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I Svensk Biblioteksförenings remissvar på 
Public service-utredningen för man flera 
resonemang om att även biblioteken ska ses 
som public service. Detta är ett sätt att se på 
bibliotekets uppdrag som BiS länge försökt 
lansera. Så här skrev vi t.ex. i föreningens 
remissvar på Demokratiutredningen år 
2000: 
 
”I kapitlet Media-
liseringen ana-
lyseras mediernas 
stora betydelse för 
den i demokratin 
så nödvändiga 
informations-
förmedlingen 
och opinions-
bildningen. Även 
problemen lyfts 
fram; de växande 
informations-
klyftorna, monop-
oliseringen inom 
media, bristen 
på jämlikhet vad 
gäller resurser och 
tillgänglighet. Be-
hovet av en statlig 
mediapolitik och 
nödvändigheten 
av att de små, 
engagerade och 
oberoende rösterna i mediabruset når ut 
och får påverka debatten betonas. Men 
radikala förslag som skulle ändra detta 
sakernas bedrövliga tillstånd lyser med sin 
frånvaro. 
 
Den nationella kulturpolitiken ska ”motver-
ka de kommersiella krafternas negativa 

verkningar”. För bibliotekens del innebär 
detta att tillgängliggöra och aktivt exponera 
böcker, tidningar och länkar som annars inte 
skulle hitta sina läsare och som innehålls- 
och kvalitetsmässigt står för alternativa 
och vitala inslag i kunskapsförmedling och 
opinionsbildning. 
 

Detta bibliotekets uppdrag bör tydliggöras 
ytterligare. Det kan formuleras som ett pub-
lic service uppdrag för biblioteken i termer 
av ett offentligfinansierat informationssys-
tem fristående från politiska och kom-
mersiella intressen och med krav på bredd, 
allsidighet och kvalité och utbud även för 
språkliga, kulturella och andra minoriteter. 

Detta har bis vid flera tillfällen framfört till 
kulturministern och vi förutsätter att det 
kommer att ingå i en portalparagraf i den 
uppgraderade bibliotekslagen.” 
 
Tyvärr har BiS ännu inte fått gehör för detta 
sätt att resonera. Förhoppningsvis kan det 
gå något bättre nu när även Svensk Biblio-

teksförening driver 
denna linje!
Detta med att 
”motverka kommer-
sialismens nega-
tiva verkningar” är 
dessvärre borta ur de 
kulturpolitiska målen 
numera. Men det kan 
mycket väl innefattas 
i kravet på kvalité och 
allsidighet som nu 
finns i förslaget till 
bibliotekslag. 
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Public service 

Idag (20130330) skriver SvD:s Jesper 
Sundén om högläsning för barn i tidningen. 
Han hävdar att det för trettio år sedan (ca 
1983 alltså) förekom i 80 procent av alla 
familjer. Idag är siffran 35 procent, enligt 
en undersökning från Läsrörelsen och 
Junibacken. 
 
Varför? På 1980-talet levde vi fortfarande i 
en litterär kulturtradition, där biblioteken 
var en viktig del av traditionen. Samhället 
var mer homogent, invandringspolitiken 
syftade till integrering, inte segregering. 
Skolväsendet var fortfarande inte kom-
munaliserat och privatiserat. Sverige stod 
kanske välfärdsmässigt, på sin topp. 

Idag är det alltså inte så. Man kan hävda 
att det går lika bra att högläsa från en ipod, 
läsplatta eller en laptop. Men att föräldrar 
(helst båda föräldrarna) läser riktiga böcker 
med sina små barn, bläddrar och ser på 
bilderna, det är nog en av grunderna till bra 
läsförståelse, ett utvecklat eget språk och 
en bra start i livet, på flera olika plan. Man 
behöver inte vara särskilt kulturkonservativ 
för att tycka att det inte finns ett bättre sätt 
att bygga upp en bra relation med ett barn 
än att gemensamt läsa en bilderbok före 
läggdags. 
 
Våra barnbibliotekarier gör allt vad de kan 
för att understryka detta faktum, men poli-

tikernas besparingar hotar deras arbete, 
och nu börjar vi se resultaten. Det behövs 
t.ex. många fler barnböcker på invandrar-
språk, men politikerna förstår inte detta, 
och vägrar skjuta till extra pengar. Det gyn-
nar bara ett ännu mer segregerat och mer 
odemokratiskt och kulturfattigt samhälle. 
Tillsammans med de dåliga siffrorna för 
den svenska skolan är det en tickande 
bomb, en skol- och utbildningspolitisk 
katastrof.
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