativ även inom kulturområdet, dels ville man 
höja kvaliteten och bredda utbudet i en biblioteksverksamhet 
som uppfattades som traditionell och statisk. Kommunen 
hade också sedan några år ett bibliotek, Dieselverkstaden, som 
på försök hade drivits av ett privat aktiebolag, men där en 
upphandling nu måste genomföras. Ytterligare ett motiv var 
att kommunen ville pröva ”konkurrenspräglad dialog ” eller 
”dialogupphandling”, en ny form för upphandling i Lagen 
om offentlig upphandling. Formen kan användas ”vid särskilt 
komplicerade kontrakt”, medger ett tydligare fokus på kvalitet 
och förmodades gynna ”innovativa lösningar”.

Många kritiska röster mot Nackas agerande hördes i medi-
erna från olika håll, bland andra från BiS, men upphandlingen 
genomfördes och beslutet blev att det befintliga aktiebolaget 
skulle ta över två av de kommunala biblioteken och att den 
kommunala förvaltningen Välfärd samhällsservice skulle driva 

1. Sammanställningen finns tillgänglig på föreningens hemsida, se 
https://foreningenbis.com/arkiv/seminarier-och-konferenser/bibliotek-en-
privatsak/.

tre av biblioteken vidare i egen regi. Beslutet överklagades och 
kontrakten kunde inte skrivas förrän i slutet av 2012.

Nu har en utvärdering gjorts både av själva upphandlingen 
och av hur biblioteken har utvecklats, alltså om upphand-
lingen verkligen medförde den förnyelse som kommunled-
ningen eftersträvade. För utvärderingen står företaget Public 
Partner och resultatet är publicerat i rapporten Utvärdering 
upphandling av biblioteksverksamhet (2015).

Rapporten är bitvis ganska summarisk och jag efterlyser en 
mera noggrann beskrivning av tillvägagångssätt och metoder. 
Materialet uppges kortfattat bestå av skriftlig dokumenta-
tion och intervjuer. Men resultatet är intressant och tydligt: 
upphandlingen har inte medfört någon förnyelse av bibliote-
kens verksamhet och metoden dialogupphandling tog oerhört 
mycket tid för alla inblandade, både för bibliotekens personal 
och för upphandlingsgruppen.

Utvärderarna gör en relativt detaljerad genomgång av 
hur själva processen gick till. Det var viktigt att upphand-
lingen följde alla styrdokument, både lokala och nationella, 
men eftersom det inte fanns några tidigare erfarenheter av 
dialogupphandling i Nacka fick man pröva sig fram. Osäker-
heten var stor om vad som förväntades både i upphandlings-
gruppen och bland anbudsgivarna. Anbudsgivarnas kommu-
nikation med arbetsgruppen var dålig och ”dialogen” för 
bibliotekens del bestod huvudsakligen av att de beskrev sin 
befintliga verksamhet. Det fanns inga förutsättningar att i 
samtal utveckla anbuden. De intervjuade anser att en annan 
upphandlingsform bör väljas vid framtida upphandlingar.

Ett stort hinder för ett bra resultat var den finansieringsmo-
dell, det så kallade Kulturlyftet, som hade valts för upphand-
ling av kulturverksamheten. Utifrån prioriterade målgrupper 
och en starkare koppling mellan prestation och ersättning 
skulle biblioteken få sina årliga anslag. Först mot slutet av 
upphandlingen blev det klart att inga nya medel skulle tillföras, 
vilket anbudsgivarna hade uppfattat, utan ny och utökad verk-
samhet skulle finansieras inom de befintliga ramarna, vilket 
var en stor missräkning. Det totala anslaget för biblioteken 
var dessutom oförändrat så att höjd ersättning till ett bibliotek 
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medförde att andra bibliotek fick sänkt ersättning! Inga nya 
finansieringsmöjligheter framkom och inte heller några nya 
aktörer som ville bedriva biblioteksverksamhet under de vill-
koren. Utvärderarna går hårt åt finansieringsmodellen: ”Det 
finns helt enkelt inte särskilt stort utrymme för att utveckla 
verksamheten och att ersätta på basis av utlån och öppettider 
är inte innovationsbefrämjande när det finns ett tak i ersätt-
ningen.” De efterlyser i stället en ny modell med anslagsfinan-
siering i botten och en avsatt resurs, som biblioteken skulle 
kunna söka för att pröva nya idéer.

I rapporten framkommer också synpunkter på hur 
upphandlingsgruppen agerade och på bristen på biblioteks-
kompetens i upphandlingsgruppen i delar av processen.

Fanns det då inga fördelar med upphandlingen? Två sådana 
kan utvärderarna urskilja: att biblioteken tänkte igenom sin 
verksamhet grundligare och att kulturnämnden fick bättre 
kunskaper om biblioteksverksamheten. Det kan man kalla ett 
magert resultat av en process som krävde så stor arbetsinsats 
och väckte så mycket irritation och frustration hos anbudsgi-
varna!

Rapporten förmedlar många synpunkter på upphandlings-
processen och rekommenderas till läsning för den kommun 

som överväger att konkurrensutsätta sina bibliotek. Men har 
det gjorts fler upphandlingar under de senaste åren och har 
det införts några andra driftsformer? Svensk biblioteksför-
ening gjorde en enklare undersökning 2011, men den visade 
inga större förändringar och vad som har hänt sedan dess vet 
vi inte. Föreningen har tyvärr inte tagit ställning för eller emot 
bibliotek på entreprenad, men skulle, med sina stora utred-
ningsresurser, åtminstone kunna göra en viktig insats genom 
att följa upp utvecklingen och göra en ny grundlig undersök-
ning av bibliotekens driftsformer.

Interiör från Nacka Forum bibliotek.  
Foto: Anna Ledin Wirén / Nacka kommunala bibliotek
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Mångspråk i biblioteks
vardagen. Tre bibliotekarier 
om deras arbete
Mångspråk på bibliotek är en fråga om rätten till sitt eget språk, möten 
över språkliga och kulturella gränser och integration. bis frågade tre 
bibliotekarier som arbetar med mångspråk om situationen just nu, 
förutsättningarna för deras arbete och deras tankar om att jobba med 
mångspråk.

Intervju: bis-redaktionen 
Illustrationer: Helena Moreau

På vilket sätt jobbar du med mångspråk i din tjänst?

Caroline Palm: Jag jobbar som barnbibliotekarie och går med 
bokvagn till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och andra 
avdelningar där barn vistas. Det efterfrågas många olika språk 
men främst dari och pashto (som också är svårast att hitta).

Emelie Lindberg: Min tjänst är uppdelad 50/50 på mång-
språk och IT, men jag jobbar främst med mångspråk (både 
barn och vuxen) i nuläget. På mitt bibliotek är det en helt ny 
tjänst och jag arbetar med att bygga upp mångspråksavdel-
ningens medieutbud, inköp med andra ord. Jag arbetar även 
mycket med skyltningen av medier, samarbete med Röda 
Korsets läxhjälp och framtida verksamheter, som sagostunder 
på andra språk.

Karin westerman: Jag har ett uppdrag att arbeta utåtriktat 
med människor med annat modersmål än svenska. Arbetar 
med media, inköp, bokuppsättning och så vidare. Arbetar 
också med att göra aktiviteter till målgruppen, olika typer 
av arrangemang och nätverka med andra aktörer som också 
arbetar med målgruppen, till exempel frivilligorganisationer 
som arbetar med invandare och flyktingar. Vi har utökat våra 
aktiviteter för den här målgruppen, till exempel med fler sago-
stunder på andra språk, språkcafé för unga, pyssel på engelska, 
program på exempelvis arabiska och bosniska, kroatiska och 
serbiska, jobbtips för invandrare, en speciell hylla som vi kallar 
för ”Ny i Sverige”, och så vidare.

Hur upplever du tillgången till medier på olika språk?

CP: Vissa språk är helt klart lättare att få tag i, så som europiska 
och nordiska språk samt engelska, det finns också mer och 

mer på arabiska. Men som jag skrev innan, det som efterfrågas 
just nu på mitt jobb är pashto och dari, som knappt finns att 
tillgå alls.

EL: Mycket varierande. Vissa språk är i princip obefintliga om 
en inte försöker skapa egna inköpskanaler utöver de upphand-
lade. Se även svaret på nästa fråga. Här är en inte helt färdig 
tanke: Jag upplever inte alltid att det finns någon koppling 
mellan utbud och exempelvis hur etablerat/talat språket är i 
Sverige, vilket kan kännas både frustrerande och exkluderande 
gentemot grupper som finns i samhället men inte represen-
teras nämnvärt i våra samlingar.

KW: Vi har profiltjänster från BTJ, men ibland har de svårt 
att fylla våra kvoter, alltså att köpa så mycket som vi vill ha. 
Vissa språk, till exempel dari, är väldigt svåra att få tag på, 
där finns det helt enkelt inte så mycket litteratur. Dubbel-
språkiga bilderböcker är särskilt efterfrågade, både för familjer 
och unga. Omättligt behov! Det finns också ett stort tomrum 
där tonårsböckerna borde vara. Väldigt svårt med bra tonårs-
böcker på till exempel dari.

Bibliotekarierna
Caroline Palm, bibliotekarie på Sjukhusbiblioteket 

SUS, Malmö.
Emelie Lindberg, bibliotekarie på Bellevuegårdsbib-

lioteket, Malmö.
Karin Westeman, bibliotekarie på Lunds stads-

bibliotek.
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Hur ser det ut med inköp, finns det tillräckligt med titlar 
på de språk som efterfrågas? Via BTJ, andra sätt? Använder 
ni fjärrlån/depositionsbeställningar från andra bibliotek/
Internationella biblioteket?

CP: Jag köper in via BTJ, där finns det ytterst lite. Deras utbud 
har jag såklart köpt in, men det är långt ifrån tillräckligt. Då 
patienterna på BUP ofta är ungdomar går det inte riktigt att ge 
dem en Pippi-bok (vilket i princip är det som finns på BTJ). Vi 
har också lånat en del från Internationella biblioteket när det 
blir mer specifika frågor, till exempel azerbadjanska.

EL: Vi har köpt in via BTJ (byter till Adlibris i juni) och det 
finns generellt inte tillräckligt med titlar. På exempelvis 
arabiska och persiska finns ganska mycket, men på språk som 
dari och pashto är det skralt. Facklitteratur på andra språk är 
väldigt svårt att hitta och det är svårt att avgöra om innehållet 
känns pålitligt eller ej. I nuläget använder vi inte deposition/
fjärrlån från andra bibliotek. Det är ibland tal om det, alter-
nativt att folkbiblioteken ska ha ett rullande sortiment där 
medier på olika språk får ”byta bibliotek” beroende på hur 
befolkningssammansättningen ser ut i respektive upptag-
ningsområde. Men det är ett segt maskineri att få med alla 
biblioteken, kanske sker det längre fram i tiden.

KW: Ibland har vi försökt vända oss till andra inköpskanaler 
när BTJ inte har lyckats ge oss det vi vill ha, men som sagt 

finns det inte tillräckligt med titlar på språk som många pratar, 
till exempel dari och tigrinska. Vi har använt oss av en dansk 
leverantör för vissa språk. Det händer att vi fjärrlånar enskilda 
titlar men har inte depositioner från Internationella biblio-
teket. Får vi inköpsförslag försöker vi köpa in själva.

Har du upplevt ett ökat behov i och med ett ökat antal 
flyktingar och asylsökande? Räcker resurserna till?

CP: Absolut. Verkligen inte.

EL: Ja, behovet har ökat successivt. Omedelbart efter att antalet 
flyktingar ökade märktes det inte så mycket på mitt bibliotek, 
men nu när det gått ett halvår har människor kommit längre i 
sina processer, börjat etablera sig så smått och kommer då till 
oss för att läsa på det egna språket eller låna språkkurser, låna 
datorer och skriva ut blanketter. Resurserna (ekonomiska) har 
fått omfördelas en del, nu finns det på mitt bibliotek två egna 
avsatta potter för mångspråksmedier för barn och vuxna. Där 
ingår även språkkurser, som kanske är det svåraste att tillgo-
dose. Efterfrågan är stor, och de som ännu inte kan börja på 
SFI (på grund av den väldigt långa väntetiden och så vidare) 
vill ändå gärna börja lära sig svenska på egen hand, men det 
är väldigt svårt att hitta medier som fungerar för någon som 
utan handledning ska lära sig ett helt nytt språk. Dessutom 
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är språkkurserna ofta dyra. Här blir det alltså svårt med både 
ekonomiska och kunskapsmässiga resurser.

KW: Ja det finns ett ökat behov, särskilt på språkkurser och 
körkortsböcker på andra språk, även en del lättlästa böcker. 
Även för barnmedia finns ett ökat behov. Vi har fått en del 
extra resurser men ännu mer hade inte gjort något. Under 
vintern när nya boenden öppnade eller kom igång och de fick 
information om möjligheten att komma på visningar såg vi en 
stor ökning av just visningar. Som en effekt av det även en stor 
ökning av låntagare samt en ny policy för att skaffa lånekort 
via gode män istället för vårdnadshavare.

Utöver tillgången på media, vad är viktigast för biblio-
teken när det gäller språkfrämjande och mångspråkig 
förmedling?

CP: På min arbetsplats är det nog faktiskt tillgången på media 
som är det viktigaste. Vi jobbar ju mer med det friska hos 
patienten och försöker så gott det går tillgodose de behov som 
de har.

EL: Svår fråga, vet inte om jag egentligen kan svara på den.  Att 
vara välkomnande och tillgängliga. Att fylla en demokratisk 

funktion och att vara något som den enskilde kan se som både 
självklart och som en positiv överraskning.

KW: Att bidra till möten och integration och hjälpa människor 
att komma in i samhället genom att erbjuda olika ingångar till 
svenska språket.

Vad är det bästa med att arbeta med mångspråk? Vad är 
svårt?

CP: Det bästa är när det går att tillgodose behovet och visa att 
vi har just den personens språk tillgängligt och se hur glada de 
blir. Det svåraste, och tuffaste, är när vi inte har det.

EL: Bäst: Det är roligt och utmanande, jag talar och förstår ju 
inte merparten av språken jag köper in på vilket ju blir både en 
utmaning och ett ansvar. Svårast: Att nå ut till de som skulle 
kunna nyttja resurserna vi har. Det är också ganska svårt att få 
en ordentlig överblick kring vilka språk som talas i ens upptag-
ningsområde. Ekonomiska resurser och fysisk plats är så klart 
också en stor faktor, vi har inte tillräckligt med pengar och 
plats för att ha alla språk på hyllorna.

KW: Kul, utmanande och lärorikt. Breddar ens världsbild, 
både professionellt och personligt. Svårast är känslan av att 
det alltid finns så mycket mer att göra!
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Hen – ett litet och stort ord
Hens intåg i det svenska språket de senaste åren är något ganska unikt. 
Martin Persson diskuterar genusneutrala pronomen, språkpolitisk 
förändring och hens nuvarande status. Och slutligen, varför biblioteken 
ska bry sig om detta lilla, men stora, ord.

Text: Martin Persson 
Illustration: Stellan Klint

I mitten på 00-talet började hen dyka upp lite här och var. 
Man hörde det inom queerkretsar och på wikin jag hängde 
på, Handgranat, skrev många hen eller hn. Jag pluggade språk 
då och minns hur nyfiken jag var på hur det skulle gå för 
detta lilla, men stora, ord. Skulle det kunna ta sig in i svenska 
språket och bli accepterat även i bredare sammanhang?

2006 skrev jag min kandidatuppsats om ett genusneu-
tralt pronomen i engelskan, singular they. Min undersökning 
visade att användningen av they som generiskt singularpro-
nomen – jag undersökte hur vanligt det var som referens till 
indefinita pronomen som everyone, anybody, etc. – var väldigt 
utbredd, they trängde ut generic he och kunde betraktas som 
en feministisk eller antisexistisk seger i det engelska språket.1 
Det fanns alltså hopp, även ”slutna” ordklasser som pronomen 
kunde förändras. Och det var ju egentligen inget nytt, alla 
ordklasser förändras. I engelskan har you gått från att vara ett 
pluralpronomen till att användas både i plural och singular. 
Det gamla thou (med objektsformen thee), som man hittar i 
gamla texter, exempelvis Shakespeare, är nu helt ersatt av you. 
Och en liknande resa från enbart pluralpronomen till både 
plural och singular kan man alltså se hos they. Förutom att 
användas i generisk bemärkelse används they också som köns-
neutralt pronomen med specifik referens, refererande till en 
specifik person.

Betydelseförskjutningar i befintliga pronomen är en sak, 
men det är också möjligt att introducera helt nya pronomen 
i ett språk, och det kan gå undan. Hen bevisar detta. Ordet 
föreslogs redan på 60-talet som ett möjligt genusneutralt 
pronomen i svenskan, men under de senaste kanske fem åren 
har utvecklingen gått väldigt fort. Hen har blivit etablerat, 
användningen har ökat kraftigt och auktoriteter som SAOL och 

1. Exempel på singular they från min studie: ”What I’m trying to say 
is, everyone joins for their own different reasons, you can’t generalise that.” 
Exempel på generic he från samma studie: ”Anyone can set his newspaper 
in the New York Times lettering style without paying the Times a nickle 
<laugh>.” Jag undersökte användningen genom att söka i ett corpus med 
samtida, talad, brittisk engelska. Singular they användes i ungefär 95 procent 
av fallen som referens till anybody/-one, somebody/-one, everybody/-one och 
nobody.

språkvårdare har erkänt ordet, uppmuntrat till dess använd-
ning och skänkt det legitimitet. Den här etableringen av ett 
nytt, genusneutralt pronomen är rätt unik för det svenska 
språket, som forskarna i psykologi Marie Gustafsson Sendén, 
Emma A. Bäck och Anna Lindqvist skriver i en artikel om 
attityder till pronomenet: ”No other language has so far added 
a third gender-neutral pronoun that actually has reached the 
broader population of language users, which makes the situa-
tion in Sweden unique.”2 Karin Milles, språkforskare som 
länge ägnat sig åt frågor om språk och kön, påpekar också det 
unika i den svenska hen-processen: ”[D]en nya användningen 
av hen [just nu är en] pågående förändring i det svenska prono-
menbruket som vi har en unik möjlighet att studera i detalj.”3

Mitt intresse för hen, vilket jag nog delar med både Milles 
och författarna till den andra artikeln, ligger i kopplingen 
mellan feminism, samhälle och språk som blir så tydlig där, 
precis som i engelskans singular they. Språket har en dubbel 
funktion, både som spegel av verkligheten och som medska-
pare av densamma. Det är ett mått på sakernas tillstånd och 
samtidigt ett verktyg för förändring.

Vad betyder hen?
Vad är det då för funktion hen fyller, vilka betydelser har ordet? 
Som Karin Milles skriver kan hen användas både med generisk 
och specifik referens.4 Om det används om en specifik person 
kan anledningarna vara flera: 1. personen identifierar sig inte 
som han eller hon, 2. man känner inte till personens könsi-
dentitet eller 3. man känner till personens könsidentitet men 
tycker inte det är relevant att tjata om det hela tiden. hen fyller 
alltså flera luckor i det svenska språket, dels ur ett rättighets-
perspektiv, att erkänna och ge plats åt de transpersoner som 
inte definierar sig som han eller hon – vilka inte haft någon 

2. Gustafsson Sendén, M., Bäck, E.A., Lindqvist, A. (2015). ”Intro-
ducing a gender-neutral pronoun in a natural gender language: the influ-
ence of time on attitudes and behavior”. Front. Psychol. 893. DOI:10.3389/
fpsyg.2015.00893.

3. Milles, K.  (2013). ”En öppning i en sluten ordklass? Den nya 
användningen av pronomenet hen”. Språk & Stil. 23.

4. Milles, s. 108.
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plats i det tidigare, könsbinära pronomensystemet – dels ur 
ett smidighetsperspektiv, att inte behöva markera könsiden-
titet för att kunna prata om en person. Jag skulle säga att den 
första funktionen är viktigast eftersom det handlar om ett 
grundläggande erkännande av människor som definierar sig 
som något annat än han eller hon. Att pronomenet hen dess-
utom kan fylla en lucka i det att det erbjuder en möjlighet att 
kunna tala om personer utan att köna dem hela tiden är dock 
också viktigt. hen korrigerar alltså det svenska språket så att 

det på ett bättre sätt kan avspegla hur människor verkligen är, 
samtidigt som det skapar förutsättningar för ett språk och ett 
samhälle som inte ständigt sorterar människor efter två köns-
kategorier. Med hen närmar sig det svenska språket finskan, 
som har ett könsneutralt pronomensystem med hän som enda 
singularpronomen i tredje person, för personer av alla möjliga 
kön.

Feministisk språkplanering
Karin Milles beskriver hen utifrån ett feministiskt språkpla-
neringsperspektiv, vilket innebär medvetna försök att påverka 
språket i en mindre androcentrisk (mansdominerad) riktning. 
De språkliga förutsättningarna för hen har varit goda, menar 
Milles, i och med att ordet liknar både hon, han och den. Att 
det var en ”sluten” ordklass kan förvisso ses som försvårande, 
men samtidigt är dessa grammatiska ord mer vanligt förekom-
mande, vilket också kan öka spridningen. De tongivande aktö-
rerna för ordets införande var enligt Milles tre grupper: trans-

aktivister, queerfeminister och genuspedagoger, som i början 
av 2000-talet började mobilisera för att få in hen i svenskan. 
Milles noterar också att språkvetare inte varit särskilt aktiva 
i debatten kring hen, vilket är intressant. Där utgör dock 
Milles ett undantag, som i samband med släppet av Sveriges 
första barnbok med hen, Kivi & Monsterhund (2012), skrev 
en debattartikel tillsammans med förlaget där de argumente-
rade för hens införande.5 Därefter följde en högljudd debatt 
om ordets vara eller icke vara.

Hur hen förhåller sig till den omgivande politiska kontexten 
beror lite på vilken hen-betydelse det handlar om, skriver 
Milles. Handlar det om hen för att ersätta generiskt han, för 
att undvika ”han eller hon”, eller för att helt ersätta han och 
hon även som referens till specifika personer? Jämställdhet och 
genusneutralitet har på vissa sätt setts som mainstreampolitik 
under en lång tid i Sverige, så en viss användning av hen har 
haft lätt att bli mainstream, men ordet kan också signalera 
queerfeministisk radikalitet, vilket kan göra en bred etablering 
svårare: ”Om hen ses som ett sätt att driva könsneutralitetspo-
litik, går det alltså i linje med mainstreampolitiken. Om hen 
däremot uppfattas som ett så kallat queerpolitiskt ställnings-
tagande kan man förvänta sig mer motstånd.”6 Milles sätter 
också hen i relation till andra feministiska språkplaneringspro-
jekt, som RFSU:s införande av ordet snippa. RFSU ligger också 
bakom orden slidkrans och klittra och organisationen ska verk-
ligen ha en eloge för sitt idoga arbete med feministisk språk-
planering tycker jag!

Milles konstaterar att hen har mötts med skepcis från 
språkvårdens håll, men också att det är något som har svängt 
på sista tiden, och att språkvårdande instanser blivit mer posi-
tivt inställda till användningen av hen. Hit kan vi också lägga 
det faktum att hen kom med i SAOL i senaste upplagan (2015), 
vilket skapat en stark legitimitet för ordet och banar väg för 
ett ökat användande.

Dagens hen-bruk. Mellan pk-neologism och 
vardagsord
Hur ser hen-användningen ut då? Milles undersökte hen-
bruk på myndigheters webbplatser, i studentuppsatser, i riks-
dagsmotioner och i tidningar. Myndigheternas webbplatser 
använde ordet i väldigt liten utsträckning, däremot var hen 
väldigt vanligt i studentuppsatser, har börjat förekomma i 
riksdagsmotioner (främst från Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet) och i tidningstext. Den vanligaste användningen av hen 
är med generisk referens, men det förekom även med specifik 
referens, antingen för att beteckna personer som inte identi-
fierar sig som han eller hon, eller för att anonymisera intervju-
personer i uppsatser eller tidningsartiklar. Även om hen nu är 
mer etablerat som ett alternativ till han och hon finns det enligt 
Milles ”inga som helst indikationer på att hen håller på att slå 

5. http://www.svd.se/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenska-spraket.
6. Milles, s. 121.
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ut andra alternativa uttryckssätt, som andra pronomen”.7 På 
så vis är hen ingen radikal förändring, men ett berikande av 
svenskan med alternativt pronomen. Det återstår att se hur 
användningen utvecklar sig. Milles artikel är från 2013.

Gustafsson Sendén, Bäck och Lindqvist har genom enkät-
studier undersökt attityder till hen under perioden 2012–2015. 
Folk har blivit mer positivt inställda till hen allt eftersom tiden 
har gått. 2012 var de flesta negativt inställda till hen, 2015 var 
de flesta positivt inställda. Attityderna har dock svängt fortare 
än själva användningen, enligt studien.

hen är numera sanktionerat av SAOL och språkvårdare och 
används till viss del, på så vis är det numera ett vardagsord, 
men det innebär inte att det är allmänt accepterat. Beroende 
på vem läsaren eller lyssnaren är kan ordet fortfarande sticka 
ut, vara markerat. Och det finns de som tycker att hen är ett 
onödigt och löjligt ord, eller ett exempel på att samhället styrs 
av en kulturmarxistfeministisk sammansvärjning. Ett PK-ord, 
en neologism. Det finns förstås en skala här, alla som tycker 
att hen känns konstigt är inte nödvändigtvis antifeminister, 

7. Milles, s. 136.

de kanske bara är lite ovana. Men det är väldigt mycket en 
vanesak, tänker jag – det som sticker ut i början gör inte 
det efter ett tag. Så ordinationen blir att läsa/skriva/säga hen 
hundra gånger, sedan går det kanske lite lättare?

Hen på biblioteken
Är hen viktigt på biblioteken? Frågan om varför hen är viktigt 
på biblioteken är beroende av frågan om varför biblioteken 
ska arbeta med jämställdhet, likabehandling och social rätt-
visa. Eller med språkfrämjande för den delen. På många sätt 
skiljer sig inte biblioteken från övriga språkanvändare när det 
gäller anledningar att använda hen. Det kan vara ett sätt att 
undvika den både krångliga och olyckligt uteslutande formen 
han/hon, hon eller han i texter och på webbplatser, eller för att 
tala om sina låntagare utan att köna dem, oavsett om biblio-
teket (!) känner till deras könsidentitet eller inte. Biblioteket 
kan förmedla kunskap om hen och samtidigt främja dess 
status genom att använda det oftare, även i tal. Vad hade hänt 
om ett bibliotek bestämt sig för att bara säga hen i informa-
tionsdisken i en vecka? Vi kan testa? Det är ju ”bara” ett ord, 
ett litet och stort.

För kort och 
bekvämt om 
översättning
Emil Johansson recenserar 
Att översätta är nödvändigt 
av Mall Stålhammar, 
Carlsson Bokförlag (2015).

Översättning är en avgörande men ofta förbisedd verksamhet. 
Sedan många år tillbaka har mer än en tredjedel av den skön-
litterära utgivningen på svenska utgjorts av översättningar. 
Inom fack litteraturen är andelen över sättningar betydligt 
mindre, men utgör ändå en betydande del av utgivningen. 
Inom litteraturen anges översättaren oftast med namn, men 
samhället kryllar dessutom av ”osynliga” översättningar av allt 
från reklam till lagtexter.

Mall Stålhammar, professor i engelska vid Göteborgs 
universitet, försöker i boken Att översätta är nödvändigt att 
ge en överblick och en praktisk ingång till fältet översätt-
ning. Det handlar om översättning av broschyrer, informa-
tionsskyltar och instruktionsböcker, men också världslittera-
turens klassiker, kiosklitteratur och undertextning till TV och 
film. Boken belyser såväl rent språkliga aspekter som översät-

tares arbetsvillkor.  När detta enorma fält ska sammanfattas 
på knappt 160 sidor känns det nästan överflödigt att påpeka 
att behandlingen blir ytlig, ibland känns det som att läsa en 
samling Wikipedia-artiklar.

Det korta formatet leder oundvikligen till att flera viktiga 
saker utelämnas. I kapitlet om översättning av speciella litte-
rära genrer saknas till exempel deckare, fantasy och science 
fiction. Som mest besvärande blir kortheten i kapitlet ”Kort 
översättningshistorik”, där Stålhammar valt att koka ner 
översättningshistorien till bibelöversättningar och översätt-
ning i Sverige. Därmed utelämnar hon bland annat hela den 
arabiska översättningsrörelsen som ledde till att vetenskap och 
litteratur från antikens Grekland kunde bevaras och vidare-
utvecklas (se Arvet från Bagdad av Ingmar Karlsson, Histo-
riska media 2014). Det vore på sin plats att någon skrev eller 
översatte en mer omfattande översättningshistorik till svenska, 
i stil med Silja Saksas Baabelin perilliset (”Babels arvtagare”) 
som finns på finska.

Styrkan i Att översätta är nödvändigt ligger i de många 
praktiska exemplen på varför översättning är oumbärligt, och 
ofta väldigt krävande. Det är förvisso en bedrift att få med 
så mycket på så litet utrymme, men jag kan inte låta bli att 
önska att författare och redaktörer skulle ha gjort mer plats för 
både bredd och djup och ansträngt sig för att blicka utöver sin 
närmaste bekvämlighetssfär. 

Emil Johansson
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Rum för lärande, rum för 
ordning
När Mittuniversitetets nya bibliotek i Sundsvall började planeras ville 
man skapa ett modernt bibliotek som möjliggjorde möten och lärande 
och där dessa aktiviteter skulle avspeglas i det fysiska rummet. Mikael 
Reberg redogör för hur bibliotekspersonal och inredningsarkitekt 
tillsammans skapade ett inredningskoncept som inspirerades av metaforer 
vars betydelse ligger utanför det traditionella biblioteket.

Text: Mikael Reberg

Under sommaren 2014 började Mittuniversitetets bibliotek 
i Sundsvall att byggas om. Bibliotekets allmänna ytor med 
studieplatser, tidskriftsavdelning, kurslitteratur, grupprum 
och sökterminaler med mera hade fram till dess varit inhyst 
på de tre nedersta planen i en sex våningar hög byggnad, med 
personalutrymmen och arbetsrum på det fjärde planet.

Ombyggnaden innebar att våning fyra tömdes för att 
rymma fler grupprum och studieplatser. Tidskriftsavdel-
ningen flyttade in i en till huvudbyggnaden angränsande lokal 
och dispositionen av alla ytor planerades om från grunden. 
Detta gav plats för fler hyllor på de nedre våningsplanen och 
möjliggjorde att nya miljöer för lärande kunde inrymmas i 
hela biblioteksrummet på nya sätt.

”Lärande bibliotek”, inredningskoncept för Mittuniversitetets bibliotek, Campus 
Sundsvall. Bild från presentation 2014-11-19.
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Anledningen till att bygga om biblioteket har varit en 
konsekvens av lärosätets beslut att samla sin verksamhet till de 
två campusorterna Sundsvall och Östersund. Verksamheten 
på den tredje campusorten, Härnösand, flyttas till Sundsvall 
under sommaren 2016. För att rymma de delar av universite-
tets bibliotek som varit inrymda i Härnösands stadsbibliotek 
”Sambiblioteket” har det varit nödvändigt att bygga om för att 
frigöra utrymme.

De ombyggda lokalerna är tänkta att vara ett modernt 
biblioteksrum med tydligt inskjutna platser för olika typer av 
lärande och möten mellan individer. Dessa aktiviteter kan ta 
sig olika uttryck vilket också ska avspeglas i rummet. Det kan 
handla om allt från platser för stilla självstudier till dynamiska 
grupparbeten. För att skapa ett slags signalsystem för var och 
hur olika former av lärande kan äga rum har både rumslig 
placering, möbler och färgsättning planerats in av bibliote-
kets personal i samverkan med en inredningsarkitekt. Den 
konceptuella idén har skapats utifrån metaforer som hämtar 
sin betydelse från miljöer utanför det traditionella biblioteket.

Inredningskonceptet utgår från en matris där privat och 
offentligt rum respektive individuellt arbete och grupparbete 
utgör särskiljande axlar. Här kan vi identifiera ett antal olik-
artade typer av lärandemiljöer. I detta fall har metaforerna 
”Koja”, ”Fält”, ”Växthus”, ”Glänta”, ”Torg” och ”Oas” mejs-
lats ut tillsammans med varsin uppsättning funktion eller akti-
vitet, färg och möbel.

Detta biblioteksrummets nya inredningskoncept kan här 
betraktas som en berättelse vilken talar om rummets funktion 
med en bestämd riktning.

Det uppenbara är förstås att den berättelsen pekar ut läran-
deaktiviteter till bestämda platser i rummet. I det nya bibli-
oteket är de olika platserna utspridda och blandade i loka-
lerna och finns på samtliga av våningsplanen. Det finns inte 
särskilda plan för en viss typ av miljö utan flertalet miljöer 
finns representerade på de flesta av våningarna, om än i olika 
hög utsträckning.

Det för resonemanget centrala är dock att varje plats 
för lärande har en placering som är rumsligt fastställd och 
markerad. Detta sker genom att de karaktäriserande koncept-
färgerna återges i inredningen och i golvmattan på respektive 
plats. I den grå mattan finns färgplattor i blått eller orange 
med flera andra kulörer som anger att den specifika platsen 
utgör en av de olika lärandemiljöerna. På vilka platser i biblio-
teket som lärande sker är således tydligt utpekat.

Vidare innebär den konceptuella idén med olika platser 
för olika lärandeaktiviteter att en bestämd typ av kategorise-
ring av lärandets former blir etablerad. Varje bestämd plats 
förespråkar en viss form av lärande. Vi kan därför tala om en 
ordning för lärandet, en lärandets rumsliga hierarki.

Det kan vara på sin plats att påpeka att det torde vara ett 
mindre antal lärandeaktiviteter, om några, som inte passar in i 
kategoriseringen över vad som i rimligtvis vore möjliga läran-
deaktiviteter att bereda plats för i ett biblioteksrum. Oavsett 
detta så blir den rumsliga ordningen en slags materiellt förank-

rande uppdelning av, och åtskiljande av, olika lärandeaktivi-
teter. De olika platserna är på förhand vikta för olika former av 
lärande. Dessa två aspekter – fastställda platser och fastställda 
former – är inte unika för det här specifikt beskrivna biblio-
teksrummet utan är vanligt förekommande ordningar.

I rummets uttryck kan vi vidare se hur de kvadratiska färg-
markörerna i golvet också hänvisar till en digital värld, en 
virtuell lärandemiljö, genom sin association till så kallad pixe-
lering. Denna relation är inte slumpmässig och ligger i linje 
med lärosätets uttalade profilering inom e-lärande som under-
stryker det digitala, det flexibla och mobila lärandet. Inred-
ning och golv blir med detta synsätt en del av en transmedial 
berättelse om det platsoberoende lärandet.

Möjligheterna att enkelt nå lärosätets trådlösa nätverk och 
internetuppkoppling är goda i biblioteksrummet, men 
sammantaget pekar den vidare berättelsen om rummet också 
på en motsägelsefull ordning där lärande således på förhand är 
ordnat till bestämda former, utpekade till vissa platser. Fysiska, 
materiella i rummet snarare än flexibelt mobila.

Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Sundsvall 
upplevs som positiv av såväl bibliotekspersonal, lärare som 
studenter. Resonemanget ovan ska alltså inte ses som kritik av 
ombyggnaden eller av den konceptuella idén. Vi kan ju också 
argumentera för att lärande kan vara både platsbestämt och 
digitalt samtidigt.

Men det vi lätt kan förledas att tro, vid diskussioner om 
rum för lärande, är att en nydaning av ett biblioteksrum helt 
enkelt kan svara mot sådana riktningar som ofta ges utrymme 
i diskussioner om nya kreativa former för lärande (såsom 
flexibelt lärande, aktivt lärande, kollaborativt lärande, mobilt 
lärande med flera). Vad denna berättelse i någon mån försökt 
belysa är istället att rumsliga frågor är tätt förbundna med 
frågor om ordning och materialitet samt att frågan om hur 
flexibelt ett biblioteksrum kan vara avseende aktiviteter för 
lärande är en mångbottnad fråga.

Foto: Mikael Reberg.
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Delaktighet i en 
gyllene bur
De möjligheter och den frihet som ett 
bemästrande av den nya, digitala tekniken 
kan innebära är avhängig hur tekniken 
designats, hur apparna programmerats, och 
vem som kontrollerar vår infrastruktur. Det 
här får också konsekvenser för hur vi tänker 
digital delaktighet och digitala kompetenser 
som verktyg för samhällsengagemang och 
demokrati. Konstnären Idiomdrottning 
menar att det behövs en dialektik 
mellan att å ena sidan sprida tekniska 
användarkunskaper till fler och att å andra 
sidan bygga en kritik mot enskilda företags 
kontroll över den digitala infrastrukturen.

Text: Idiomdrottning 
Illustrationer: Eleonor Pavlov

Jag har hört det sägas att förr i tiden visste varenda en hur 
man lagade sin dator och att det numera inte går längre, 
datorerna är så låsta. Men jag tror att det inte är riktigt sant. 
Det var bara nördarna som kunde det. Andra kunde inte ens 
använda datorn. Det är som med kameror. Förut kunde man 
ha mycket kontroll över slutartider, framkallningsvätskor och 
exponeringstid. Nu kan alla ta en bild.

Demokratiseringsprocessen har två sidor. Det blir fler som 
kan – men det de kan göra är mindre. Överexponerade bilder. 
Telefoner som slängs för att det fastlödda batteriet svullnat. 
Datorer som spionerar på användarna och säljer informa-
tionen till reklamföretag, eller som inte går att uppdatera och 
får stå med öppna säkerhetshål.

Det ena problemet är: Hur ska vi göra för att så många 
som möjligt får ta del av de nya möjligheterna? Det andra 
problemet är: Hur ska vi göra för att tekniken blir tillgänglig 
på djupet och inte uppäten av ett jätteföretag?

Vi behöver dialektik mellan de här två problemen, och 
ta båda på allvar. Det är lätt att ta bara ett av dem på verk-
ligt allvar och därför motverka all strävan att försöka lösa det 
andra. Det ena lägret har rätt i att de stora datorföretagen har 
gjort mycket för att varenda kotte ska kunna peka och klicka, 
kommunicera med vänner, göra musik, egna tv-program, 
bilder. Det är fantastiskt, och möjigheterna bara växer. Men 
den här utvecklingen sker på bekostnad av makten över oss 
själva.

Program och nätverk är vår infrastruktur. Appar är vår 
lagbok, deras begränsningar styr vårt beteende. Vi har ingen 
demokratisk insyn i den gyllene buren vi går in i. Jag hoppas 
och tror att de flesta beslutsfattare skulle tänka sig för både en 
och två gånger innan de började dra in märkesläsk bredvid 
kranvattnet, eller bestämma att socialbidragspengarna bara 
gick att spendera på McBurgerDonk. I den digitala världen 
börjar likande saker bli vardagsmat.

Ett uppenbart exempel är för att komma åt Vårdguidens 
e-tjänster. Då behövs ett BankID, och för att få det behövs i 
sin tur ett konto hos Google eller Apple, eller en dator med 
Microsofts operativsystem. ”Vad är det för fel på det? Det är 
ju gratis om man har en smartphone eller dator, och det har 
ju alla. Dessutom låter vi ju er välja mellan flera alternativ.” Jo, 
mellan några få alternativ, men det går inte att göra-det-själv 
längre och det är allt annat än gratis. Det är som att förbjuda 
promenader och säga att du får ju ändå välja mellan Mazda, 
Citroën och Fiat. Jag tror det är ganska lätt att missa hur 
mycket makt vi ger bort. Det går inte direkt att rösta om hur 
de ska göra med ens personuppgifter, filer, programkod.

Det är också lätt hänt att vi ser appar som vilken vara som 
helst. ”Det är väl inte värre att sälja potatis?” Jo. En jätte-
skillnad är nätverkseffekten. Det är inte så lätt att ha ett alter-
nativ till Facebook – eftersom poängen med Facebook är att 
nå andra som är på Facebook. ”Det drabbar ju inte mig, jag 
hade ändå inte tänkt starta någon Facebook-konkurrent i 
första taget.” Nej, inte jag heller, men om ingen kan göra det så 
kommer Facebook få mycket makt. Infrastruktur har tidigare 
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varit en sällsynt uppfinning, och alltid med en omvälvande 
effekt. Telegrafinätverket, järnvägar, bilvägar, telefonnätverk, 
det begränsade utrymmet i radio- och tv-signalbanden.  Alla 
dessa har något gemensamt här i Sverige – de har, förr eller 
senare, blivit styrda av staten, som åtminstone utger sig för att 
vara styrd av folket. I teorin hade vi kunnat rösta om en viss 
vägs dragning eller vad som sänds på en viss signalfrekvens.

Internet, som skapades för att kunna överleva ett atomkrig, 
gjordes utan mittpunkter och slutpunkter. Alla kan ansluta sig, 
det är inte som telefonnätverket med begränsade anslutningar 
och riktnummer. Det är inte som vägar att det finns begränsat 
med mark eller som radio och tv att det finns begränsat med 
frekvensutrymme. Det går alltid att skicka mer, lägga upp mer. 
Internet har blivit en ”infra-infrastruktur”, en struktur under 
strukturen under strukturen. Det har mer gemensamt med 
marken än med vägarna.

I början var allt bara hunky dory. Det var ett stort nystan. 
Folk försökte muta in det, skapa ”portaler”, skapa ”startsidor”, 
”passager”, ”communities”, men det var ändå underbart spre-
tigt. Sidor ledde till andra sidor som ledde till andra sidor. 
Alla kan sätta upp en mailserver, en chatt-server, en nyhets-
gruppsserver. Tyvärr var det några smarta töntar som kom på 
idén med ”nät i nätet”. Facebook är som ett internet i internet. 
Du kan maila, chatta, fota – men bara med andra som också är 
på Facebook. YouTube har samma upplägg. Du kan kommen-

tera, göra svarsvideos, göra spellistor – så länge du inte lämnar 
det inhägnade området.

Det som händer är att nya delnätverk poppar upp hela 
tiden, vart och ett lika omvälvande som järnvägen och tele-
fonen på sin tid, utan att vi har någon demokratisk insyn i 
dem. Google, Apple eller Facebook kan göra vilka ändringar 
de vill och vi har bara att rätta oss efter det. Lagen är i deras 
händer. Som salt i såren håller delnätverken på att tränga bort 
det öppna internet. Vi ser hur Telia kör sina kampanjer där 
direkttillgång till själva grund-internet är mycket dyrare än de 
musiktjänster och sociala nätverk som slutit de rätta avtalen. 
De stoppar, bildligt talat, en märkesplastflaska i handen på 
dig, och tar en dyr avgift om du vill till brunnen.

Pengasystemet med bankerna och finansinstitutionerna är 
nog den enda riktigt tydliga historiska föregångaren till det 
här, och det har många gemensamma problem. Stängda nät-
i-nätet dyker upp. ”Vi tar inte pengar i den här automaten, 
på den här bussen. Vi tar dock MasterCard eller Visa.” ”Har 
du sparat ihop JAK-poäng? Det går inte att flytta över dem 
till en annan bank.” ”Men åh, har du inte Swish, vad jobbig 
du är!” Det är också ett problem med mycket korruption och 
fusk (se bara rättegångarna mot kontokortsföretagen för deras 
oligopol under 1980- och 1990-talen, ett oligopol de fortfa-
rande har kvar).

Om jag köper en potatis kan jag göra vad jag vill med den. 
Jag kan göra mos, pommes frites, eller hasselbacks. Jag kan 
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plantera den och få fler potatisar. Så var det med program och 
appar i början – de gick att kopiera, förbättra, sprida vidare, 
remixa, göra något coolt.

”Digital delaktighet” är frasen på allas läppar nu. Vi ska 
lära folk använda tågbiljettbokningsappar och läsa e-böcker. 
Det är viktigt att göra tekniken mer tillgänglig, det kan inte 
längre bara vara något för de allra mest engagerade. Det är en 
demokratiseringsprocess. Men just nu sker det på bekostnad 
av en annan, precis lika viktig demokratifråga. Hur tillgänglig 
och användbar är tekniken på djupet?  Vi köper in oss i de här 
”hopsvetsade lådorna” av appar och system som kommer med 
sina egna nätverk, så som böcker som bara går att läsa i ett visst 
märke av program eller krypteringssystem, som inte går att 
låna ut eller läsa på äldre (eller hembyggda) datorer.

För att ta oss ur det här finns det två vägar att gå. Vi som 
folkbildare har en möjlighet att lära ut programmering. 
Programmering borde finnas redan på lågstadieschemat – 
att skapa och ändra algoritmer är en bättre grund för att lära 
sig enkel matte än tvärt om, för att inte tala om fysik, kemi, 
hemkunskap och slöjd. Det är såklart också viktigt att vi 
skapar apparna på ett sätt så att inte bara programmerare kan 
använda dem. De ska vara till för alla.

Den andra vägen är politiken, inom- och utom-
parlamentarisk. Att skapa mer demokratiska appar och nätverk 
kommer att kosta arbetstid, och det skulle kunna finnas några 
olika sätt; statligt understödda programmeringsprojekt... och/
eller helt enkelt gammal god medborgarlön (vilket vi ändå 
kommer behöva när robotarna kan göra alla jobb). Idag ligger 
redan så mycket av makten hos de stora immaterialrättsföre-
tagen att de har all möjlighet att motverka oss. Vi ser redan 
idag hur de hänger i Bryssels korridorer och hur de skriver allt 
galnare handelsavtal (Bernkonventionen var inte hemsk nog 
för dem).

Det är så viktigt att beslutsfattarna börjar se maktobalansen 
som vuxit fram till fördel för de här jättarna. På sjuttiotalet 
skrevs hyllrader med debattartiklar och -böcker om ”den stora 
dataspindeln” som skulle ta över samhället. När mikrodatorn 
bara några år senare uppfanns framstod sjuttiotalsdystopierna 
som ett skämt. Varför var vi så rädda för datorn? Makten fanns 
ju på varje persons skrivbord, alla kunde göra som de ville. Sen 
kopplade vi ihop hela klabbet och nu är vi här igen. Fångar.

”Den nya tiden – den kom ju så fort.  Mitt liv flimrar fort 
förbi på en status update.” – fritt efter Ebba Grön, ”Mental 
Istid”.

Rapport från årsmöte och 
BiS-salong
Den 12 mars höll Bibliotek i Samhälle årsmöte och salong på 
Hemgården i Lund.

Årsmötet samlade elva glada bisare, som lade föregående års verk-
samhet till handlingarna samtidigt som de blickade framåt mot ett 
nytt spännade verksamhetsår. En ny styrelse valdes med Christian 
Forsell, Lena Lundgren, Jakob Nylin Nilsson, Helén Palm och Ann 
Östman som ordinarie ledamöter och Anna Hallberg och Nick Jones 
som suppleanter. Protokoll från mötet och verksamhetsberättelse för 
2015 finns att läsa på föreningens webbplats, foreningenbis.com.

Salongen handlade om biblioteksrummet och i panelen satt Lisa 
Engström och Jennie Gustafsson. Lisa Engström studerade i sin 
masteruppsats det som kallas ”meröppna bibliotek” i Skåne och hur 
folkbiblioteket och bilden av folkbiblioteket påverkas av meröppet-
utvecklingen. Hon fortsätter undersöka meröppna bibliotek som 
doktorand på Det Informationsvidenskabelige Akademi vid Köpen-
hamns universitet. Jennie Gustafsson undersökte i sin masteruppsats 
IdéA, en mötesplats i stadsdelen Drottninghög, Helsingborg. Utifrån 
intervjuer med anställda och styrdokument analyserar Jennie folk-
bibliotekets roll i stadsutvecklingen och de språkliga processer som 
legitimerar och tolkar bibliotekets uppdrag. Jennie arbetar som bibli-
otekarie på Malmö stadsbibliotek. Samtalet modererades av Martin 
Persson från BiS, som också är doktorand på Det Informationsvi-
denskabelige Akademi.

Panelen diskuterade hur biblioteksrummet är del av en gentri-
fieringsprocess i städerna och utvecklingen av new public manang-
ement i kommunerna, både rumsligt och politiskt. Det handlade 
också om hur politiska förslag kommuniceras genom biblioteken och 
vilken möjlighet bibliotekarier har att föra debatt eller uppmuntra till 
diskussion kring politiska beslut. Förutom frågorna kring bibliotekets 
roll i staden diskuterades tillgänglighet i och till biblioteksrummet, 
i och med utvecklingen av meröppet och vilka andra utmaningar 
det innebär för tillgängligheten. Det kom synpunkter och frågor från 
publiken och salongen lyfte en intressant och givande diskussion som 
visar att det finns mycket som pågår och behöver analyseras i dagens 
biblioteksutveckling, i förhållande till stadsutveckling och politisk 
utveckling i stort.

Charlotte Högberg

Martin Persson, Lisa Engström och Jennie Gustafsson diskuterar på salongen.
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Nye bibliotek oppgaver krever 
en mentalitetsendring
Hur går det egentligen med visionen om folk biblioteket som en arena för 
samhällsdebatt? Anders Ericson funderar på debattbibliotekets status i en 
jämförelse mellan den svenska och den norska bibliotekslagen.

Text: Anders Ericson 
Illustration: Eleonor Pavlov & Stellan Klint

I 2014 fikk Sverige og Norge nye formuleringer i sine bibli-
oteklover som begge framholder debatt og meningsdanning 
(åsiktsbildning) og som sterkere enn hittil ser biblioteket som 
et verktøy for demokratiet. Men to år senere hender det lite. 
Hva har hendt og hva må til?

Norske bibliotek var i god utvikling med ”debattbibliotek” 
i 2014, se min blogg Biblioteket tar saka.1 Men i januar i år så 

1. http://bibliotekettarsaka.wordpress.com.

bibliotekaren Marite Elisabeth Juul etter kontroversielle fore-
drag og debatter på 101 norske folkebiblioteks hjemme- og 
Facebooksider. Hun fant

imponerende mye aktivitet, men lite av det kontrover-
sielle slaget; absolutt ingen hadde invitert Cruella de 
Vil [derfor 101 bibliotek!] og Dyrevernalliansen for å 
diskutere pels, for å si det sånn. [...] Foredragsformen 
ser ut til å være den foretrukne i bibliotekene som har 
kontroversielle tema på agendaen.
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Dette trass i at Nasjonalbiblioteket siden 2014 har gitt ti-talls 
millioner i støtte til ”debattbibliotek” og trass i lovendringen 
og at kulturministeren signaliserte at biblioteket må ”løfte 
frem temaer som engasjerer innbyggerne lokalt”.

Jeg tror det behøves en gjennomgående mentalitetsend-
ring. Og det vil ta tid, for her har vi med noen av biblio-
tekets etablerte doxa å gjøre, som nøytralitet og objektivitet 
– i kontrast til nye statlige befalinger om å stå for debatt og 
fremme det kontroversielle.

Look to Sweden!
Under BiS' salong på Fisksätra i 2013 omtalte jeg den nye 
norske lovformuleringen som spesielt bra. Nå har jeg endra 
syn på dette; den svenske er bedre!

I den norske heter det i §1: ”Folkebibliotekene skal være en 
uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”.

Ordet ”uavhengig” (oberoende) er viktig, noe den svenske 
paragrafen ikke har. Men ellers er den norske teksten for konkret 
og for ensidig opptatt av debatter, som her må oppfattes som 
fysiske debattmøter i bibliotekets lokaler. Dermed er både 
Nasjonalbiblioteket (den statlige bibliotekmyndigheten siden 
2010) og bibliotekmiljøet bare opptatt av debattmøtene. 
Dette er egentlig ganske bekvemt for biblioteket. Man innbyr 
en foredragsholder, et panel og et publikum, og samme kveld 
er det over. Man får et arrangement å tilføye i årsberetningen, 
og politikerne blir fornøyde.

Den svenske bibliotekslagen er bedre da den ikke er spesi-
fikk på tjenester; man prioriterer heller langsiktige, høyverdige 
samfunnsmål. Svenske bibliotek skal ”verka för det demokra-
tiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsför-
medling och fri åsiktsbildning”. Riksdagen har løftet målet 
med virksomheten opp dit det hører hjemme, på samfunnets 

høyeste nivå. Den norske ”målparagrafen” handler om midler 
og ikke overordnede mål: ”å fremme opplysning, utdanning 
og annen kulturell virksomhet”, pluss dette med debatter og 
møteplass.

Den svenske paragrafen åpner altså opp og kan romme 
debattmøter, men inviterer samtidig til mye annet, som at 
bibliotek kan bidra til andres debatter; de som alt foregår i 
samfunnet. Mange av disse er gode, men innlegg kan ha feil 
eller være usaklige. Her må bibliotek kunne bidra med innlegg 
i lokalpressen eller i kommentarrubrikkene på nettet. Eller 
tilby å redigere en egen spalte med utfyllende, supplerende 
kunnskap.

Mentalitetsendring
For bibliotek eller nettverk av bibliotek er det også mulig å 
etablere tematiske nettportaler, slik fylkesbibliotekene i Trøn-
delag har gjort med portalen Nye kommuner – nye bibliotek.2 
Eller sånt som Hot Topics, der biblioteket i Monroeville, Penn-
sylvania, gir lenker til kvalitetssikret kunnskap om aktuelle 
emner (lenke i artikkel som er vist til nedenfor).

Den norske bibliotekprofessoren Ragnar Audunson har 
sagt, med henvisning til den svenske loven: ”Det finnes noe 
som er kunnskap og noe som ikke er kunnskap – alt er ikke 
like gyldig – og bibliotekenes oppgave er å formidle denne 
kunnskapen”.3

I Sverige har jeg hittil ikke sett så konkrete virkninger av 
den nye paragrafen, men den åpne formuleringen, sammen 
med IFLA/UNESCO:s folkebibliotekmanifest, som faktisk har 
hatt liknende formuleringer helt siden 1949, er viktig for den 
mentalitetsendringen som trengs.

Samtidig med deadline på denne teksten blir det på 
nettstedet MediaShift i USA publisert en artikkel som skryter av 
det skandinaviske ”debattbiblioteket” og av kunnskapsporta-
lene ovenfor.4 Skryter gjør også Aspen Institute, som gir denne 
artikkelen andre plass på rangeringen ”Five Best Ideas of the 
Day” i USA.5

I artikkelen oppsummerer bibliotekaren Mark Hudson 
utfordringen i vår nødvendige mentalitetsendring. På noen 
områder må vi kunne ta stilling: ”As librarians I believe we 
have a responsibility to be partisan on the side of democracy, 
human rights, social inclusion and social justice.”

2. http://kommunereformogbibliotek.no.
3. http://www.bokogbibliotek.no/verdien-av- 

profesjonsutdanning-enda-en-gang.
4. http://mediashift.org/2016/05/how-libraries-are-curating-current-

events-becoming-community-debate-hubs/.
5. http://aspen.us/ideas/2016-05-04.
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VALEN 
Novell av Lova Lakso

För längesen hade han haft en dröm. 
Han befann sig någonstans vid Afrikas östkust. Natten var ljum 

och torr med knappt någon vind. Han hade tagit in på ett vand-
rarhem, och medan han väntade på en vän – vilken vän var oviktigt 
– tog han en promenad.

Intill vandrarhemmet låg en strand och han sökte vägen dit 
genom den snåriga trädgården. Torra kvistar brast under hans nakna 
fötter och det var skönt att märka hur det inte stacks längre när 
han i mörkret nådde sanden. Där gick han sedan, ut med Indiska 
Oceanen, på den finkorniga, kalla sanden som lyste ljusblå under 
månen. Vågorna gled in i svarta rullningar och han var alldeles lugn. 
I varje steg lät han fötterna borra genom sanden som sedan rann 
mellan tårna. 

Så såg han mitt på stranden en bokhylla. Den var i mörkt trä och 
böckerna låg spridda i de många hyllraderna som om den skakats om. 
Framme vid den böjde han lätt på huvudet för att läsa på bokryg-
garna. Titlarna var på främmande språk, men han förstod dem, och 
att han gjorde det förvånade honom inte alls. När han såg en resebok 
om landet han befann sig i – vilket land var oviktigt – tog han upp 
den och bläddrade i sidorna.

På en sida syntes en detaljerad teckning på en elefant. En enorm 
tjur med vidgad blick och bara mörker runt sig, och han läste under 
bilden. Idag, läste han, genomför elefanterna sin årliga resa under 
havet.   

I drömmen som han inte visste var en dröm såg han såg ut mot 
havet och det var ett vidunder. Vågornas krängningar och vidden av 
det svarta var på många sätt övermäktigt. Och ovanför fanns rymden 
med alla stjärnorna. Andra stjärnor än de han brukade se, fler och 
klarare. I rörelse också. Månen vägde mitt ibland dem. Stor och vit 
speglade den sig i de lugnare vågornas krusningar längre ut till havs. 

Elefanternas årliga resa under havet, tänkte han, sedan tänkte han 
det igen. Och då såg han också ett cyklop framträda vid hans fötter. 

Han tog av sig den lösa skjortan och byxorna. Det var inte hans 
kläder, hann han tänka. Han hade inga sådana kläder, ändå tyckte 
han mycket om dem. Tyget var så lätt, som en hud. Han lade dem 
i bokhyllan som nu var tom, tillsammans med rumsnyckeln. Tog 
sedan cyklopet runt halsen, och gick ut i havet. 

Det var inte svårt att simma. Vattnet bar och inga vågor var för 
höga. Efter bara några simtag syntes stranden bara som en mörkare 
blå linje i allt det blå. Han var nu mitt i havet, och han var alldeles 
lugn. Benen behövde knappt sparka i vattnet och vågorna höll sig på 
avstånd. Han kände det som att allt var ett enda. Också temperaturen 
var på något vis samma. I kroppen och runt omkring. 

Enkelt trädde han cyklopet över ögon och näsa. Sedan tog han 
ett enda djupt andetag och sänkte huvudet under ytan, flytande på 
mage. 

Först var där bara ett grumligt mörker, kornigt och ekande. En 
stund såg han inget alls förutom sina famlande händer, men när han 
kisade klarnade långsamt vattnet. Vad han såg var skuggor. Stora, 
svepande skuggor av något som var mycket större än han själv. 
Elefanterna.  

De framträdde i formationer såväl som enstaka djur. Där var stora 
djur och där var ungar. Kropparna välvde sig i en enda rörelse framåt. 
De såg knappast tunga ut. De var inte tunga. De skred fram genom 
vattenmassorna, stillsamt men kraftfullt och tyst så när som på en 
svag sång, valsång kanske, som ljöd genom havet och genom honom 

på ett sådant sätt att han inte alls tänkte på det. De är på resa, tänkte 
han om djuren under sig. De kommer någonstans ifrån och ska ta 
sig någonstans och de vet alltid varifrån de kommer och vart de ska. 
De kommer att veta när de är framme och då stiger de ur havet efter 
luft och det kommer att se likadant ut som när de simmar. En enda 
rörelse framåt. Så tänkte han, sedan måste han andas.  

Han tog av cyklopen och såg på riktigt natten ovanför sig. Så 
många stjärnor. De trädde fram ur djupet runt omkring honom och 
han såg för första gången Andromedagalaxen, som han kände vid 
namn, och Lilla Björn var inte det minsta svag. Han hade inte en 
tanke på att det kunde vara en dröm och när han såg allt det han såg 
kände han att all tid var samma och han behövde inte veta mer om 
världen än att det var så här den var.  

 En gång till dök han och simmade en stund med elefanterna och 
valsången tills strömmarna grep tag i honom och förde honom till-
baka in mot land. 

En gång till såg han ut mot havet och tänkte på elefanternas 
årliga resa under havet tills den sömn som inte är mer än mörker tog 
honom och höll honom tills han vaknade.  

*

Han går mot vinden. En arkitekt från Sydeuropa drog vindgator i 
stadsritningarna så att blåsten alltid leder in i stadens mitt och ut 
igen. Varje morgon slår den hårt mot hans ansikte när han kommer 
utanför porten och nästan alltid är den outhärdligt kall. Han drar 
upp kragen och knäpper sista knappen i vinterjackan trots att det 
fortfarande är september. 

Det är en lång promenad till hamnen och det är en promenad han 
brukar tycka mycket om, också när han inte gör det. Om sommaren 
är det vackert och om vintern är det bitande kallt, men även om det 
är kallt brukar han hitta ett slags ögonblick gömt i den där stunden 
när han drar in den första norra luften i lungorna. Ett slags rening 
och början trots att allt egentligen bara fortsätter. Men idag kom 
inget ögonblick och det enda han märker när vinden rör sig kring 
honom är att han är kvar här än. Jag är kvar här än, tänker han när 
han går den långa raksträcka som leder rakt ut ur staden. 

Utanför staden börjar hamnen. Stora asfalterade ytor, lagerhus, en 
järnvägsräls. När han rundar kortsidan på det långa, blåmålade lager-
huset känner han inte längre sina öron för kylan, men det glömmer 
han så snart han ser hamnkranarna i gryning.  

Fartygen har legat inne över natten och avtecknar sig som stora 
skuggdjur mot den svaga solen bakom. De första i de stora båtarnas 
besättning har redan börjat arbeta och rör sig över karosserna som 
leksaksfigurer. Kanske känner han några av dem, det är omöjligt att 
se. Men frosten ser han. Den ligger i kristaller över asfalten och längre 
bort ger den maskinerna och kranarna en glödgad kant i motljuset.  
Det är mycket vackert och han är noga med att inte andas tungt 
när han går mot sin kran, så att han kan höra varje skiftning i ljud-
bilden. Containrarna slamrar mot varandra när de staplas, kranarnas 
tampar knarrar och någonstans bakom honom hörs lastbilarnas vaga 
brummande. Det är hamnen som viskar och mumlar och han tycker 
mycket om det, också när han inte gör det.  

Och idag är en sådan dag. Han tycker inte om det. Något saknas. 
Han är inte lugn.  

Lugnet håller lätt kvar en människa. Lugnet kommer med allt som 
är lagom. Det har varit bra för det har inte varit dåligt och det är 
inte dåligt för det har varit som det alltid är. Det har varit varmt i 
lägenheten och en del av lönen har han sparat. Han har sparat länge 
och vill inte ha något särskilt. Men han är inte lugn mer och när han 
gått ända upp på den smala, branta ståltrappan till hytten skär det 
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till i bröstet så att han måste dunka sig över det och hosta i näven. 
Helvete, säger han, och när han lägger handen på hyttdörren fastnar 
den i greppet så att huden sveds på det frusna handtaget. Ilskan 
samlas i en spark mot dörren, som klickar till och sedan inte går att 
stänga från insidan. Vinden hittar in genom glipan och han måste 
behålla vinterjackan på, trots fleecetröjan där under. Det hjälper inte 
att som vanligt gnugga händerna för att få värme till dem. Han måste 
slå fingrarna mot varandra tills det gör riktigt ont innan han greppar 
spakarna.   

Medan han lastar fartyget ser han ut över havet. Över landet och över 
den lilla kuststaden. Havet är blått som hav är, skogen är grön men 
orangefläckad. Staden är staden han kommer från och bor i. En gång 
sa han att han skulle lämna allt men han åkte aldrig. Det blev bara 
inte. Annat blev. Sådant som blir. 

Hemma har han en ganska ny tv, en bra musikanläggning och många 
böcker i hyllrader. Han läser och tycker om att han läser. Det har 
alltid skiljt ut honom från kollegor och vänner. Han har haft något i 
det, i att läsa, och inte krävt mer. 

Läsning kräver allt och inget av en människa. Han vet inte riktigt, 
men visst säger det honom något om vem han är. Om att han är. 
Hemma, vid köksbordet eller i soffan. Eller på promenad genom 
staden tills staden tar slut och han vänder igen. På något vis fylld. 

Han har trivts så. Han har trivts med det lugnet och han har trott 
att det inte är ett val när man stannar kvar. Att det bara är ett val om 
man åker. Att han inte har gjort det valet än. Att det kanske kommer. 

Men han har valt. Nu vet han det och det stör honom. Ända 
sedan drömmen, vet han det. Att han har valt att stanna kvar. Och 
han vet inte riktigt, men visst säger det något om vem han är. Om 
att han inte är. 

     
Hans farfar var sjöman. Berättelsen om honom är mer en saga än 
en livshistoria och varje gång den berättades för honom som liten 
fanns där en ny detalj. Farfarn åkte till Amerika på den tiden när 
det fortfarande fanns saker att upptäcka, till Kina och till Indien och 
han var borta länge innan han till slut kom hem och skrev ner allting 
i en liten bok. Den går knappt att tyda länge, men den finns i en 
låda någonstans och han vet att där står på sista sidan att det var en 
lycklig tid. 

Kanske ljög farfarn om den detaljen. Det går att ljuga om sådana 
saker. Men även om han ljög så gjorde han det.  

Han åkte med båtarna.  

Han var sexton år då, när han sa det där om att han skulle lämna 
allt. Han var kär men inte hon och det gjorde ont. Jag ska lämna allt, 
skrek han med knutna nävar till mörkret eller till hennes suddiga 
ansikte och han såg sig om efter någon väg, en buss eller en lastbil 
att åka med men det kom ingen. Då såg han i stället ut mot Botten-
viken och båtarna och tänkte att de stora fartygen, de når världs ände 
som urtidsdjur. Sedan mindes han inte mer. Han blev äldre och han 
slutade vara kär. Han fick en yrkesexamen och han satte sig i kranen 
för att lasta fartyg med sådant som ska till världs ände. 

Och han går från kranen, hem igen. Köper ett par vantar på vägen 
för händerna som aldrig blev riktigt varma. 

Han vänder sig i sömnen. Han rider på en elefant under havet. Den 
kränger som vågorna och det går fort. Vattenmassorna är hårda och 
han kniper med knäna runt det stora djurets hals för att inte kastas 
av, greppar över öronen och hukar. Elefanter kan inte simma såhär 
snabbt, tänker han innan han ser öronen krypa inågot kroppen igen. 
Havet kan inte slå så hårt under vattnet, tänker han när snabeln 
lossnar och elefanten inte är en elefant längre. Han har inte något att 

hålla fast i men pressas mot valkroppen av en kraft som är utanför 
honom själv. Och det gör ont. Hela kroppen spränger av vattnets 
kraft, av syret som försvinner. Ont gör det av att inte kunna stanna. 
Av att inte kunna släppa. 

Så kastas han plötsligt omkring i vattenvirvlarna, skymtar enorma 
skuggdjur som drar förbi. Sedan känner han inget mer. Bara kastas 
mellan vattenmassor, underströmmar och mörker. Men han hör 
något.

Det är valsången. Den börjar i en punkt någonstans där ute. Ekar 
allt närmare i havet. Klara, starka tillrop. Gälla, sorgsna toner. Han 
dras mot den. Hans egen röst blir en sång i havet. 

När han vaknar minns han allting precis som det var. 

Han kommer ihåg mössan. Han drar den långt ner över öronen och 
tar på vantarna. Han hoppas på att frysa men gör det inte. 

Det är en ny dag men han vet inte på vilket sätt. Den ser ut 
som de tidigare. Någon har lagat dörren till hytten och han märker 
att en värmefläkt satts in. Tänker att det var vänligt. Att det finns 
mycket vänlighet här ändå. Han har en kaffetermos och ett par finska 
kubbar och tar en längre rast. Hösten gör frost på glasrutan. Mönster 
upprepar sig, tänker han. Frostflingan är en glaciär, glaciären en 
galax. Han tänker på det när han doppar kakan och fylls av ett slags 
tacksamhet inför hur trevligt det är. Bara trevligt, inget mer, och mer 
behöver det inte vara. Fortsätter sedan styra kranen utan att frysa 
och först när ljuset mattas av fram på eftermiddagen märker han att 
tid har gått. Kaffe igen. Sträcker sig efter termosen som ännu har en 
skvätt kvar. Men vänta. Han såg någonting.   

Någonting rörde sig där ute, borta vid bron. 

Han har klättrat nästan ända upp i kranen. Det är långt mellan 
stegen och han måste hålla hårt runt stålet för att inte tappa greppet. 
Handskarna hjälper. Hade jag glömt handskarna hade händerna 
frusit och stelnat, och hade händerna stelnat hade jag ramlat ner dit. 
Han säger det högt i sitt huvud som ett slags markering. Han gör 
ofta så. Markerar. Vrider jag om ratten tjugo centimeter, då är jag i 
diket på två sekunder. Sådant kan han tänka när han kör på E4an. 
Det ger honom ett slags rus, men än mer sjunker han in i trygghet. 
Han kommer inte att hamna i diket. Det är vad han får han reda på, 
när han tänker så.

Marken är långt, långt ner. En asfalterad hamnbrygga. Det hade 
varit lätt att falla mot marken, men han ska låta bli det. Tar istället 
upp kikaren han tagit med sig från hytten och sätter sig till rätta. Han 
minns en gammal plansch i skolkafetérian som porträtterade bygg-
nadsarbetare i New York som åt lunch på samma sätt. De föll inte 
heller ner. Satt där de satt bara. Åt lunch som om ingenting. Kanske 
ser någon honom sitta så, här i kranen.

Vågorna bryter hårt Bottenvikens klarblå yta. De kommer nära i 
kikaren på samma vis som träden på andra sidan älvmynningen får 
en form. Människorna blir människor på gångvägarna och han måste 
titta på alltihop ett slag. Låta det vara nära, allt det där som plötsligt 
känns så främmande. Men han måste också söka efter det han såg 
och långsamt och med stadig hand förflyttar han siktet längs med 
brons pelare. Under viadukterna är vattnet lugnt och den begrän-
sade bilden ljuger om den gråblå eftermiddagens annalkande storm. 
Ett slag tittar han upp och ser på molnen som hopar sig över havet. 
Undrar om någon annan kan se det. 

När han tittar i kikaren igen och ser den mörka krökningen mellan 
brons bortre pelare tänker han först att det är vågen från en båt, men 
när han följer rörelsen med siktet vet han att det är något annat. Han 
greppar kikaren med båda händerna och ställer in skärpan så gott det 
går, men han är ovan. Något mörkgrått, nästan svart. Sedan får han 
till skärpan.  
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Ryggfenan är tydlig. Allt är tydligt. Det mörkgrå skinnet med sina 
ljusare fält, sina knottror och vårtor. Helvete, säger han när han ser 
valens väldiga stjärtfena lyfta över ytan och försvinna ner igen. 

Han sitter på stadsbiblioteket tills det stänger. Går därifrån med ett 
enda papper där han skrivit upp vad han funnit i böckerna. Någon 
hjälpte honom att söka i tidningsarkiv och han hittade till slut en sida 
om någon som trott sig ha sett en knölval ett tjugotal mil härifrån 
en gång för många år sedan. Det blev inte mer än en halvsidesartikel 
och i slutet av den uttalade sig en expert om att det knappast var 
sant.  

Men det var sant. Det finns en sanning i det. Han har sett den 
sanningen. 

Han går inte hem efteråt. Han tar med sig det han behöver till 
hamnen och det han behöver är något annat än det han har.  

Val! 
Val! 

Han står vid kajkanten nedanför kranen och ropar efter valen. 
Vinden gör tvära kast och hans röst tunnas ut för att försvinna i 
vågorna som slår mot det höga betongdäcket. Men kvällen kan inte 
tysta. Natten kan inte tysta. Hamnen kan inte tysta. Inget som varit 
kan tysta. Valen är där. Den hör honom.

Och den svarar.   

Det låter inte som på skivorna han spelat sedan drömmen om elefan-
terna. Det är ingen enda linje av toner, sången finns överallt. Den är 
en längtan, en fråga. En tröst. Han slappnar av i käken och händerna 
mjuknar i fickorna. Längs med ryggraden går en varm ström som får 
honom att skaka och skälva. Han gråter. Hukar. Sitter så när havet 
höjer sig i den enorma kropp som är valen. 

Knölvalen. Han känner igen den från bilder i uppslagsverken. 
Han känner igen den från beskrivningen i artikeln. Han känner igen 
den från vad han såg idag. Huvudet är fullt av små och stora vårtor 
och knottror. Den räfflade vita undersidan blottas i en sakta nickning 
och munnen kröks i ett stilla, fixerat leende. Ögonen är trötta och 
eviga. Hur stor kan den vara? Femton, tjugo meter. Hundra. Tusen. 

Du kom nu, säger han till valen och hör att rösten är sprucken. 
Du kom nu, säger han och förstår att han har väntat på den länge, 
länge. 

När valen öppnar munnen plöjs vattnet åt sidorna. Som en stört-
flod sköljer vattenmassorna upp över hamnbryggans betong. Hans 
kängor blir blöta men han blir inte våt.

Åtminstone märker han det inte. 
Närmre. Kom närmre.  

Han ser det liksom utifrån. Hur han står där på kajen och hur natten 
försöker svälja honom. Han ser hur kranen tornar upp sig som en 
skugga och betraktar allting. Ett ögonblick tror han att haken ska 
gripa tag i den människa som är han själv men ingenting händer. 
Bilden är stilla. Mannen, den enorma djurkroppen. Havet. Det är 
ett ögonblick, och han hinner vila i det innan valen till sist lyfter 
sitt stora huvud så att käken lägger sig mot däcket, alldeles vid hans 
fötter. Gapet öppnar sig och han hör åter sången. Valen är sången, 
eller om det är han själv. Att få vara med om sången, tänker han. 
Att få vara, tänker han, när han kliver ner på djurets tunga och in i 
det. 

Valens mun är ett rum av värme och kraft. En kokong av allt som 
skulle varit. Han lägger sig längst fram på tungan och greppar med 

armarna om djurets underläpp. Håller i sig hårt när den baxar ut ur 
hamnen som ett fartyg.  

Valen glider fram långsamt vaggande med huvudet lyft över vågorna. 
Genom den glipande munnen ser han kranarna bli allt mindre för att 
snart försvinna i mörker och avstånd när de når ut ur viken. Istället 
träder natthimlen fram och under den blir han på samma gång 
större och mindre. Större och mindre blir han i valen, när den stora 
kroppen tvingar undan de höga vågorna som ett fartyg. Mot Austra-
lien, tänker han. Mot Sydamerika. Mot Östafrikas kust.   

Han måste rycka undan armarna för att de inte ska klämmas i bettet 
när valen plötsligt stänger munnen. Han tumlar åt sidan och slår 
emot munhålans gummilika flikar och ett obehag väller över honom. 
Det stängda rummet luktar plötsligt starkt av tång och skämd fisk. 
Han kravlar över tungan för att slå mot den förseglade munnen. 
Försöker sparka sig ut ur kroppen som kränger allt vildare i havet 
men inget händer. Kilar fast sig mellan två flikar, hukar. Sitter så när 
han känner trycket skifta. 

Valen dyker.   

Hur djupt ner är jag? undrar han. Hur långt från staden ligger den 
här platsen? Kan man alls tala om platser i hav? Nej, hav är platslösa. 
De saknar början och de saknar slut. Ingen har varit här nere, men 
alla ser ut över havet. Ingen hör hemma i dem men alla har dem 
intill sig. Det finns ingen sanning i det och ingen lögn. Inte ens en 
tyngd. Ett djup är ett slags botten. Han tänker som i en feber och 
han märker att valens mun inte är så stor som den verkade när han 
först klättrade ner från hamndäcket. Munhålans tak sänker sig över 
honom och när han kryper ut från flikarna pressar sig tungan mot 
hans kropp som en enorm, kall larv. Samtidigt rör sig valen i en enda 
lång, sakta vågrörelse i riktning bort härifrån. Tar honom med dit 
han alltid ville och dit han aldrig vill. Han vill ut.  

Han slår mot tungan med knutna nävar men inget händer. Han 
skriker till valen att släppa honom men inget händer. Han lägger sig 
på sidan och sparkar allt han kan mot de förseglade läpparna, om och 
om igen, för något måste hända. Översköljs av iskallt vatten när valen 
öppnar munnen. 

Han befrias inte. Han spottas ut. Han vet det för valen sjunger inte. 
Han har ingen sång med sig när han tumlar runt i den vattenström 
som valens stjärtfena rör upp när den simmar ifrån honom. Var är 
ytan? Någonstans, i någon riktning. Upp. Var är upp när man inte 
vet sin botten? Han famlar omkring i mörkret. Han sväljer vatten. 
Han letar efter en tyngd i havets tyngdlöshet. Jag flyter, tänker han. 
Jag kommer upp till slut, om jag bara inte gör motstånd. Om jag bara 
låter allt vara som det ska. 

Om han gråter märks det inte. Sådant märks inte i havet. 

Han sitter på hamnbryggan. Kläderna är våta och han är så nedkyld 
att han knappt känner sig frusen. Han ser ut över havet som låtsas 
som ingenting. Eller så har det inte märkt något alls. Vad märker väl 
ett hav egentligen. Vad bryr sig ett hav om. 

Han ser upp mot kranen och minns värmefläkten som någon satt 
in i hytten. Det var vänligt gjort, att sätta in den. Den skulle kunna 
torka både honom och kläderna. Han kan se efter. Skiftet börjar ändå 
om ett par timmar.
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Nästa nummer: Statistik
Vad säger den nationella biblioteksstatistiken om tillståndet 
för det svenska biblioteksväsendet? Vilka strukturella föränd-
ringar pågår? Hur används statistik på biblioteken och i 
bibliotekspolitiken? Och vad innebär ett ökat fokus på kvan-
titativa mått för verksamheternas kvalitet? Hur mäter man 
forskning och vad innebär det för forskningsbiblioteken att 
jobba mer med bibliometri och utvärdering av forskning, 
jämfört med att tillgängliggöra litteratur och arbeta med 
publiceringsstöd? Och vad kan statistiska analyser inom 
digital humaniora lära oss om vår tid och historien? I nästa 
nummer av bis vänder vi upp och ned på siffrorna och ut 
och in på mätbarhetskulturen. Hjälp oss att svara på några 
av dessa eller andra frågor med koppling till tema Statistik. 

Skicka ditt bidrag till tidskriftenbis@gmail.com senast den 
10 augusti.

Begränsad eftersändning

Avsändare:  
bis c/o J Dalmalm 
Stigbergsvägen 11 
752 42 Uppsala

B-posttidning

Föreningen BiS?
BiS står för Bibliotek i Samhälle. Vi är en socialistisk 
biblioteksförening som verkar för att utveckla biblio-
teken och samhället i en mer progressiv rikting. 
BiS vill att biblioteken ska

•	 stödja yttrandefriheten och ge tillgång till 
information som grund  för kunskap, opini-
onsbildning och samhällskritik

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

•	 arbeta normkritiskt, antirasistiskt, jämställt 
och jämlikt

•	 arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägle-
dande med särskilt fokus på dem som riskerar 
att hamna på fel sida om den växande infor-
mationsklyftan

•	 aktivt erbjuda information, kultur och litte-
ratur som utgör komplement och alternativ till 
det kommersiellt gångbara.

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

Kontaktpersoner
Stockholm: Tobias Willstedt  
tralalaisdead@hotmail.com, 0709-185984
Göteborg: Anna Hallberg  
anna.hallberg@ostra.goteborg.se, 031-3653081
Skåne: Martin Persson  
oeoe@zitherlessons.net, 0737-023790

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

BiS e-postlista!
Alla BiS-medlemmar är välkomna till föreningens 
e-postlista, där man kan få kontakt med andra 
medlemmar och diskutera föreningsaktiviteter eller 
andra aktuella frågor. Kontakta tidskriftenbis@gmail.
com för att anmäla dig!

Foto: Charlotte Högberg.


