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Inledningstal Biblioteksdagarna 2018 
Finansminister Magdalena Andersson 
 
God morgon och stort tack för det varma välkomnandet.  
Tack för den fina möjligheten att komma hit och inleda Biblioteksdagarna tillsammans med 
er. 
Det är faktiskt bara några veckor sedan jag gjorde verksamhetsbesök på ett bibliotek. 
Det var i Farsta och där träffade jag Agnes som varje vecka ordnar svenska med baby. 
Agnes påminde mig om flera viktiga saker och jag ska nämna två: 
För det första: Bibliotek ska inte ha några höga trösklar.  
För det andra: Skratt och joller med sina barn är en utmärkt metod för att erövra ett nytt 
språk. 
Så enkelt kan man faktiskt sammanfatta bibliotekens samhällsuppgift, om man vill. 
Eller som lagen säger: biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 
  
Det Agnes och många andra biblioteksanställda ägnar sig åt är att slipa ned trösklar, inte 
bara till biblioteken utan till hela samhället. 
Föräldrarna, den här dagen bara mammor, vill inget hellre än att lära sig svenska, utbilda sig, 
hitta en egen försörjning. 
Att få göra den resa mot frihet och självbestämmande som kommer med en egen inkomst, 
en egen försörjning. Den resa som så många kvinnor i Sverige gjorde redan på 50-, 60- och 
70-talet. 
De var väl medvetna om att möjligheten att jobba och ta aktiv del i samhällslivet bygger på 
språkkunskaper. 
  
Barnen som följer med på svenska med baby får veta redan med modersmjölken – både 
bildligt och bokstavligt – att på biblioteket kommer de alltid vara välkomna. 
Till sagostunden, skolbiblioteket, sjukhusbiblioteket, och många även till 
universitetsbiblioteket. 
Och varför inte som statstjänsteman välkomnas av Regeringskansliets kunniga 
bibliotekspersonal? Ett bibliotek som naturligtvis har sina lokaler i Finansdepartementet. 
  
Nu har ni ett digert och imponerande program framför er de kommande dagarna. Jag slås 
särskilt av att en medlemsburen och självständig organisation som Svensk biblioteksförening 
samlar så många för att vidareutveckla era verksamheter, era arbetsplatser, men också för 
att stärka bibliotekens roll i samhället.  
Och visst är det så, utmaningar för samhällsinstitutionerna i den nya tid vi lever i, det saknas 
inte. Det är ett av skälen till att regeringen har uppdragit åt Kungliga biblioteket att ta fram 
en nationell biblioteksstrategi för de 4000 kunskapscentraler i hela landet som ni företräder.  
Verksamheter som riksdagen har gett i uppdrag ”att verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. 
I den nästan femhundrasidiga rapporten som KB publicerade i höstas, ”Den femte 
statsmakten” ställdes den viktiga frågan: ”Hur ska det samlade biblioteksväsendet gå från 
ord till handling i en föränderlig omvärld?” 
I dagarna presenterades också ett utkast till svar på frågan, ett utkast till nationell strategi 
som jag vet ska diskuteras här. 
Jag och hela regeringen är mycket förväntansfulla på det slutliga resultatet. 
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Här kan jag ju som finansminister notera att jag alltid kräver väl underbyggd argumentation 
från statsråden när de äskar medel i budgetarbetet. 
Idag vill jag dela med mig av min syn på och mina framtida förväntningar på det gemensamt 
finansierade bibliotekets roll i samhället. Jag kommer tala om ojämlikhet och ekonomisk 
utveckling och jag kommer tala om biblioteken som en del av välfärdssverige. 

*                          *                          * 

Vi människor har byggt bibliotek i princip lika länge som vi har byggt samhällen – ur det 
perspektivet är välfärden ett ganska sent påfund. 
Men att tillsammans finansiera och bygga upp fri tillgång till kunskap och kultur genom livets 
alla skeenden – det är en av byggstenarna i vårt välfärdssamhälle. 
Verksamheter som inte bara slipar trösklar, utan också sluter klyftor och minskar 
ojämlikheten. 
Verksamheter som varje dag stärker demokratin.  
Bibliotek har därför blivit en självklar del av välfärdssamhället. 
  
Och vi behöver nog biblioteken mer än på mycket länge. 
Vi lever i ju en tid där tilliten mellan människor och till vårt gemensamma samhälle är utsatt 
för stora påfrestningar. 
Vi ser en sinande tilltro till samhällets institutioner och till det gemensamma som märks inte 
bara på sociala medier – utan också demokratiska val. 
Förtroendet för demokratin – vårt gemensamma beslutsfattande – minskar. 
Människors misstro kan stavas Brexit och Trump.  
  
En förklaring till det är att klyftorna mellan människor vidgas. 
I västvärlden har vi de senaste decennierna sett en trend med ökande klyftor, en utveckling 
som innebär att samhällen dras isär. 
Det tydligaste exemplet ser vi i USA. Där har den rikaste tiondelen fördubblat sin inkomst 
sedan 1970-talet samtidigt som resterande nio tiondelar av befolkningen har stått still. Vi ser 
stora grupper löntagare som inte sett någon inkomstinkomstökning – under hela sitt 
yrkesliv.  
Samtidigt som de rikaste drar ifrån. 
Då är det inte så förvånande om många tappar tilltron till de etablerade politikerna och till 
slut säger: ”Jag är trött på det här. Jag är beredd att rösta på vad som helst för att få något 
annat.” 
I Sverige ser utvecklingen lite annorlunda ut. Breda löntagargrupper har fått en bra 
reallöneutveckling och vår generella välfärd och våra trygghetssystem har skapat 
omfördelning. Även de 90 procenten har fått det bättre här. 
Men på senare tid har toppinkomsterna börjat springa i väg även i Sverige. Fram till för fyra 
år sedan förstärktes den trenden. Då var det dessutom inte bara de rika som drog ifrån – 
grupper med lägre inkomster halkade allt längre efter. Sverige drogs isär i båda ändar.  
I spåren av det ser vi en växande högerpopulism och tilltagande intolerans. 
Min slutsats är att politiken måste göra mer för att Sverige ska hålla ihop. 
Det handlar om att minska de rent ekonomiska klyftorna – men också de klyftor som växer 
fram i det offentliga samtalet. 
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Det pågår nu en samhällsdebatt som jag inte hade kunnat tro var möjlig för bara några år 
sedan. 
Oblyga bluffar, falska nyheter och trollfabriker där produktionen går på högvarv. Några 
hundra tecken som ogenerat formuleras i tryggheten bakom en skärm. Som på några få 
minuter kan göra rena lögner bli till sanning för miljontals människor. 
Med falska nyheter, ett allt mer uppskruvat tonläge och hat riskerar vi att samtalen, 
debatten och yttrandefriheten, själva basen för vårt demokratiska system, vittrar sönder. 
På några årtionden har förutsättningarna förändrats, inte bara för oss politiker. Lärare, 
bibliotekarier, och journalister har också fått helt andra förutsättningar. 
Listan kan göras lång: Inte bara klyftor och intolerans. Digitalisering, upphovsrätt, 
kommersiella algoritmer. Det märks också i det program som ni har framför er. 
De redskap och de metoder som har funnits för att sortera och värdera information har 
förändrats i grunden. 
Men det har inte bibliotekens kärnuppdrag i samhället. 
”Att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” 
 
*                          *                          * 
 
En viktig del i uppdraget är bibliotekens avgörande roll i skolans kompensatoriska uppdrag. 
Vi tänker ibland att skolan ska vara lika för alla – men det räcker inte. 
En kompensatorisk skola ger alla barn möjlighet att drömma stora drömmar och verktyg att 
genomföra dem – oavsett förutsättningar och oavsett föräldrar. 
Det betyder att den kompensatoriska skolan inte är lika för alla. 
Skolan ska tillförsäkra alla barns lika tillgång till språket. 
För hur ska barnets drömmar kunna omsättas i verklighet om de inte ens kan omsättas i ord? 
Då krävs inte bara lärare utan också biblioteksanställda som hjälper varje barn att hitta just 
sin väg fram till ett rikt och välutvecklat språk. Personal som kan hjälpa till att öppna dörrar 
till nya världar. 
Och där vi har mycket kvar att göra: Som många av er känner till visar KB:s statistik att 
hälften av Sveriges elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. 
Så kan vi inte ha det om alla barn ska ha lika förutsättningar. 
Det är därför vi fortsätter investera i bra förskolor med högt pedagogiskt innehåll och 
resurser att tillhandahålla barnlitteratur. 
I skolbibliotekarier som ser till att alla barn har något att läsa den där avgörande sommaren 
mellan första och andra klass. 
I stärkt medie- och informationskunnighet som rustar alla elevers källkritiska förmågor och 
skyddar hela vårt samhälle från faktaresistens. 
Det är därför ska vi fortsätta investera i skolan och biblioteken tills varje elev blir sedd, får 
utvecklas och kan sätta ord på just sina tankar och drömmar. 
  
När Olof Palme talade på Sveriges Allmänna Biblioteksförenings årsmöte i Kristianstad 1969 
beskrev han den fantastiska utvecklingen av det svenska utbildningsväsendet sedan 1930-
talet. 
Han frågade sig: ”Vart bär det hän med vår skolutveckling? Hur länge ska vi fortsätta? // Var 
ligger gränsen?” 
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Var gränsen ligger vet vi fortfarande inte – men 49 år senare fortsätter Sverige utveckla 
skolan, den högre utbildningen, folkbildningen och inte minst biblioteken. 
Vi kan fortfarande göra kunskapen tillgänglig för fler, och möjliggöra såväl klassresor som 
livslångt lärande. 
  
Det därför regeringen under mandatperioden har beslutat om bibliotekssatsningar på 
närmare en miljard kronor, för att bemanna skolbibliotek, för nyanländas lärande, för 
lässatsningar och för ett digitalt kompetenslyft. 
Men även om projektpengar kan göra mycket måste biblioteken också ha långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar 
Det är därför vi har ökat generella statsbidragen till kommunsektorn med tio miljarder 
kronor om året. De kommande åren ska vi öka dem till minst det dubbla. 
Det är särskilt viktigt nu när befolkningen växer – inte minst i de åldersgrupper som besöker 
biblioteken mest. 
De kommande åren kommer Sverige växa med 300 000 barn och 300 000 äldre. 
Då måste vi bygga fler förskolor, skolor, äldreboenden – och bibliotek. 
Vi ska anställa förskollärare, lärare, undersköterskor – och bibliotekarier. 
Det är därför såväl jag som många ekonomiska experter konstaterar att vi inte har råd med 
stora skattesänkningar de kommande åren. 
Har ni inte hört mig säga det tidigare kommer ni säkert höra det i den kommande 
valrörelsen, så jag ska inte fastna i valretoriken. 
 
*                          *                          * 
 
Men jag tänker inte heller sticka under stol med att det finns en politisk nerv i synen på 
bibliotek och på bildning. 
I den politiska rörelse jag tillhör, arbetarrörelsen, finns en lång och djupt rotad strävan att 
göra bildningen tillgänglig för alla. 
Redan 1897 konstaterade en av de tidiga svenska socialdemokraterna – K.J. Gabrielsson – att 
vi måste bli ett upplyst folk om vi vill bli ett fritt folk. Han uppmanade Sveriges arbetare att 
läsa, studera och lära sig om världen. 
Men han betonade också vikten av skönlitteratur: ”Därigenom (…) hålls hågen varm för det 
sköna i livet, varav följer ett samliv så som det borde vara: ett förhållande av förbindlighet 
och tillmötesgående mellan människorna.” 
Precis så är det: Bildningen är inte bara ett medel för politisk frigörelse och välstånd – 
bildningen är också ett mål i sig självt. 
Och för mig finns ingen annan samhällsinstitution förkroppsligar synen på bildning som både 
mål och medel bättre än just biblioteken. 
  
Men givetvis är biblioteken är inget mer än byggnader om det inte finns biblioteksanställda. 
Det är tack vare er biblioteken blir en mötesplats för allt från vetgiriga pensionärer till 
nyanlända föräldrar som lär sig svenska, barn som erövrar språket och studenter i alla åldrar. 
Avslutningsvis ska jag därför tacka inte bara för att ni bjudit in mig till er i dag utan också för 
det arbete ni alla gör. 
Så stort tack och hoppas ni får fina och utvecklande dagar här tillsammans. 
 


