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FÖR
ORD

Starta från 100
som debuterar i det här numret är Tim Anders-
son, som tittat på mötena med de nyanländas 
och asylsökandes behov av biblioteksservice. 
Och även om flyktingströmmarna minskar nu, 
så är det många som redan kommit. Som behö-
ver hjälp med Skype-samtal till sina föräldrar, 
som behöver internetaccess men saknar per-
sonnummer, som behöver böcker på arabiska 
till asylboenden. 

enligt vår senaste läsarundersökning är 
Biblioteksbladet många sätt en pigg hundra- 
åring. Ni läser den rätt så flitigt. Ni är rätt så 

nöjda med innehållet. Men 
liksom en del andra hundra-
åringar har den haft lite svårt 
att göra sig gällande i sociala 
medier. Det ska vi jobba på. 

Tidningen dryftar också 
i viss mån samma gamla 
ämnen som förr. Som till 
exempel folkbibliotekens 

uppgift. Det gjorde tidningens redaktör 
Fredrik Hjelmqvist redan i det allra för-
sta numret 1916. Han skrev att ”en av de 
viktigaste förutsättningarna för att 
ett folkbibliotek skall bli av verklig 
betydelse är att man ej drar upp 
några snäva gränser för dess 
verksamhet. Biblioteket skall 
vara en andlig medelpunkt 
för kommunen.” Och det bör 
”så långt dess möjligheter 
sträcka sig bidraga till fost-
randet av dugande medborg-
are, de må nu höra till vilken 
samhällsklass, till vilket parti 
som helst.”

”Hur ofta  behöver 
 Biblioteksbladet 

egentligen få 
 komma  utomhus?”

Ur mit t  
bibliotek

Halvay sheyaamod – 
bara den håller den 
här! – jorden, rela-
tionen, mänsklig-

heten. Besvärjelsen 
i Suzanne Bröggers 
Ja (1984) är ständigt 

pågående.

i har en historia, Biblioteks-
bladet och jag. När jag var 
barn, på sjuttiotalet, skrev 
min bibliotekariemamma 
både galapetterreportage 
och upprörda debattartiklar 
här. SAB:s årsmöte var fa-
miljens skräck. Det innebar 
att det blev fryst wiener-

schnitzel utan tillbehör några dagar, eftersom 
pappa fick laga mat. 

Så det är med viss andakt jag nu börjar min 
gärning i äldreomsorgen och 
tar över ansvaret för det 100 år 
gamla Biblioteksbladet. Under 
vinterhelgerna har jag funderat 
på hur det bäst ska skötas och 
tas om hand. Ska det ha lite mer 
forskning, eller hålla sig till 
informationsinfrastrukturen? 
Behöver det kryddas med ut-
ländsk pedagogisk teori? Och hur ofta behöver 
det egentligen få komma utomhus? 

Vi vet inte hur gammal tidningen kan bli. Om 
medelålderskrisen inföll på sjuttiotalet. Eller 
om den är på väg nu. Bibioteksbladet behöver 
kanske åka Harley Davidson på highways i USA 
eller åka till Bali och dyka. 

i det här första numret vågade vi oss inte 
ut på så långa utflykter. Vi siktade i stället på 
Danmark. 

Dels för att vi hört att flera av er är nyfikna. 
Dels för att bibliotekskonsulten Elsebeth Tank, 
tidigare chef för Malmö stadsbibliotek, gjort en 
kartläggning av det danska folkbiblioteket. Och 
så ville vi se Dokk 1 med egna ögon. 

Med den resan får ni också bekanta er med en 
ny reporter, Sally Henriksson, som några av er 
hört i P1 under året som gått. En annan skribent 

Annika Persson
chefredaktör

V



BIBLIOTEKSBLADET 1 | 2016  | 3

INNE
HÅLL

I nummer 1 2016

Postadress 
Box 70380 
107 24 Stockholm
Besöksadress 
World Trade Center D5 
Klarabergsviadukten 70  
eller Kungsbron 1  
Stockholm
Telefon 08-545 132 30 
Fax 08-545 132 31

Prenumeration på BBL 
För medlemmar i  
föreningen ingår BBL  
i medlemsavgiften. 
350 kr för enskild medlem  
(heltidsstuderande och 

pensionärer 175 kr). Övriga 
(inom Sverige) betalar 550 
kr (utom Sverige 700 kr).

Tryck 
Norra Skåne Offset,   
Hässleholm 
ISSN: 0006-1867

Produktion 
Biblioteksbladet produce-
ras av A4 Text & Form för 
Svensk biblioteksförening. 
Redaktionen förbehåller 
sig rätten att korta och re-
digera manus. För obeställt 
material ansvaras ej.

Annonskontakt 
Bo Eriksson 
08-717 43 55 
070-714 90 55 
bo.erikssonmedia 
@telia.com  
Moms utgår ej.

Biblioteksbladet är  
TS-kontrollerad.
 
Denna tidning gick i tryck 
den 19 januari. 
www.biblioteksbladet.se

Omslagsbild:  
Margareta Bloom Sandebäck

Chefredaktör/ansvarig utgivare  
Annika Persson
070-373 11 60 / annika.persson@a4.se 

AD/layout 
Sandra Johnson
sandraj@a4.se 

Reporter
Sally Henriksson 
sally@a4.se 

Reporter 
Tim Andersson 
tim@a4.se

Dokk1 i Århus har kallats 
 framtidens bibliotek. Med 
medborgarservice och kultur 
och som knutpunkt för  
trafiken har det blivit ett  
hjärta i staden. 

2 LEDARE

4 JUST NU 

9 MÅNADENS ELIN

10   INTERVJU: PELLE SNICKARS

14   TEMA: DANMARK

 16 Århus Pärla – Dokk1 
 20 Elsebeth Tank om det danska folkbiblioteket
 22 Flera kompetenser samarbetar i Græsted
 26 Maria Ehrenberg speglar debatten på båda  
  sidor av sundet

28  SÅ GJORDE VI: I FLYKTINGSTRÖMMEN

32 DET VAR DÅ

33 NY MODELL: SLU:S TILDA

36 UTBLICK: STÄNGNINGAR I RYSSLAND

38  RECENSION: NYTT I DOKUMENTTEORI

40    AKTUELLT FRÅN SVENSK  
BIBLIOTEKSFÖRENING

FO
TO

: N
IC

KY
 B

O
N

N
E

FO
TO

: E
RI

K 
LE

O

Svensk biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att främja svenskt biblioteksväsen. Biblioteksbladet speglar förening-
ens verksamhet, åsikter och ställningstagande men har också till uppgift att väcka egen debatt genom att ge utrymme  
åt andra åsiktsyttringar. Tidningen har en fri och självständig roll och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.

Till Malmö 
stadsbibliotek 
kommer både 
ensamkom-
mande och 
familjer som 
söker asyl.

s XX   

s 16

s 28

s 5
I bildserien Expired har den  

amerikanska fotografen Kerry 
Mansfield fotograferat utrangerade 

biblioteksböcker med spår av läsare. I 
vår kommer hennes bok.
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NU

Biblioteket är en plats där ny-
anlända känner sig välkomna, 
får hjälp med praktiska saker 
som kopiering, samhälls-
information och tillgång till 
datorer och internet. Det 
visar en rapport från Stock-
holms regionbibliotek. 
TEXT TIM ANDERSSON

amhällsinformation, språk-
stöd och möjligheten att få 
tala om sina erfarenheter 
och upplevelser med profes-
sionellt stöd. Det är några av 
de saker som de asylsökande 

efterfrågar i rapporten ”Biblioteket 
hjälper mig att komma in i samhället. 
En studie av asylsökandes kännedom 
om, användning av och förväntningar 
på Stockholmsregionens bibliotek.”

Studien beställdes av Regionbib-
lioteket i Stockholm med syftet att 
identifiera vilka behov de asylsökande 
har, vilka av dessa som möts av biblio-
tekens verksamhet och vilka som inte 
gör det.

– Vi behövde ökad kännedom om 
den här målgruppen. Biblioteken 
gör redan mycket för att möta de 
nyanlända, men vi vill hjälpa dem att 
fundera över hur de kan arbeta mer 
strukturerat med insatserna, säger 
Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare 
vid Regionbiblioteket.

 
av rapporten framgår att tre fjärde-
delar av de asylsökande som intervju-
ades besöker bibliotek regelbundet  
för att till exempel få tillgång till in-
ternet och datorer, för att kopiera pap-
per eller för att få hjälp att läsa brev. 
Flera upplever också biblioteket som 
en mötesplats där de får möjlighet att 
träffa andra i liknande livssituationer, 
och som ett tidsfördriv i en tillvaro 
utan så mycket meningsfull syssel-
sättning.

– Ur vårt perspektiv är det inte så 
mycket som förvånar. Biblioteket är 
viktigt för de asylsökande, och det 
finns ett stort engagemang för dem 
där. Vad man kanske kan behöva 
fundera över är vilken roll bibliote-
ket egentligen ska ha. Flera asylsökan-
de uttrycker ett behov av att få prata 
om livet och berätta om sin situation, 
något som biblioteken kanske upple-
ver att det inte finns tid eller resurser 
till.

 
bibliotekspersonalen och de asylsö-
kande har i stort samma bild av vad 
som behöver stärkas: mer litteratur 
att tillgå på flyktingarnas modersmål, 
tydligare samhällsinformation och 
information om biblioteket på fler 
språk.

Sluss till det nya     landet

Humsam  behöver 
egen bibliometri
nu höjer ett hundratal latinameri-
kanska tidskrifter sina röster för att 
humaniora och samhällsvetenskap ska 
få ett eget bibliometriskt system. De 
menar att fokuset på citeringsindex 
och impact factor passar naturveten-
skapen, men att humsams förutsätt-
ningar är annorlunda. Här är boken den 
centrala publiceringsformen och det är 
långt ifrån en självklarhet att publicera 
på engelska. Det skriver Andrea Castro 
på tankesmedjan Humtanks blogg.

I sin gemensamma deklaration 
antar tidskrifterna en rad riktlinjer 
för fram tiden. Som att inte använda 
citerings index för att öka sin egen syn-
lighet eller för att avgöra en tidskrifts 
kvalitet. n BBL

S

”Nästa gång du ser  
en äldre person  
i informations

disken – titta noga! 
Det kan vara den 

sista.”
Bibliotekarien Steve Barker 
skriver i Wall Street Journal  
(10/1 2016) om hur utbildade 
bibliotekarier allt oftare ersätts 
av unga (och lite billigare) 
 googlare. n 
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Nr. 1
Förra årets populä-
raste nya bok på 
FN-biblioteket 
Dag Hammar-
skjöld var ”Im-
munity of Heads 
of State and State 
Officials for Internatio-
nal Crimes” som beskriver 
hur statsöverhuvuden blir 
immuna mot åtal för internationella 
krigsbrott. n BBL

Här trivs de nya svenskarna.
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Läs mer!
l Läs hela rapporten på Stockholms 
regionbiblioteks webbplats.
l Vill du läsa mer om hur andra arbetar? 
Malmö Stadsbibliotek och Internationella 
biblioteket ger tips på sidorna 28–30. 

Sluss till det nya     landet

– Nu hoppas vi att den här rappor-
ten kan fungera som ett underlag för 
biblioteken att tänka vidare kring sin 
verksamhet. Vi planerar dessutom att 
följa upp den med fortbildningar. Det 
ska bli fyra tillfällen i vår med före-
läsningar och där biblioteksmedarbe-
tare i länet kommer att kunna utbyta 
tankar och erfarenheter. n

Ny biträdande 
riksbibliotekarie
snabbt. stort. oväntat. Så kände 
Lars Ilshammar när han fick frågan 
om att bli biträdande riksbiblioteka-
rie från den 1 februari. I dag arbetar 
han som avdelningschef för fysiska 
samlingar på Kungliga 
biblioteket.

– Jag gillar strategiska 
frågor och samarbetar 
bra med riksbiblioteka-
rien. Med den känslan 
var det lätt att tacka ja. 

Den första tiden 
kommer han att ägna åt 
att utforma rollen och 
prata ihop sig med sina 
kolleger. 

Lars Ilshammar är 
 intresserad av hur KB påverkas av 
snabba  samhällsförändringar. Hur 
gamla idéer utmanas av digitalise-
ring,  interaktivitet och gränsupplös-
ning. Frågor som också berör KB:s 
uppdrag att ta fram en ny biblioteks-
strategi.

– Det kan handla om vem som 
”äger” ett material. När material 
digitaliseras och hamnar på nätet 
kan vi inte utöva samma kontroll, 
det utmanar vår roll. Vi blir mer 

tillhandahållare och 
vägledare.

Onlinekulturen 
påverkar också det tra-
ditionella pliktsystemet. 
Allt mer material flyger 
under pliktens radar.

– Vi måste fundera 
över det material som 
inte omfattas av plikten 
men som garanterat är 
forskningsintressant 
om hundra år. Vi måste 

synliggöra att det skapas ett kul-
turarv här och nu, men att det inte 
finns något system som automatiskt 
bevarar det för framtiden.n

TEXT JENNIE AQUILONIUS

En längre intervju finns att läsa på  
www.biblioteksbladet.se

Lars Ilshammar.
FOTO: JENS GUSTAVSSON/KB
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Sönderälskade böcker
i projektet Expired har fotografen  
Kerry Mansfield återvänt till känslan  
från sin barndoms bibliotek.

”Jag brukade läsa listan bak i boken 
med personer som lånat den före mig 
och njuta av att jag blev en del av 
 bokens historia.”

Expired som ställts ut under ett  
drygt år blir till våren också en bok. n 
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apportboken ”Varje dag är 
en vårdskandal” är skriven 
av bibliotekarien Sebastian 
Lönnlöv efter 600 timmar i 
äldreomsorgen. 
Varför skrev du boken? 

– Jag tycker vi pratar för lite om 
äldreomsorgen. Både om livsvillkoren 
för dem som lever sin sista tid där 
och om arbetsvillkoren för dem som 
arbetar där. Så jag hoppas att boken 
ska leda till mer samtal. Att folk talar 
om sina erfarenheter och sina tankar, 
men också om sitt eget åldrande. 
Har arbetet gjort dig rädd för att 
åldras? 

– Nej, egentligen inte. Men det finns 
en stor misstro mot äldreomsorgen. 
Istället borde man försöka förändra. 
Det behövs mer personal och den per-
sonal som finns måste tas på större 
allvar som yrkespersoner. 
Ser du några likheter mellan 
äldreomsorgen och bibliotekssek
torn? 

– Mest finns det stora skillnader. 
Jag ser arbetet som bibliotekarie som 
ett socialt arbete, ett arbete där man 
hjälper andra människor. 
Men på biblioteket har jag 
ju tid att möta människor 
på riktigt, har tid för 
samtal på djupet och att ta 
deras informationsbehov 
på allvar. Vanligtvis är 
man långt från krissitua-
tionerna. 
Du börjar boken med 
att du brann för att göra 
skillnad. Att du tänkte 
att död, lidande och 
ständig stress skulle 
föra dig närmare livets mening. 
Hur gick det? 

”Det är extremt 
meningsfullt att 
vara bibliotekarie”

R

– Mycket av min yrkesambivalens 
handlade om att jag inte tyckte det 
var tillräckligt meningsfullt att vara 
bibliotekarie. I dag tycker jag det är 
extremt meningsfullt. Biblioteken är 
ju en av få platser i samhället som har 
låga trösklar. Vi hjälper så många oli-
ka sorters människor med saker som 

de har behov av. Hur man 
gör något på datorn, med 
att kopiera papper eller 
leta upp en bok. Det gör 
skillnad i människors liv. 
Kan också biblioteka
rier förändra äldre
omsorgen? 

– Jag vet inte om vi är 
den allra bästa yrkesgrup-
pen för det. Men jag tror 
att det behövs en bredare 
samsyn bland alla om vad 
det egentligen är man vill 

ha ut av äldreomsorgen. n
TEXT ANNIKA PERSSON

Sebastian Lönnlöv.
FOTO: CATO LEIN

ordet

Rage quitta
= Våga säga ifrån i och lämna 
digitala forum. 

Nummer 10 på listan över 
digitala saker man ska göra innan 
man blir vuxen enligt Digitalise-
ringskommitténs expertgrupp 
”Lilla kommissionen” med barn 
och unga mellan 7 och 19 år. 

SOU 2015:91 ”Digitaliseringens 
transformerande kraft, vägval  

för framtiden”. Hela listan finns på 
www.biblioteksbladet.se. n BBL

JUST
NU

Informationssök  
i praktiken
vilken roll kan bibliotekarien ha på 
en praktikplats för sjuksköterskestu-
denter? Det har norska specialbiblio-
tekarien Anett Kolstad undersökt i ett 
projekt där hon tagit informationssöket 
ut på klinikerna. Avsikten var att lära 
studenterna arbeta kunskapsbaserat. 
Och en av huvudfrågorna var vilka 
faktorer som påverkar bibliotekariens 
roll i tvärvetenskaplig (yrkeslärare, 
praktikhandledande sjuksköterska på 
kliniken och bibliotekarie) handledning 
och hur man skapar en gemensam 
handledningskultur.

– De olika kompetenserna kom fram 
tydligt, och kompletterade varandra, 
säger Anett Kolstad. Bibliotekarien 
hade ansvar för uppbyggnad av blogg 
och wiki och de visade sig vara en viktig 
resurs i lärprocessen, där handledarna 
både kunde hänvisa till och lära av 
varandra. 

Arbetet har lett till ett nytt projekt 
där bland annat en e-kurs i kunskapsba-
serad praktik för handledande sjukskö-
terskor ska tas fram. 

Anett Kol-
stads artikel 
publicerades  
i det senaste 
numret av 
Liber Qu-
arterly. n 
TEXT ANNIKA 

PERSSON
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www.eurobib.se

Låt magin börja ...

Drömmer du om att trolla fram ett magiskt universum i ditt bibliotek? 
Följ med oss på äventyr under 2016!
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ny antologi  

Skriva är ljus
”röster ur skuggan” – den gotiskt 
klingande titeln på Berättarministeriets 
senaste antologi, där ungdomar mellan 
åtta och arton bidrar med noveller, är 
träffande. Boken sicksackar mellan det 
gåtfulla och det rent skräckartade. Men 
bakom monstren finns en socialrea-
listisk verklighet: självmordstankar, 
alkoholiserade föräldrar, utsatthet och 
krig.

Astrid Nilssons novell ”Om någon 
såg henne” handlar om en person som 
en dag får en bok av en mystisk flicka 
i skogen. Det visar sig vara en dagbok, 
och mystiken rämnar snart för en 
mycket krass berättelse om mobbning 
och utanförskap. Hoppet om mänsklig 
närhet står till den skrivna texten som 
kontaktyta. Jaget läser, blir allt mer 
fäst vid flickan: ”Jag kände hur tårarna 
tryckte på. Hon var så fantastisk, men 
det var ingen som såg det.”

I Jessica Kyläkorpis ”Jag kan inte 
sova” är det en frånvarande pappa som 
orsakar mardrömmarna. Huvudperso-
nen Simon har i tusentals antecknings-
böcker återgett och förevigat visioner 
som förvägrar honom nattlig ro. Simon 
drömmer om att ”en dag få ned allting 
i en bok. En bok som alla kan läsa och 
lära sig av, särskilt för dem som har det 
som jag.” 

Skrivandet blir ljuset i mörkret – en 
ganska bra sammanfattning av vad rös-
terna i den här antologin ytterst talar 
om. n TEXT TIM ANDERSSON 

Oron var stor när bibliotek 
och turistbyrå skulle flytta 
ihop. Men resultatet blev 
över förväntan. 
TEXT ANNIKA PERSSON

iblioteket i skidorten Sälen 
har blivit en framgångssaga 
sedan det slogs ihop med 
turistbyrån och flyttade in 
i det stora huset i centrum 
som också inrymmer 

apotek, systembolag, vårdcentral 
och konditori. Utlånen har ökat med 
10 000 om året eller ca 40 procent och 
besöken har flerdubblats. 

– Det är jättekul, säger biblioteka-
rien Marlene Jernberg. Det känns 
som om jag har fått ett nytt jobb. 

Här i centrumhuset jobbar de två 
bibliotekarierna sida vid sida med 
två turistvärdar och delar entré med 
turistbyrån. Öppettiderna har kunnat 
utökas till nästan det dubbla och 
biblio teket har nu öppet från 9 till 18 
och lite kortare på lördagar. Det är 
inte alltid det finns bibliotekarier på 
plats, men då kan man låna ändå. 

Flytten föregicks av kraftiga 
protester. Grannorten Transtrand, 
som tidigare hyste filialen, förlorade 
med biblioteket sin sista mötesplats 
sedan post, bank och matbutiker 
hade stängt. Och byalaget samlade 
700 namnunderskrifter mot flytten. 
I Sälens skola hördes också oro för att 
barnen som tidigare fått besök av bib-
liotekarien nu istället skulle få bege 
sig till centrum. 

Marlene Jernberg var lite orolig 
inför flytten. Men de kraftigt förbätt-
rade resultaten gör henne glad. 

– Utlåningen av barnböcker har 
fördubblats sedan vi kom hit. Det 
kommer mycket fler barn hit på efter-

middagarna för det bor ju fler barn här 
i Sälen. Dessutom kan vi samarbeta 
med Bullans konditori här utanför 
och ha servering när vi har föreläsare 
eller musikkvällar.

Biblioteket flyttade i juni 2014 och 
mellan 2013 och 2015 ökade utlåning-
en från 25 715 till 35 106 lån per år. 
Besöksantalet, mätt i vecka 20, var 
före flytten 103 personer och efter 
flytten 275. Mätt i vecka 39 var skill-
naden ännu större, från 133 besökare 
till 540. n

Sälens siffror 
 lyfter efter flytt
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Marlene Jernberg på Sälens bibliotek.
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MÅNADENS ELIN AV ELIN LUCASSI

Elin Lucassi är serietecknare, illustratör och skribent och jobbar dessutom med utbildning på Kungliga biblioteket. 
Hennes debutbok Jag är den som är den utkom på Kartago förlag i januari 2015.

laneringen för årets Get 
online week pågår på många 
håll. Inte minst i glesbyg- 
den är e-frågorna viktiga.  
I Västernorrland fortsätter 
biblioteken att prova nya 

samarbeten med aktörer som inte haft 
en självklar plats i bibliotekssamman-
hang. 

– Vi kommer att fortsätta jobba med 
e-hälsa i år, säger bibliotekskonsulen-
ten Jennie Olofsson. Det är ett utveck-
lingsområde som många är betjänta av 
och där det kommer att hända mycket 
framöver. 

Förra året inledde biblioteken här 
ett samarbete med Vårdguiden 1177 
och det kommer att fortsätta i år. 

– Under e-medborgarveckan i höst 
kom de hit och visade sina tjänster för 
våra besökare. Det kommer de att göra 
nu också. I Sundsvall direkttolkade vi 
också visningar till arabiska för dem 

som går i språkgrupperna. Det var 
mycket uppskattat. 

Det som gör Get online-veckan 
intressant att jobba med för Väster-
norrland är samarbetena. Att man får 
något konkret att mötas kring. Vid 
sidan av 1177 samarbetar biblioteken 
också med ett regionalt e-tjänst-
projekt som tar med nya aktörer till 
biblioteket. Jennie Olofsson kan inte 
ännu överblicka sam-
arbetsvinsterna. Men 
hon konstaterar att 
ett av samarbetena till 
exempel ger en kontakt 
med hemtjänstanvän-
darna som är en grupp 
som biblioteket har lite långt till. 

Under e-hälsotemat får också kol-
lektivtrafiken plats med sina tjänster.

– Det kanske är lite långsökt, men 
vi tycker det är hälsosamt om fler åker 
kollektivt, säger Jennie Olofsson.  

Alla är välkomna att delta i den eu-
ropeiska kampanjveckan där aktivite-
terna förra året innefattade allt från 
LAN och programmeringsgrupper 
till teknisk support på enkel svenska 
och demonstrationer av surfplattor. 
Det svenska deltagandet samordnas 
av Digidelnätverket (digidel.se) och 
projektledaren Ann Wiklund tycker 
att det mest intressanta just nu är hur 

samarbetena utvecklas. 
– Medborgarkontor, 

kundcenter, biblio-
tek börjar samordna 
aktiviteter. Man kanske 
är i varandras lokaler. 
Biblioteket bjuder kan-

ske in banken. Arbetsförmedlingens 
etableringsresurs kommer till biblio-
teket. Det uppstår nya möten och det 
är det som är vitsen med att arbeta 
tillsammans. Man når flera, säger Ann 
Wiklund. n TEXT ANNIKA PERSSON

P
get online week 

Västernorrland ❤ 1177

”Vi kommer att  
fortsätta jobba  

med ehälsa i år.”
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Pelle Snickars 
tackade nej till 
att bli riksbibli
otekarie  2011.
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>

elle Snickars har en tendens 
att bli nyhetsstoff. Den statliga 
medieutredaren, Anette Novak, 
har just kastat ut en av hans 
artiklar ur sin forskningsan-
tologi. Skälet är att han sedan 
september ingår i lobby gruppen 
public  service-kommissionen, 
en kommission som tillsatts av 

några av landets största privata medieaktörer 
för att bland annat ta fram förslag som ska göra 
public service-före tagens verksamhet mindre 
marknadsstörande. 

”Det blev nödvändigt att markera en gräns”, 
sade medieutredaren Anette Novak, ”för att 
forskningsantologin inte framöver helt eller 
delvis ska uppfattas som en partsinlaga.”

Pelle Snickars slog tillbaka med en debattar-
tikel i DN där han anklagade Novak för censur. 

– Jag blev faktiskt riktigt arg, säger Pelle 
Snickars och ser lite uppiggad ut vid tanken. 
 Artikeln till utredningen handlar inte om 
public service och den skrevs innan jag blev 
involverad i kommissionen. Normalt sett ska 
det väldigt mycket till innan man refuserar nå-
gon i den akademiska världen. Då ska det vara 
bedrövligt dåligt. 

Han har förstått att deltagandet i kommis-
sionen kan ses som kontroversiellt. Men som fri 
forskare ser han en poäng i att vara med där det 

P
formas tankar om vad som är idén med Public 
Service. I arbetet med den nya boken Mass-
medieproblem. Mediestudiets formering har han 
sett hur medieforskningen, som under tidigare 
decennier varit viktig för mediernas utveckling, 
idag kommit att betraktas som alltmer oangelä-
gen av både politiker och aktörer. 

Pelle Snickars har synpunkter på public 
service-företagens organisation, liksom på 
uppfostrarrollen som han visserligen tycker har 
varit viktig, men som han ser förlorad i och med 
playtjänsterna. Han tycker också idealet att nå 
hela befolkningen tömts på innehåll ”när de nu 
håller på att skaffa sig Netflix eller fler sportka-
naler.”

– Det är lite minerad mark. Jag har hamnat 
i mycket diskussioner om att kommissionen är 
inriktad på att begränsa public service, men det 
är inte jag intresserad av. 
Men det står ju i riktlinjerna?

– Ja, fast det är inte riktigt formulerat så till 
gruppen. Man får tänka 
fritt. Vilka idéer bör till 
exempel ligga till grund för 
public service i ett globalt 
medielandskap präglat av 
överflöd? 

Texten som bråket uppstod kring handlar 
inte om public service utan om personifierad 
data och informationskonsumism. Om hur 
personliga data skapas och används av företag 
och myndigheter. Om konsekvenserna av att vi 
varje minut tillsammans gillar drygt fyra miljo-
ner inlägg på Facebook, skickar nästan 350 000 
tweets, strömmar runt 80 000 timmar video 
och så vidare. Om hur det blir när alla medier 
är dataströmmar. Frågor som berörs i flera av 
Pelle Snickars forskningsprojekt. 

På sätt och vis är hans forskning en vidare-

Tidigare forskningschefen på Kungliga biblioteket har 
 blivit medieforskare i Umeå. Där har han startat skiv-
bolag, byggt ”botar” och funderar samtidigt på om inte 
universitetsbiblioteket lika gärna kan vara en sajt. För  
är det verkligen så stor skillnad mellan Spotify och KB?

Agent i det  
digitalas tjänst

TEXT ANNIKA PERSSON
FOTO MARGARETA 
BLOOM SANDEBÄCK

”Det är lite  
minerad mark.”
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> att den verkade komma ”från 1985” och att all 
relevant medieforskning måste befinna sig i 
mediet. Fem andra professorer anlade moteld 
och anklagade Snickars för att vara okunnig. De 
ansåg inte heller att medieforskningen behövde 
vare sig lägga grunden för mediepolitiken eller 
stödja aktörerna. 

– Ja, det har varit lite såna utspel på sistone. 
Det bästa sättet att förstå såna här saker är 
förstås ett slags metodologisk kombination. 
Man gör både den äldre typen av undersökning-
ar med intervjuer och enkäter och så använder 
man nya digitala metoder. Problemet är att vi 
har ett underskott av digitala metoder. Det var 
därför jag gasade på. 

En av de nya metoder som Pelle Snickars 
laborerar med i forskningsprojektet om Spotify 
är att bli en del av det de studerar. HUMlab har 
startat skivbolag och ger nu ut låtar av till exem-
pel artisten Fru Kost. 

– En av mina doktorander, Maria Eriksson 
har spelat in när hon plockar av sin frukost, sen 
har hon lagt på lite kling klong. På så sätt får vi 
tillgång till information om våra egna ”låtar” 
som vi annars inte hade haft tillgång till. 

Pelle Snickars och hans kolleger program-
merar också små botar som gör saker i Spotifys 
system. 

 – Och det visar sig ganska enkelt att manipu-
lera systemet att till exempel automatiskt spela 
30 sekunder av Abbas Dancing Queen om och 
om igen. Om man spelar en låt i 30 sekunder blir 
den registrerad som en spelning och det utgår 
royalty. 

De har inte kommit överens med Spotify om 
att få använda systemen så här. Pelle Snickars 
ser att det finns etiska problem, men anser att 
de är försumbara då inkomstnivåerna ligger 
kring 2 öre. Värre var i så fall funkbandet 
Vulfpeck, tillägger han, som spelade in albumet 
Sleepify för att finansiera en turné. Inspelad 
tystnad om 31-32 sekunder per ”låt” som de bad 
sina fans att sätta på repeat under nätterna. 
Ser du saker som biblioteken kan lära sig 
av Spotify?

– Om man vill sticka ut hakan kan man ställa 
sig frågan varför man ska ge en massa pengar 
till KB för att förteckna och samla in musik 
när den här tjänsten finns. Varför integrerar 
man inte Spotify istället? Sveriges Radio har 
integrerat Spotify med sina spellistor. Man kan 
tänka sig att Svensk biblioteksförening gör ett 

utveckling av det han tidigare gjort som  forsk-
ningschef på KB och Statens arkiv för ljud och 
bild i form av tillgängliggörande av digitalt 
material. På Umeås HUMlab står den digitala 
humanioran i centrum. Här jobbar program-
merare och kulturvetare sida vid sida. Man har 
också en anställd konstnärlig ledare. 

Ett av Pelle Snickars projekt bygger direkt på 
KB:s digitalisering av tidningslägg. 

– När du kan arbeta med tidningarna som 
stora textmängder kan du ställa nya frågor. Vad 
vi tittar på nu är hur olika medieteknologier 
har omskrivits. Vi kan plocka fram alla artiklar 
om daguerrotypier, ett slags tidiga fotografier, 
och titta på hur de språkliggörs och beskrivs. 
Vi tittar inte bara på enskilda artiklar utan 
behandlar också materialet som en enda stor 
textmassa. Det kallas för distansläsning eller 
topic modelling. 

Topic modelling är en av metoderna som an-
vänds i digital humaniora. Med den kan man se 
hur mönster återkommer i textdatabaserna, till 
exempel vilka ord som förekommer i samband 
med varandra och hur de kombineras. 

– Det är ganska lång uppförsbacke, för datan 
måste tvättas och fixas. Det är nämligen svårt 
att göra såna här inläsningar; OCR-läsaren 
klarar bara nästan av det, och det blir små 
felstavningar. Ordet och förekommer som oeh 
115 175 gånger, som cch 49 192 gånger och lite 
förbryllande som just ocr 117 gånger. 

Presentationen av sitt arbete med telegrafi 
har han och hans kollega Johan Jarlbrink där-
för döpt till Felegrafen. 

Ett annat av Pelle Snickars projekt har Spoti-
fy som sitt studieobjekt. Som gammal bibliote-
karie ser han den strömmande musiktjänsten 
som ett musikbibliotek. 

 – Min utgångspunkt var frågor om hur den 
här typen av tjänster påverkar och sätter press 
på kulturarvsaktörerna. Men projektet har 
alltmer kommit att handla om hur man gör för 
att komma in i de digitala systemen. Det är ju 
lite konstigt att forskare frågar folk via enkäter 
om hur mycket de lyssnar på Spotify och ger 
svarsalternativ som ”lite, mycket eller mitte-
mellan”. Spotify vet ju det på sekunden. Och de 
vet exakt vad besökarna lyssnar på också. Men 
den där datan är svår att komma åt. 

Tidigt i somras väckte Snickars debatt med 
en artikel som hävdade att både medieforskning 
och mediepolitik saknade digitala perspektiv, 

Pel le Snickars
l Född: 1971

l Yrke: Professor 
i medie- och infor-

mationskunskap vid 
Umeå universitet. 
l Tidigare arbeten: 
Forskningschef vid 
Statens ljud- och 
bildarkiv (2004-

2009) och samma 
tjänst vid Kungliga 
biblioteket (2009-

2014). 
l Böcker (i urval): 
Massmedieproblem. 
Mediestudiets for-
mering, (med flera 

författare), 2015. Di-
gitalism, när allting 

är internet, 2014. 
Antologin (med flera 
redaktörer) Citizen 

Schein, 2010.
l Forsknings

projekt: Ström-
mande kulturarv: 

filförföljelse i digital 
musikdistribution, 
Digitala lägg – om 

pressens gräns-
snitt 1800 och 

Filmarkivet. se – en 
filmhistorisk platt-
form. Medverkar 
också i Filmens 

arkivhistoria. Startar 
under våren det nya 
digitala humaniora-
projektet Digitala 

modeller med 
Tekniska museet i 

Stockholm. 
l Okänd merit: Har 
en gång åkt skidlift 
med Harry Schein.
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avtal där landets alla bibliotek får fri tillgång. 
Det vore lysande.

– Det låter radikalt, men givet att det är 
så trögt att bygga upp gränssnitt borde man 
använda de som finns. Men det finns ett oerhört 
motstånd mot det. De flesta anser att det här 
måste vi sköta själva. Principiellt håller jag med. 
Men om man nu inte kan det? 

Som styrelseledamot i Umeå universitetsbib-
liotek har Pelle Snickars fortfarande insyn i sin 
gamla värld. 

– Men det har allt mindre att göra med en 
klassisk biblioteksverksamhet. Jag tror det 
kommer att bli svårt för Erik Fichtelius att göra 
en nationell biblioteksstrategi, att få ihop det 
här och kunna betrakta de olika bibliotekssla-
gen som en sektor. Forskare och studenter inom 
naturvetenskapliga ämnen är främst intresse-
rade av att det finns licenser till deras tidskrif-
ter. De är mindre intresserade av biblioteket 
som en fysisk plats. Tendensen är solklar. 

Pelle Snickars ger inte mycket för tankar om 
att studenterna flyttar in när böckerna flyttar 

ut. Om biblioteket bara ska vara en plats så är 
det inte längre unikt. 

– I vårt humanisthus har de byggt ett var-
dagsrum med sittplatser. Det är superpopulärt. 
Miljön ska vara lite tyst, det ska inte vara alltför 
kallt och dragigt, det ska finnas internet – och 
det finns det i princip var som helst. 
Så om man tänker som du kunde universi
tetsbiblioteket lika gärna vara en sajt?

– Nej, det säger jag inte direkt. Men man 
måste ställa de provocerande frågorna för att 
komma framåt. Jag tror att man skulle behöva 
fundera mycket mer på hur man flyttar ut 
tanke gångarna så att sajten och gränssnittet är 
biblioteket. Lägga mycket mer kraft på att göra 
det sökbart, fronta böcker, göra det mer gra-
fiskt. Universitetsbibliotekens artikelkataloger 
är fruktansvärt tråkiga. 
Där kan de ju också lära sig av Spotify?

– Ja, det handlar om att programmera gräns-
snitt till gigantiska databaser. Skillnaderna 
mellan Netflix, Spotify och ett universitetsbib-
liotek är inte så stora. n

Tack till NK Hattbar  
för lån av fina hattar!
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Lyxbygget förför

Superbiblioteket i Århus har snabbt 
nått  världsrykte med innovativ teknik 
och  påkostad design. Lilla Blik Græsted 
driver spetsverksamhet i en ombyggd 
gymnastiksal. 

Hur ser framtidens folkbibliotek ut? 
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Dokk1 ger rymd för människor [s 16]

Bibliotekskonsulten Elsebeth Tank 
har kartlagt folkbiblioteken [s 20] 

Skolbiblioteket i Græsted  går  
före med integrationen [s 22]

Biblioteksbladets Maria Ehrenberg 
tycker till om utvecklingen [s 26]

TEMA: DANMARK
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Ett besöksantal de knappt vågat drömma om 
att uppnå på så kort tid. 

– De flesta av våra besökare är studenter och 
barnfamiljer. Men alla möjliga kommer hit. Vi 
ser också att medborgarservice har lockat hit 
nya målgrupper, som nyanlända till exempel, 
säger han. 

Dokk1 för tankarna mer till ett operahus 
eller kulturhus än ett traditionellt bibliotek. 
Byggnaden tar plats både fysiskt och estetiskt, 
och arkitekturen är på en och samma gång 
stram och lekfull. 

längst ned i biblioteket finns en halvautoma-
tisk boksortering där beställda böcker sorteras 
och skickas iväg till andra bibliotek i kommu-
nen. På samma våning kan du köra in din bil 
i en automatisk parkeringsficka som sedan 
själv tar bilen ner i ett fack under byggnaden. 
Ovanför oss i taket syns en upplyst, uppoch-
nedvänd stadssiluett – Magic mushrooms – ett 
av bibliotekets flera konstverk. 

På väg tillbaka till entréplan stannar vi till 
på en målad cirkel där fågelkvitter hörs om 
man står innanför cirkeln. Det är Soundscape 
- ett interaktivt ljudkonstverk som utveckla-
des tack vare ett förslag från en tioårig flicka 
som önskade höra fågelkvitter på biblioteket. 
Medborgarna har varit ett viktigt bollplank 
under projektet, förklarar Rolf Hapel, genom 
fokusgrupper, idéspåningsträffar och möjlig-
het att lämna in förslag.

– Det här är medborgarnas plats. Vi kan 
erbjuda dem lokaler, våra kompetenser, böcker 
och så vidare men det är medborgarna som 
fyller det med innehåll.  

Vi passerar barnavdelningen med lekplats 
och amningsrum, spelhörnan, tonårslabora-
toriet Tweeny-lab, möteslokaler möjliga att 
hyra för allmänheten utan kostnad, större 
konferenssalar som även kan användas till 
konserter och teater, ett kafé som är så gott 
som fullsatt och så den mer traditionella 

en stora, grå betongbygg-
naden med fasad av glas 
och stål smälter nästan 
ihop med himlen denna 
mulna vinterdag. Det går 
ändå lätt att föreställa sig 
hur det en dag med bättre 
väder samlas människor 
runtom Dokk1. Lek-

platserna, den breda, branta trappan, husets 
nivåskillnader och vattnet kring byggnaden 
inbjuder till att vistas där. I dag är det tomt 
men cyklarna som trängs på cykelparkeringen 
utanför vittnar om att det är många personer 
som kommit hit. 

Innanför de väldiga entrédörrarna har det 
hopats en samling människor som väntar på 
sin tur till medborgarservicen. Någon ska 
beställa ett nytt pass, någon annan ansöka 
om bostadsbidrag. Den grå betongen varvas 
med träpaneler och moderna möbler av dansk 
design. Ljudnivån är förvånande låg.

en vanlig dag har Dokk1 omkring 4000 besö-
kare berättar förvaltningschefen Rolf Hapel 
stolt när han tar emot vid informationsdisken. 
Han var tidigare stadsbibliotekarie i Århus 
och har varit byggherre för hela projektet som 
påbörjades 2011. Som förvaltningschef ansva-
rar han för såväl biblioteksverksamheten som 
medborgarservicen. Och han har all anledning 
att vara stolt. Redan i oktober, bara fyra må-
nader efter invigningen, gick den femhundra-
tusende besökaren över tröskeln till Dokk1. 
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När Århus nya huvudbibliotek planerades var  
det en önskan att det skulle bli en ikon för staden.  
Tvåmiljardsprojektet Dokk1, med sin omtalade  
arkitektur, beskrivs som framtidens bibliotek.  
Biblioteksbladet begav sig dit på ett besök.   

Superbiblioteket  
sägs vara framtiden

TEXT  SALLY HENRIKSSON
FOTO  NICKY BONNE

D Dokk1
l Invigdes i juni 

2015 och är Skan-
dinaviens största 

bibliotek. 
l Huvudbibliotek 
för biblioteken i 
Århus kommun. 
l Av 28 000 kva-

dratmeter används 
17 500 kvadratmeter 

till bibliotek och 
medborgarservice.  
l 2,1 miljarder 
danska kronor 

kostade projektet 
inklusive parkering, 

hamnplats mer 
mera. Bara Dokk1 
kostade omkring 

900 miljoner.  
l Här ryms biblio-
teks- och medbor-
garservice, lekplat-
ser, parkeringshus, 

kafé, konferens- och 
konsertlokaler, 
studieplatser, 

kontorslokaler, am-
ningsrum, matrum 
och aktivitetsrum.  
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Bibliotekschefen Rolf 
Hapel är också chef för   

med borgarservice.

>
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Rummen öppnar sig mot staden.

Dokk1 är en port mot havet.

sammanställning av information hjälpa 
Århus medborgare att vara aktiva.   

– Ett hav av möjligheter har öppnat sig 
och där ska biblioteken stå längst fram. 

mitt i byggnaden, i bibliotekets hjärta, 
finns en ramp i olika nivåer med bord 
och fåtöljer på varje avsats. Från den 

kan man se alla bibliotekets våningar och den 
öppna platsen påminner om ett torg. Hela 
vägen uppför rampen löper en gång för rull-
stolar och barnvagnar i ett zickzack-mönster. 
Tillgänglighet för alla, i hela biblioteket, har 
varit en viktig del i arkitekturen.  

Avdelningen för medborgarservice sticker 
ut lite och är något separerad från de andra 
avdelningarna. Där väntar personer med 
nummerlappar och vid diskarna får de hjälp 

biblioteksdelen. Det första intrycket är att det 
är färre böcker här än på andra bibliotek av 
den här storleken. Men Rolf Hapel intygar att 
det är i stort sett lika många titlar som på det 
gamla biblioteket. 

under projektåren tänkte man bort teknologi 
och böcker.

– Vi vet inget om vilken teknologi vi 
har om 15 år, inte heller hur det ser ut 
med böcker då. Det vi däremot vet är 
att det här huset ska stå här i minst 100 
år och att de mänskliga behoven inte 
ändras. Människor kommer alltid att 
behöva värme, ljus, rumsliga upplevel-
ser och samvaro.  

Innovation har varit ett ledord under 
framväxten av Dokk1. Biblioteken i Århus 
kommun har i samarbete med Chicago Public 
Libraries tagit fram en verktygslåda för så 
kallad design thinking – metoder för att skapa 
tjänster anpassade till användarnas behov. Det 
är ett av Dokk1:s stora utvecklingsområden 
som de vill arbeta vidare med. Ett annat områ-
de där Rolf Hapel ser en utvecklingspotential 
är ”det demokratiska rummet”. Att genom 
öppna debatter, utfrågningar av politiker och 

>

”Ett hav av möjligheter 
har öppnat sig och  

där ska biblioteken stå 
längst fram.”
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med sina olika ärenden. De senaste åren är det 
vanligt förekommande att  medborgar ser vi ce 
integrerats i de danska biblioteken vilket 
skapat debatt. Men Rolf Hapel håller inte 
med kritikerna om att kulturbenet i bibliote-
kets verksamhet riskerar att tryckas undan 
till förmån för informationsbenet. Eller att 
medborgarservicen gör att biblioteket kan 
uppfattas som en myndighetsplats. Informa-
tion och kultur går in i varandra och det finns 
ingen anledning att separera de två områdena 
åt, menar han. 

– Biblioteket som institution är starkt och 
jag tror att medborgarservice försvinner långt 
innan biblioteket gör det. För mig har den här 
utvecklingen betytt att vi har kunnat revita-
lisera det fysiska biblioteket och ge det mer 
innehåll.  

Den öppna platsen i 
mitten av biblioteket 

påminner om ett torg.

– Jag är inte rädd att kulturen ska dö ut här, 
det finns inga tecken på det. Vi har över 200 
läseklubbar som håller till här och omkring  
50 olika typer av arrangemang varje vecka.   

arkitekten bakom dokk1 Schmidt Hammer 
Lassen är densamma som står bakom Den 
 Sorte Diamant, den spektakulära, granit-
klädda tillbyggnaden till det kungliga biblio-
teket i Köpenhamn. Att Dokk1 skulle bli ett 
ikonbygge, och samtidigt öppna upp hamnen 
och bygga ihop den med centrum var en  
stark önskan i Århus stad, och i samman-
hanget är det inget dyrt projekt menar Rolf 
Hapel. 

– Vi fick många signaler om att det var 
 viktigt för Århus att vi gör något av betyd- 
else.  n

Mål
l Att vara en öppen, 
demokratisk, inno-
vativ och flexibel 

plats för möten och 
utbyte av kunskap 
och erfarenheter. 
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hitta en ny, gemensam identitet i den digitala 
verkligheten. 

– I dag finns det flera olika berättelser om 
vad ett bibliotek kan vara. Men det är viktigt 
att vi har en gemensam berättelse som alla 
känner till och som ger biblioteken legitimitet. 
Det jobbas mycket med utveckling men det 
saknas reflektion om vart vi är på väg. 

de största hoten mot biblioteken anser 
Elsebeth Tank är den minskade utlåningen, de 
krympande budgetarna för de flesta av landets 
bibliotek och att biblioteksverksamheten 
riskerar att ätas upp av medborgarservice. Då 
blir den akuta uppgiften att förklara bibliote-
kets värde. Lyckas man med det klarar man 
automatiskt av flera av hoten tror hon. 

– Varför behövs ett bibliotek när allt finns 
digitalt? Vad ett bibliotek ger en besökare är 
något svårgripbart. Den gamla berättelsen om 
vad ett bibliotek är håller inte så vi måste ska-
pa en ny som vi själva tror på och som speglar 
verkligheten i dag. 

Det är med oro Elsebeth Tank följer utveck-
lingen där medborgarservice flyttar in i allt 
fler av de danska biblioteken. 

– Att ta in medborgarservice är inte en stor 
revolution utan ett litet steg på en väg som kan 
leda till att biblioteket som kulturinstitution 
försvinner. 

Den medborgarservice som idag erbjuds på 
många av de danska biblioteken är till exempel 

fter kommunreformen och 
finanskrisen 2007 blev Dan-
marks 270 biblioteksverksam-
heter 98. Flera mindre biblio-
tek lades ner eller slogs ihop. 
De senaste åren har omkring 
hälften av de danska biblio-
teken slagits samman med 
kommunens medborgarservice 

eller andra organisationer i samhället. Biblio-
teket håller på att få en ny roll där samlingarna 
av tryckt litteratur inte längre är det centrala 
i verksamheten, menar Elsebeth Tank, som 
är orolig för att den här utvecklingen kommer 
att leda till stora skillnader mellan biblioteken 
beroende på var i landet de ligger. 

– Om utvecklingen fortsätter som hittills så 
kommer vi att ha några, stora kommuner med 
fantastiska bibliotek som lockar människor, 
och så kommer vi ha riktigt många kommuner 
där det inte finns så mycket kvar av bibliote-
ken, spår Elsebeth Tank.

i sin nya bok ”Folkebibliotekernes aktuelle 
tilstand – en diagnose med forslag till kurs-
skifte” har hon studerat de danska folkbiblio-
tekens utveckling under de senaste fem åren 
och analyserat deras framtid. Hon konstate-
rar att biblioteken är hårt utmanade av den 
teknologiska utvecklingen som hotar deras 
kärnprodukt – den tryckta litteraturen. För 
att klara sig framöver behöver biblioteken 

Minskad utlåning av böcker, ett allt mer  digitaliserat samhälle, och krym-
pande budget – biblioteken i  Danmark står inför flera stora utmaningar. 
Ska de överleva måste de hitta sin identitet menar konsulten och tidigare 
bibliotekschefen Elsebeth Tank. TEXT SALLY HENRIKSSON  FOTO JAKOB BOSERUP

”Vi måste välja  
en berättelse vi 
själva tror på”

E Elsebeth Tank
l Stadsbibliotekarie 

i Malmö mellan 
2008 och 2012.  

Under sin tid där 
drev hon igenom  

en samlad strategi 
för att utveckla  
det fysiska och  

digitala biblioteket, 
The Darling library 
in the world – ditt  
liv, dina drömmar, 

ditt bibliotek. 
 Strategin väckte 

debatt och hon fick 
både ris och ros för 

den.  
l På sitt cv har hon 
även en tjänst som 
kulturchef i Köge 
kommun och en 
ordförandepost i 

danska Biblioteka-
rieförbundet. 

l Numera arbetar 
hon bland annat 

som rådgivare och 
konsult i biblioteks-

frågor.
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möjlighet att hämta ut pass, hjälp med att fylla 
i ansökningsblanketter, digitalt eller på pap-
per, och olika typer av kommuninformation. 
Det Elsebeth Tank befarar är att den 
här utvecklingen ska leda till att förstå-
elsen för vad ett bibliotek är ändras och 
att biblioteket ska tappa sin värdegrund 
och ursprungliga idé som en öppen, 
demokratisk mötesplats. Besökarna 
blir mer av kunder än fria medborgare. 
Det är skillnad om du går till en öppen 
mötesplats och du själv har bestämt dig 
för att gå dit ochför  vad du ska göra där, 
än om systemet bestämmer att du ska gå dit för 
att utföra ett visst ärende, menar hon.

– Ett bibliotek är absolut inte bara böcker 
men det finns en gräns där ett bibliotek har 
gått så långt ifrån grundidén att det upphör att 

vara ett bibliotek. Det är en intressant fråga 
om vi är på väg att utmanövrera eller nedmon-
tera biblioteken.  

i stället för att biblioteken rör sig i 
riktning mot information och medbor-
garservice vill hon att de ska utvecklas 
till kulturhusbibliotek. En plats där 
litteratur, musik, yttrandefrihet, krea-
tivitet, mellanmänskliga möten – helt 
enkelt kultur i en vid bemärkelse – är i 
centrum. 

– Det är inte alla som gillar det försla-
get men i mina ögon är det ett sätt att hålla fast 
i bibliotekens ursprungsidé och att signalera 
till politikerna att biblioteken faktiskt är kul-
turella institutioner av värde för det moderna, 
mångkulturella samhället. n

”Det finns en gräns  
där ett bibliotek har gått 
så långt ifrån grundidén 
att det upphör att vara 

ett bibliotek.”
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Skolbarnen har fått 
låna surfplattor till ett 

 specialprojekt som går ut på 
att dokumentera traktens 

historia och kultur. 

Ibland tas undervisningen 
in på biblioteket eller biblio

teket in i undervisningen. 
Personalen består av bl a 

bibliotekarier, ITtekniker, 
lärare och journalister.   
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Täta samarbeten mellan skolor och bibliotek är en viktig punkt i den 
 senaste danska skolreformen. Ett bibliotek som har kommit långt är  
Blik Græsted bibliotek på norra Själland där folkbiblioteket och  
skolbiblioteket varit integrerade länge. TEXT SALLY HENRIKSSON  FOTO ANNE MIE DREVES

Livligt pedagogisk  
föregångare

en rödbruna tegelbyggna-
den på baksidan av Græ-
sted skola är i själva verket 
en gammal gymnastiksal 
som byggts om till biblio-
tek. Här är alla välkomna. 
I tio år har det varit ett 
integrerat skolbibliotek 
och folkbibliotek. 

Klockan är bara nio på morgonen men 
lokalen sjuder av aktivitet. En grupp elever 
har fått i uppgift att skapa något med hjälp 
av bibliotekets 3D-skrivare. En pojke skriver 
ut en polisbil, en annan en legobit. En trappa 
upp håller en elev på att göra en modell för en 
nyckelring som ska bli en julklapp till hans 
pappa och vid datorerna bredvid honom sitter 
ett par andra elever och spelar datorspel. Men 
här finns också traditionella bokhyllor med 
alla slags böcker och olika hörnor med bord 
och stolar eller soffor där besökarna kan göra 
grupparbeten, läsa böcker eller bara umgås. 
Ett gäng sjundeklassare har håltimme och 
har samlats runt ett bord. Några andra har 
lästimme och har letat fram böcker och satt sig 
i sofforna för att läsa. 

Alla bokhyllor är försedda med hjul så att 
de enkelt ska kunna flyttas. Lokalen ska vara 
anpassningsbar till olika arrangemang som 
konserter, föreläsningar och utställningar, för-
klarar Vibeke Steen medan hon visar runt.  På 
det här biblioteket arbetar bibliotekarier, lära-

D
re, pedagoger och en journalist tillsammans. 
Till stor del utför de samma arbetsuppgifter, 
men vad de gör om dagarna beror också på vad 
de har för kompetens. Kvälls- och helgarbete 
är något som alla anställda, oavsett position, 
är schemalagda till. 

– Det gäller oavsett om man är bibliotekarie 
eller lärare. Facket var kritiskt till att börja 
med men nu går det bra. Det är viktigt för oss 
att alla är här på samma villkor, säger Vibeke 
Steen.

I den nya danska skolreformen från 2014 
har bibliotekarierna ett tydligare ansvar för 
inlärning och pedagogik. De har i uppdrag att 

Blik Græsted bibliotek  
är både ett folk-  

och skolbibliotek. Här 
samsas skolelever med 

pensionärer.  

>
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planera, genomföra och utvärdera delar av 
undervisningen tillsamans med lärarna. Och 
att göra såväl digital som analog information 
tillgänglig samt lära ut hur den används. Men 
det här är inget nytt för Blik Græsted biblio-
tek, de har anammat det sedan länge.  

I dag bedrivs en del av undervisningen  
i biblioteket av personalen där, men  
eleverna får också uppgifter i skolan som  
de kommer till biblioteket för att lösa och  
så kan de även använda biblioteket på sin  
fritid eller som en plats att tillbringa sina 
raster på. 

när vibeke steen blev chef för biblioteken i 
Gribskov kommun hade hon tidigare arbetat 
både som skolbibliotekarie och folkbibliote-
karie. För henne personligen var det därför 
en ganska naturlig process att bygga upp en 
verksamhet med folkbibliotek och skolbib-

liotek i ett. Det arbetet har överlag gått bra 
men har bitvis varit svårt också. 

– Det har varit en fördel att jag har haft ett 
ben i varje värld, för det är två vitt skilda kul-
turer som har slagits ihop, säger Vibeke Steen. 

Hon beskriver hur skolpersonalen till en 
början var skeptisk till att släppa in biblio-
tekspersonalen i sin verksamhet och hur 
personalen som arbetade på folkbiblioteket 
undrade hur det skulle bli med ordningen och 
ljudnivån.

– Det är livligare här och man kan inte räk-
na med att det är ordning i hyllorna hela tiden. 
Vi har många besökare varje dag och vi vill att 
biblioteket ska användas och vara levande. Vi 
och våra besökare gillar det. 

Bibliotekarien Mads Vennike Nielsen 
som står och sorterar böcker vid lånedisken 
instämmer. 

– Man måste vara flexibel. Jag kanske har 
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Många elever väljer att 
gå till biblioteket när de 
har rast eller håltimme. 

Skolan ligger precis intill.

Vibeke Steen.

>
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planerat att göra en sak men så kommer det in 
en hel klass som vill ha hjälp med något och då 
tar jag tag i det i stället. Dagen blir sällan som 
jag trott, men det är det som är så kul här. 

i mötesrummet vid ingången har en grupp 
sjätteklassare samlats tillsammans med två 
lärare. De ingår i ett specialprojekt för särskilt 
motiverade elever och den här dagen ska 
deras arbete avslutas och utvärderas. Under 
omkring 40 timmar den här terminen har de 
arbetat med att besöka olika platser och perso-
ner i Græsted med omnejd för att lära sig mer 
om bygdens historia och kultur. De har också 
haft i uppdrag att dokumentera det de lär sig 
genom att filma besöken med surfplattor. Och 
sedan redigera ihop inslag som är några minu-
ter långa. Eleverna är uppspelta och mycket 
nöjda med projektet. Det har varit svårt men 
roligt, förklarar de. 

Vibeke Steen berättar att de genom åren 
har haft i stort sett alla Danmarks kommu-
ner på studiebesök, särskilt de senaste åren 
då intresset för att integrera skolbiblioteken 
i folkbiblioteken har ökat. Det finns några 
andra kommuner som redan arbetar så men 
fortfarande är Blik Græsteds bibliotek ett av 
få exempel där folkbiblioteket är helt inte-
grerat med skolbiblioteket. Hon hoppas dock 
att det kommer att bli så på fler håll i landet 
eftersom hon upplever att det finns ett stort 
värde i det för både skolorna och biblioteken. 

– Skolan får en förlängd arm, en ingång 
till lokalsamhället. I den nya skolreformen 
är det fokus på att få skolan ut i verkligheten 
och verkligheten in i skolan. Det är precis 
det vi gör! Dessutom utvecklar vi inte bara 
eleverna utan också lärarna i det digitala, 
till exempel hur man kan använda iPad eller 
3D-skrivare i undervisningen. n

Biblioteket har en viktig 
roll när det kommer till 
digitalisering och ny 
teknik. På Blik Græsted 
bibliotek finns bland 
annat en 3D-skrivare som 
besökarna kan använda 
på egen hand eller med 
hjälp av personalen.



| BIBLIOTEKSBLADET 1 | 201626

TE
M

A
: D

A
N

M
A

R
K DEBATT

Vad tycker du?
Skicka in ditt 

debattinlägg till 
bbl@a4.se

i är många som följt arbetet med det 
nya biblioteket i Århus under en rad 
av år och det som imponerar på mig 
är två saker. Dels partnerskapstan-
ken, dels medborgarnas bibliotek. 
Och kanske en tredje idé, byggna-

den som ikon. 
Partnerskapet har varit det mest framträ-

dande i byggandet av ett nytt bibliotek, man 
har tecknat avtal med en rad olika aktörer om 
gemensamma åtaganden och projekt. Man 
har medvetet gått utanför biblioteksskrået för 
att få in nya idéer och tankar. Detta gäller på 
många områden, men kanske 
mest på den tekniska där man 
provat, förkastad, testat nytt 
i många steg. Det är ett sätt 
att interagera med lokal-
samhället som tar tid men 
är effektivt om man ska göra 
biblioteket angeläget.

”Medborgarnas bibliotek” 
är kanske inte helt nytt men 
snyggt genomfört. Organisationer får fritt an-
vända biblioteket – under alla timmar det har 
öppet. Och jag tror nog att Århus är det första 
bibliotek av den storleken som är meröppet. 
Om jag minns rätt är personal på plats till åtta 
på kvällen, därefter är hela bygget öppet till 
tio. Med bemanning av en person. Så smart är 
huset byggt. Jämför med en annan ikon, Bir-
mingham, som behöver minst 7–12 personer 

V för att klara av att vara öppet. Därför har det 
senare också fått dra ner på sina öppettider. 
Ett meröppet bibliotek är medborgarnas 
bibliotek. Man litar på sina användare. Man 
tycker att det är dessa som äger huset och 
dess innehåll.

Denna idé är självklart inte ny. Redan de 
gamla ABF-biblioteken tillät ju studiecirklar. 
Men nytt är att man vågar tillämpa det i en så 
stor stad som Århus. Och i nutiden.

biblioteket som ikon är intressant. Med 
Dokk1 har hela  stadsplaneringsprocessen 

varit involverad. Det är  
inte en tjusig byggnad  
(enbart) som man bestämt 
sig för att bygga. Det är  
en inkörsport till hela 
Århus. Det automatiska 
p-huset kan tyckas fånigt 
att nämna, men det är  
där man kommer att  
ställa sin bil innan man  

ger sig in i staden – och samtidigt passera  
biblioteket. Lokaltågen har en hållplats  
under byggnaden. Jag ska erkänna att jag  
gillar idén –  biblioteket som inkörsport  
till allt annat. Både praktiskt och tanke-
mässigt.

Det är visionärt. Det är intressant. Den 
tanken ska jag med förtjusning följa de 
närmsta åren.

En bokstavlig  
inkörsport 

Maria Ehrenberg.
FOTO: GÖRAN BUHRE

Hur ska vi se på den danska biblioteksutvecklingen? Är myndighetstjänster 
och automatparkering vägen till lyckan? Eller ska Sverige välja en annan väg? 
Biblioteksbladet frågade sin medarbetare Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie 
i Halland, med utblick mot grannlandet. 

”Det som jag 
 beundrar med Dokk1 

är att hela stads
planeringsprocessen 

varit involverad.”
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andra saker är också värda att lägga märke 
till. Jag tänker till exempel på den medbor-
garservice som lyfts fram i Dokk1. En vilja att 
göra biblioteket till en informationscentral för 
alla typer av frågor. Något liknande fanns för 
ett tag sedan på Kristianstads stadsbibliotek, 
ett gäng kompetenta anställda kunde svara på 
medborgarnas frågor på ett stort antal språk. 
Det handlade både om kommunala frågor 
och statliga (som arbetsförmedlingens och 
migrationsverkets områden). Andra svenska 
bibliotek var också på väg åt detta håll. Och 
många biblioteksanställda i Sverige – kanske 
främst på filialer/närbibliotek – kan vittna 
om att många frågor som ställs till en medbor-
garservice dagligen besvaras på biblioteken. 
I Kristianstad flyttades tyvärr denna service 
från biblioteket för ett par år sedan genom 
politiskt beslut. Samtidigt inskränktes den till 
att gälla i första hand kommunala frågor. 

det nya i danmark är den rent myndighetsutö-
vande funktionen, att man har rätt att erbjuda 
pass till exempel. Detta är egentligen det mest 
intressanta, när biblioteken tar över myndig-
hetsuppdrag. Så sker på flera håll i England. 
Här behövs en diskussion om vad det innebär. 
Och vilka kompetenser som i så fall behövs. 
Och jag ska erkänna att jag har svårt att förstå 
Elsebeth Tanks oro för införandet av medbor-
garservice på danska bibliotek. Hennes tanke 
om att ” biblioteket ska tappa sin värdegrund 
och ursprungliga idé som en öppen, demokra-
tisk mötesplats” visar en bristande förståelse 
för vad bibliotekets roll som informations-
bärare innebär. Folkbiblioteken har under hela 
1900-talet fint kunnat klara av att både levere-
ra och lära ut hur man hittar information och 
samtidigt ge alla möjlighet till bildning. Den 
svenska trenden att folkbibliotek satsar än 
mer på kulturhustanken, samtidigt som man 
tar ett stort ansvar för sådant som språkcaféer 
och digidel, är en fortsättning på denna tradi-
tion. Dessutom kan man idag se ett uppsving 
för läsfrämjande arbete, det arbetas intensivt 
med både fack- och skönlitteratur. Vad som 
saknas, enligt min bedömning, är statlig 
samordning och finansiering av till exempel 
Bokstart, tydligare mål, metodutveckling 
samt lästid för biblioteksanställda.

ett annat område där vi svenskar ofta tittar 
på Danmark är när det gäller skolbibliotek. 
Här är Græsteds integrerade skol- och folkbib-
liotek kanske ett intressant exempel eftersom 
flera kompetenser arbetar jämsides och ofta 
med samma arbetsuppgifter. Man kan notera 
att bibliotekarien har ett tydligt pedagogiskt 
uppdrag, men så är ofta danska skolbiblioteka-
rier lärare med bibliotekariepåbyggnad. Det är 
med andra ord självklart att man har pedago-
gisk kompetens om man jobbar på skolbiblio-
tek. I ett integrerat bibliotek bör kanske detta 
även gälla folkbibliotekarien? Här finns en hel 
del att fundera över för svenskt vidkommande. 
Vi är ju sedan länge vana vid integrerade folk- 
och skolbibliotek och i bästa fall är det en inte-
grering, i värsta fall två parallella världar som 
ryms i samma byggnad. Jag tycker tankarna 
på en fördjupad integration är intressanta, 
och välbehövliga. Jag vet att det finns mycket 
väl fungerande integrerade bibliotek i Sverige, 
vad som kanske behövs är en bättre definierad 
struktur på samarbetet. Det vore inte fel om 
en statlig nationell biblioteksstrategi kunde 
titta på detta.

Sedan kan det vara värt att påpeka att 
Sverige gått ett varv till. Nu är det en hel del 
folkbibliotek som inte vill vara integrerade, 
inte vill samarbeta med skolan. Man säger sig 
vilja satsa på barnens fritidsläsning. Det andra 
får skolan stå för. n
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äldigt många flyktingar 
har sökt sig till Malmö 
under hösten. Hur har bib
lioteket påverkats av det?

– Det är många fler som 
kommer till oss. Dels för att 
få lånekort och låna datorer-
na. Men de behöver också en 
plats där de kan få samhälls-

vägledning och träffa andra, både asylsökan-
de och svenskar. Biblioteket har blivit den 
platsen.
Hur hanterar ni det ökade trycket?

– Det har inte inneburit några stora pro-
blem, men det är klart att det är en resursfrå-
ga. Vi har tidigare mest varit i kontakt med 
personer som har varit i Malmö en tid och 
som har åtminstone vissa kunskaper i svenska 
språket. Men nu möter vi en stor grupp som 
precis har kommit, och det är lite annorlunda. 
Vi har fått anpassa verksamheten. Tidigare 
hade vi till exempel bara två datorer med 
Skype, men nu har vi utökat med tre till. Vi 
har också gjort så att papperslösa inte bara har 
tillgång till lånekort utan också till vårt wifi, 
vilket de inte hade förut på grund av kommu-
nens it-policy.

Nyanlända svenskar har varit en 
 prioriterad målgrupp för er länge.  
Hur har det kommit till uttryck?

– Framför allt har vi haft ett samarbete med 
SFI-undervisningen i stan. Studenterna har 
kommit och vi har berättat om biblioteket, 
arrangerat filmvisningar, föreläsningar och 
sedan nästan tio år tillbaka ett språkkafé där 
de har kunnat träna svenska. Nu har vi sedan 
ett par år tillbaka också en årlig SFI-mässa, 
där studenter gör olika utställningar. Senast 
var sammanlagt 1 600 av dem här under två 
dagar.
Vad gör ni för att möta de nya behoven?

– Mycket. Vi håller till exempel på att  
ta fram ett paketerbjudande för ensam-
kommande barn och ungdomar där vi 
 kombinerar film- och tv-spelskvällar med 
information om biblioteket. Vi har testat  
ett par gånger och det har varit stor upp-
slutning. Avsikten är att vi ska kunna ordna 
aktivitetskvällar för den här gruppen en  
gång i veckan. Vi tar också fram ett paketer-
bjudande till transitboendena där vi samlar 
aktiviteter och information för ensam-
kommande. I stort kan man säga att vi  
arbetar längs två spår. Dels handlar det om 

Jalla jalla!  
Skype åt alla!

V
Malmö har haft en stor flykting invandring länge. 
Men även här har biblioteken fått tänka till och 
skapa nytt. Från inköp till wifi.
TEXT  TIM ANDERSSON

SÅ  
GJORDE  

VI
Mitt i flykting-

strömmen

>

Språkstöd:
l Språkkafé, fyra dagar i veckan.

l Träna svenska för dig som talar  

persiska eller dari, en gång i veckan.

l Arabiskt språkkafé (för att lära sig arabiska),  

en gång i veckan.

l Språkhörna – träna svenska med Röda korset, en gång veckan.

l Engelskt språkkafé (för att lära sig engelska), en gång i veckan.

l Nybörjarsvenska med arabisk-/svensktalande volontärer, två gånger 

i veckan.

Verksamhetsledaren 
 Maria Andersson 

samordnar arbetet med 
nyanlända på Malmö 

stadsbibliotek.

FOTO: ERIK LEO
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Läxh jäl p:

l Läxhjälp för vuxna, tre gånger i veckan.

l Läxhjälp på grundskole-/gymnasienivå i samar-

bete med Röda korset, tre gånger i veckan.

l Läxhjälp och stöd i svenska med Röda korset, en 

gång i veckan.

l Läxhjälp för 7–16-åringar med studieförbundet 

Ibn Rushd, en gång i veckan.

Samhäl lsvägledning:

l Dagligen på områdesbiblioteket Garaget.

l Samhällsvägledning i samarbete med Rådrum, 

en gång i veckan.Digitala t jänster och service
Stadsbiblioteket:
l Ensamkommande barn kan boka Lärcentrums 14 datorer på morgo-
nen klockan 08.30–09.30, innan biblioteket öppnar. Barnen får på så 
sätt möjlighet att låna datorerna, utan andra besökare på plats. Under 
bibliotekets ordinarie öppettider får de använda datorerna på samma 
premisser som alla andra (två timmars bokad tid).
l Tre nya datorer med Skype har satts upp i biblioteket. 
l Papperslösa och ensamkommande utan god man har möjlighet att 
skaffa lånekort. De har nu dessutom tillgång till bibliotekets wifi.

Medier:
l Husiebiblioteket och Rosengårdsbiblioteket deponerar böcker till 
Migrationsverkets olika boenden i samarbete med Svenska kyrkan.
l Medier på relevanta språk (mycket barnmedier) deponeras till över-
nattnings- och ankomstplatser för flyktingar.
l Rosengård har gjort extra inköp av språkkurser, bildlexikon och fler 
böcker på dari.

l Biblioteken bevakar och utökar mediebeståndet på språk som urdu 
och tigrinja.
l Biblioteken erbjuder också ett stort utbud av lättläst skönlitteratur på 
svenska och svenska språkkurser.

Sagos tunder på andra språk:
l Sagostunder på bland annat romani, somaliska, persiska, pashto och 
arabiska.
l En arabisktalande sagoberättare med syrisk bakgrund har anlitats av 
Stadsbiblioteket.

Övrigt:
l Rosengårdsbiblioteket driver läsfrämjande arbete gentemot förbere-
delseklasser i området Herrgården.
l Flera bibliotek arrangerade under hösten tillfällen då frivilligorga-
nisationer informerade Malmöbor som vill engagera sig för flyktingar 
ideellt.

Visningar av biblioteket:
l Stadsbiblioteket arrangerar visningar  av biblioteket för SFI-klasser och  ensamkommande ungdomar. 

Aktiviteter för  
ensamkommande flyk tingbarn:
l Stadsbiblioteket har vid två tillfällen under hösten arrangerat aktivitetskvällar för ensamkommande flykting-barn med filmvisning eller tv-spelshäng, information om biblioteket och frågestund. 

Information:
l Områdesbiblioteket Garaget har sammanställ en lista över alla platser och organisationer i staden som erbjuder nybörjarkurser i svenska.
l Stadsbiblioteket har översatt lånereglerna till de, just nu, fem största språken i Malmö.

Samordning:
l Garaget har tagit initiativ till en gemensam kompetens-utveckling för de volontärer som arbetar i biblioteken och ett biblioteksövergripande nätverk för alla som jobbar med läxhjälp och språkstöd. 

FO
TO

: I
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O
XK

29 tips att inspireras av
– så här jobbar de i Malmö
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att förstärka det vi redan gör, att bygga en 
långsiktig plan med större beredskap. Dels 
handlar det om akuta insatser. En sådan har 
varit att skänka böcker till olika platser 
i stan där det funnits många nyanlända. 
På centralstationen satte vi till exempel 
upp en hylla med barnböcker på olika 
språk.

– En annan nyhet är att vi i samarbe-
te med en trafikskola arrangerar hjälp 
att förstå körkortsboken. Vi planerar också för 
att ta fram ett allmänt informationsmaterial 

>

Talböcker gör 
det enklare att 
läsa för den 
som har en  
läsnedsättning.

Lätta att 
låna och ladda 
ner är de också.
legimus.se 

om biblioteket och hur det fungerar som ska 
översättas till olika språk och delas ut på olika 
platser där asylsökande befinner sig.

Är det något av era projekt som inte 
blivit så lyckat?

 – Ja, vi har under hösten erbjudit 
sagostunder på arabiska. Vi trodde det 
skulle vara väldigt bra eftersom det 
finns många barnfamiljer med behov av 
aktiviteter, men det kom inte så många. 

Dels tror jag det handlade om att vi inte lycka-
des nå ut med informationen, dels att folk, 
när de befinner sig i så akuta situationer, mest 
tänker på basbehoven. Under våren provar vi 
att flytta ut sagostunderna till vår uppsökande 
verksamhet på platser där många flyktingar 
och asylsökande befinner sig.
Finns det något ni skulle vilja göra men av 
någon anledning inte har möjlighet till?

– Vi ser ett stort behov av att jobba mer 
uppsökande, att samarbeta med boenden. Vi 
gör det till viss del redan men hade vi haft mer 
resurser hade vi kunnat göra det ännu mer och 
bättre. 
Har självbilden hos dem som arbetar på 
biblioteket förändrats i och med den här 
flyktingsituationen, tror du?

– Kanske lite. Att vi är ett rum för alla, att vi 
står upp för yttrandefrihet och mot rasis-
tiska strömningar är något som alltid varit 
självklart i teorin. Men nu har det verkligen 
fått omsättas i praktiken. För vi har ju också 
besökare som ifrågasätter det här.
Hur då?

– Vi har besökare som inte tycker om att 
Malmö tar emot så många flyktingar. Det 
 hamnar också i personalens knä. För oss har 
det varit viktigt att visa vad vi gör i praktiken, 
men också att vara en tydlig röst. En kväll i 
höstas bjöd vi till exempel in flera frivillig-
organisationer som arbetar med flyktingar  
för att låta dem berätta för bibliotekets besö-
kare om hur de på olika sätt kan hjälpa till.  
Det var väldigt välbesökt, vilket vi är glada  
för. Vi vill nämligen inte bara fånga upp 
 människors engagemang utan också visa 
vägen för det. n

”Vi står upp för 
 yttrandefrihet och mot 

rasistiska strömningar.”

SÅ  
GJORDE  

VI
Mitt i flykting-

strömmen
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Hur har ni på Internationella biblio
teket märkt av den stora gruppen 
nyanlända i Sverige?

– På olika sätt – vi är ju både ett publikt 
bibliotek och en lånecentral. På lånecen-
tralen har efterfrågan på böcker på vissa 
språk, som dari, pashto och arabiska, 
ökat rejält. Och det är ett behov som vi 
har svårt att möta, eftersom vi inte har så 

mycket litteratur på vissa av de här språken. 
Det handlar inte om att vi inte köper in, utan 
om att tillgången och möjligheten att köpa 
in är begränsad. Då har vi ändå trettiofyra 
personer anställda som tillsammans talar ett 
trettiotal språk. När vi köper in böcker kan vi 
därför, förutom att gå via svenska förlag, också 
använda oss av direkta kanaler in i de aktuella 
länderna.
Vari ligger svårigheterna? 

– Utbudet av till exempel barn- och ung-
domsböcker på dari och pashto är litet. Vi 
köper det som finns. Ett annat problem är 
leveranstiderna. Sen har vi också en ordinarie 
mediebudget att köpa böcker för, och den tog 
helt enkelt slut. 
Nu har ni fått extra tillskott av Kungliga 
biblioteket på 100 000 kronor för inköp av 
arabiskspråkiga böcker. Hur långt räcker 
det? 

– Ganska långt. Vi har redan påbörjat inköp 
av barn- och ungdomslitteratur, facklitteratur 
och vuxenböcker, och vi tittar också på ljud-
böcker. Vid sidan av extramedlen har vi också 
gått in i ett nytt budgetår. 
Märker ni av asylsituationen också i det 
publika biblioteket?

– När det kommer asylsökande hit så är 
det för det mesta i SFI-grupper. Det är träffar 
där vi berättar om biblioteket och vad vi kan 
erbjuda, och de blir ofta glada över att se att 
vi faktiskt har böcker på deras språk – som de 
dessutom får låna gratis. Men det är inte så 
många som tar sig hit på eget bevåg. Stads-
delsbiblioteken ute i länet och i landet har en 
närmare kontakt med asylboendena.
Varför kommer inte fler? 
– Det kan nog handla om flera saker. Som asyl-
sökande har man till exempel kanske inte ens 
råd med ett SL-kort för 790 kronor i månaden. 
Det kan vara ett hinder. 
Hur gör ni då för att möta den här 
 gruppen?

– Vi jobbar framför allt stödjande, komplet-
terande och metodutvecklande. Men vi har en 
del egna projekt i gång. På Stockholms stads 
bokbuss, som går till asylboenden en gång i 
månaden, finns arabisktalande personal från 
Internationella biblioteket som läser sagor för 
barn. Det är otroligt populärt. Vi har också 
sökt och fått pengar från landstinget för att i 
samarbete med Unga Klara och regionbiblio-
teket göra en teaterpjäs på arabiska som heter 
”Abdullah den girige”. Det är alltså en bibliote-
karie från oss och en skådespelare från Unga 
Klara som jobbat fram den. Pjäsen har spelats i 
Stockholms stad, och erbjudandet går nu ut till 
länets bibliotek att visa den för asylboenden. I 
samband med det köper vi in parallellspråkiga 
böcker som vi kommer att skicka till asylbo-
endena.
Vad är mest aktuellt för er just nu?

– Vi har ett projekt på gång med filmade 
boktips och föreläsningar. Det går till så att 
en bibliotekarie presenterar en nyutgiven 
bok, på till exempel arabiska eller persiska, 
och så lägger vi upp filmen på hemsidan så att 
biblioteken ute i landet kan hänvisa till den. 
Projektet är ännu i sin linda, men vi kommer 
att satsa på det mer framöver. Det är ett bra 
sätt för oss att inte vara bundna till huset utan 
att jobba för hela landet. Hemsidan är faktiskt 
vår viktigaste kanal. n

Aktiviteter
l Internationella 

biblioteket har 
gjort visningar för 

SFI-klasser och 
Sprint-gymnasiet 

(för nyanlända 
ungdomar). 

l Bokbussen har 
gjort turer till 

asylboenden. Den 
erbjuder besök, bib-
lioteksinformation, 
utlån och sagostun-

der på arabiska, 
persiska och dari.
l Pjäsen ”Abdullah 
den girige”, i sam-
arbete med Unga 

Klara, visas på skolor 
och bibliotek. 233 

barn och vuxna har 
hittills sett den. 
l Hösten 2014 
lånades 13 955 

exemplar arabisk-
språkig litteratur ut 
till landets bibliotek 
och sjukhus. Samma 
period 2015 var det 

14 464 utlån.

Boom för fler språk

I
Internationella biblioteket förser 
resten av landet med böcker på 
andra språk. 

– Men tillgången har inte kun-
nat hänga med efterfrågan, säger 
biblio tekschefen Margaretha Lindh.
TEXT  TIM ANDERSSON

Margaretha Lindh, chef 
för Internationella biblio-

teket i Stockholm
FOTO: TOMA GERGELY



oken är rummet med de många 
fönstren, som skänka den ensam-
me läsaren vidsträckta utsikter åt 
olika väderstreck. Den öppnar, blad 
efter blad, de stängda dörrarna till 
vetenskapernas och de växlande 

händelsernas, till fantasiens och drömmarnas 
riken, och den ensamme kommer i kontakt 
med naturen och livet, med människors öden 
och äventyr, med gångna tiders tänkesätt och 
med främmande åskådningar; böcker av detta 
slag bli för individen de tusen fönstren, genom 
vilka han icke blott skådar ut över det, som 
tillhör nutiden utan också över det längesedan 
svunna och över de bilder, som tänkare, profe-
ter och siare målat av framtiden./…/

en god bok är såsom en god vän, som än un-
derhåller dig med livliga skildringar, än skän-
ker dig vetande ur naturen och livet, som än 
sätter dig i allvarlig eller glättig sinnesstäm-
ning, än tvingar dig till tankearbete, tanke-
idrott, tanketräning och än slutligen tvingar 
dig till inre samling och högre lyftning inför 
ett ord, en rad, en sida, som plötsligt ger dig det 
rikaste stoff till eftertanke och fördjupning. 

En god bok, som man lärt sig att hålla av och 
som man därför läser om och om igen, ter sig 
såsom ett landskap, dit längtan driver en att år 
efter år återvända och där man vid varje besök, 
under varje vandring på gamla vägar upp-
täcker nya utsikter och nya skönhetsvärden; 
boken blir då liksom landskapet en del av vårt 
eget jag: där uppstår en växelverkan mellan 
boken och läsaren liksom mellan landskapet 
och åskådaren, varvid de nyvunna värdena äro 
uttryck för läsarens eller åskådarens fördjupa-
de betraktelsesätt. 

En samling utvalda, goda böcker skänker dig 
ett förnämt umgänge icke blott med  levande 

På hösten 1916 publicerar Biblioteksbladet ett upprop av professorn 
i anatomi (vid Konstakademien!) Knut Kjellberg. Boken hotas av tidningarna, 
som istället för djup och bildning erbjuder ”dagsnyheterna, som glömmas  
i morgon, sensationerna, som pigga upp för ett ögonblick”.  

DET VAR DÅ 
Biblioteksbladet 

1916–2016

”Må skrankorna falla!”
utan även med döda. I den mån en sådan 
boksamling står till ditt förfogande kan du på 
lediga stunder och när det passar dig komma 
under det förädlande inflytandet av de tänka-
re, diktare och skalder, vilkas tankar tagit sig 
form i det tryckta ordet. Du kommer inom en 
sådan krets i den intimaste beröring med den 
andliga kulturens skatter, och denna beröring 
gör ditt eget livsinnehåll på en gång rikare och 
djupare. 

folkbibliotekssträvandena gå ut på att 
 bereda allt flera tillträde till detta förädlan-
de umgänge, att i allt vidare kretsar väcka 
längtan dit och att göra allt flera skickade 
att tillägna sig det, som kan hämtas ur dessa 
andligt förnäma kretsar. Det gäller icke blott 
att under kampen mot okunnigheten breda 
ut vetandet utan även att strida mot råheten 
genom att höja smaken och förädla tänkesätt 
och känsloliv. 

Vi vilja arbeta för att allt flera skola bliva 
delägare och känna sig delaktiga i den andliga 
kultur, som till sist alltid blir ett folks största 
och dyrbaraste rikedom. Må de skrankor falla, 
som ännu stå hindrande i vägen för ljusets 
utbredning till de många, och må de klass-
gränser så småningom utplånas, som — bitt-
rast kända bland alla skiljemurarna mellan 
olika grupper av medborgare — ännu dela oss 
i mindretalet, som äga tillträde, och flertalet, 
som är utestängt från den andliga kulturens 
rikedomar, vilka icke minskas utan tillväxa 
genom att allt flera bli delägare. 

må böckerna, må biblioteken bli kultur-
bärare inom allt vidare kretsar av vårt folk. 
Må böckerna bidraga att till allt flera och flera 
sprida det ljus, som icke blott lyser utan som 
även värmer. n

Läs hela  
texten

http://runeberg.org/
biblblad/1916/0169.

html

100 år med 
 Biblioteksbladet

Under jubileumsåret 
väljer redaktionen 

till varje nummer ut 
en aktuell text ut 
Biblioteksbladets 

arkiv.

B
TEXT  KNUT KJELLBERG, 
ÅR 1916
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T
ildas gränssnitt är baserat på CKAN, 
ett gratis publiceringsverktyg där 
innehållet blir hierarkiskt sökbart. 
Användarvänlighet ska gälla både för 
forskarna som lägger in datan och för 
användarna som söker uppgifter – de 

kan vara andra forskare, myndigheter, finansi-
ärer eller allmänheten.

– Vanliga människor ska också kunna gå in 
och läsa forskarrapporter, se var forskningen 
ägt rum och kunna jämföra med hur datan för-
håller sig till andra forskares data i en grafisk 
form, säger projektledaren Lisa Arrenius.

Allt ligger inte öppet, det som lyder under 
sekretesslagstiftning kommer inte att finnas 
tillgängligt för allmänheten och det kommer 
att finnas olika typer av behörighet.

lisa arrenius beskriver Tilda som ett univer-
sitetsbibliotek, där själva systemet är biblio-
tekshuset, i huset finns böcker, det är datan, 
som antingen går att hämta direkt i biblioteks-
utrymmet eller så avgör behörighetsnivån om 
du kommer åt datan. Dessutom finns bibliote-
karier där, och det är digital curator-enheten 
– arkivarier, jurister, forskare och it-ansvariga 
som gallrar och kvalitetssäkrar datan.

Även om Tilda-systemet i dag utgår från 

SLU:s behov så är samarbete mellan forskarna 
ett nyckelord – och det gäller också över de 
nationella gränserna.

– I första hand tänker vi att systemet gör det 
lättare för forskare i Norden och Europa att 
samarbeta, men det skulle vara en bonus om 
det gick att samarbeta med länder ännu längre 
bort. Målet med tillgängligheten är att få 
bättre forskning och i förlängningen ett bättre 
samhälle, säger Lisa Arrenius. n

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

SLU bygger för  
fri forskningsdata

>

Tilda är en ny lösning för e-arkivering och publicering av forskningsdata,  
metadata och miljöanalys, som byggs på Sveriges Lantbruksuniversitet.  
Den ska också underlätta kommunikationen med andra plattformar.  
En stor fördel är att allt bevaras och publiceras på samma plats.  TEXT ANA UDOVIC

Tildasystemet

Tildarutinerna

SLU:s data

>> TillgängliggöraBevara

Tilda står för 
 Tillgängliggörande  
och arkivering av  
forskningsdata. 

Modell på nästa sida!
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>

>

>

M
etadata

Sökresultat

Tilda kan också samarbeta med andra 
datainsamlingssystem. Några exempel 

är ECDS, som är SMHI:s dataresurs, 
Geodata som samlar geologisk data 

eller SND, svensk nationell datatjänst, 
som har data om forskning i bland 

annat humanoria och medicin.

Metadata

>
Metadata  

automatisk
  

registrering

Life Watch är ett 
exempel på system 
(tredjepartssystem) 

utanför Tilda där data 
redan finns. Data och 
metadata (data om 

datan) ska kunna föras 
över till Tilda.

Verksamhetssystem  
som är e-arkiv.

TILDA  
– Så funkar det

Registrering

1. Forskare som direkt  
registrerar metadata (data 
om data) i systemet, så det 

blir tillgängligt i Tilda och inte 
behöver registreras om.

2. Forskare som har ett 
befintligt system för data men 
som saknar e-arkiv bevarar och 

tillgängliggör datan i Tilda.

>
Metadata

M
et

ad
at

a

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se
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Granskning >

>

M
et

ad
at

a 
oc

h 
da

ta

Sökfrågeresultat
metadata och  

eventuellt data

TILDA  
= Tillgängliggörande  

och arkivering av  
forskningsdata

(SLU:s earkiv)

Användargränssnitt registrera

A
nv

än
da

rg
rä

ns
sn

it
t s

ök
a

Allmänhet – vanliga människor ska kunna gå in 
och läsa färdiga rapporter och få tillgång till datan 
som ligger till grund för rapporter.

Myndighet –  
kan använda inne-
hållet i Tilda som 
beslutsunderlag.

Finansiär – allt från skattebetalare 
till andra finansiärer ska kunna se 
dels intressanta projekt att stödja, 
dels vart pengarna tog vägen, hur 
forskningsprojekten gått till.

Någon som söker efter 
publikationer inom 

visst område och vill 
hitta  kopplade dataset.

Forskare som  
söker efter data att 

återanvända eller för 
att söka samarbeten.>

Befintliga systemen  
Epsilon och SLUPub  
har forskningsdata  

som ska kopplas ihop  
så informationen kan 

hämtas via Tilda.

>
Sökfrågeresultat metadata

Publikations-/

dataset-länkar

Digital curator unit,  
organisationen som kva-

litetssäkrar datan från 
forskarna (arkivarier,  

jurister, it-kunniga m. fl.).

3. Forskare som 
redan har ett 

fristående e-arkiv 
för publicering eller 
arkivering som kan 
få in sitt system i 

Tilda.

4. Författare  
som lägger in  

publikationer de 
vill koppla till en 

uppsättning data.

> >

Publikationer 
och dataset-

länkar
Sök
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eslutet att stänga det turkiska cen-
trumet kopplas direkt till de allt ky-
ligare relationerna mellan Ryssland 
och Turkiet. I ett pressmeddelande 
framhåller Statliga biblioteket för ut-
ländsk litteratur att bibliotekets tur-

kiska samarbetspartners inte velat klargöra 
sin hållning i frågan om det ryska attackplan 
som sköts ner över turkiskt luftrum. Därmed 
ser biblioteket ingen möjlighet att fortsätta 
finansiera verksamheten. Centrumet har fun-
nits sedan 2013 och har haft en anställd. 

Händelserna kring det ukrainska biblioteket 
i Moskva var betydligt mer dramatiska. I slutet 
av oktober genomfördes en husrannsakan. 
Enligt de ryska myndigheterna innehöll över 
tvåhundra böcker ”symboler, förbjudna i rysk 
lag”. Sannolikt handlar det om hakkors och 
emblem från den ukrainska, antisovjetiska 
motståndsrörelsen under andra världskriget. 
Bibliotekschefen Natalia Sjarina befinner 
sig fortfarande i husarrest och bibliotekets 
servrar är beslagtagna. Hemsidan, mosbul.ru, 
nämner inget om vare sig husundersökningen 
eller att chefen är gripen. Biblioteket är öppet, 
och jag talar med en anställd som inte vill 
uppge sitt namn: 

– Biblioteket är öppet och vi jobbar som 
vanligt. Jag är bara en enskild anställd och 

kan inte svara på några frågor om husrannsak-
ningen eller något annat. 

I början av januari rapporterade AP att rys-
ka myndigheter bränt läroböcker som inte an-
ses stämma med ryska ideal. Femtiotre böcker 
ska ha bränts på skolgården till Vorkutas gruv- 
och ekonomiska högskola och ytterligare 413 
böcker ska ha avlägsnats från ett bibliotek på 
ett tekniskt universitet. Böckerna var utgivna 
av stiftelsen Open Society, grundat av finans-
mannen George Soros. 

ryssland har infört hårda lagar för att reg-
lera ”utländskt inflytande”. Medieföretag får 
inte ägas av utlänningar – vilket fått flera stora 
internationella medieföretag att lämna landet, 
bland dem svenska Bonniers och MTG som 
båda investerat stort i Ryssland. Men det mest 
uppmärksammade är ”lagen om utländska 
agenter”. Föreningar och organisationer som 
får stöd från utlandet måste registrera sig som 
”utländska agenter”. Det här drabbar natur-
ligtvis internationella organisationer som 
Greenpeace och Amnesty, men även inhemska, 
ryska organisationer som tar emot demokrati-
bistånd från till exempel Sverige. 

Angreppen mot bibliotek och kulturcen-
trum faller in i ett mönster, där Ryssland 
försöker begränsa utländskt inflytande. Ryska 
myndigheter försöker även ta kontroll över 
den digitala mediesfären. Facebook, Google, 
Wikipedia med flera ska tvingas registrera sig 
som ryska företag med ansvar inför rysk lag. 

natalia sjarina på Ukrainska biblioteket 
befinner sig i husarrest, och ännu har det inte 
hållits någon rättegång. Människorättsorgani-
sationer, PEN-klubben och ukrainska myn-
digheter betraktar Sjarina som politisk fånge. 

Ryssland stärker greppet om tanken. Bibliotekschefen 
Natalia Sjarina vid Ukrainska biblioteket i Moskva sitter 
i husarrest sedan i oktober. Det turkiska centrumet vid 
det Statliga biblioteket för utländsk litteratur i Moskva 
stängdes i december. Nu rapporteras att läroböcker har 
bränts för att de inte stämmer med ryska ideal.

Putin portar  
utländsk kultur

TEXT PER ENERUD

B
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Nedskärningarna 
 fortsätter

storbritannien På andra sidan 
Nordsjön fortsätter politikerna 
skära ned på medborgarnas 
bibliotek. Under 2014 och 2015 

försvann över hundra bibliotek i landet, efter 
att biblioteksbudgetarna skurits ner med om-
kring 50 miljoner pund. I år väntar ytterligare 
åtstramningar i de offentliga utgifterna och 
enligt The Mirror kan det handla om ytter-
ligare hundra bibliotek som tvingas stänga. 
Bara i Croydon i södra London är nio av de 
tretton biblioteken hotade. I Lancashire räknar 
man med att 34 av 75 bibliotek blir kvar. Och i 
Bradford kommer 19 av 30 bibliotek att stängas 
om de inte kan drivas vidare med hjälp av 
volontärer. n BBL

Sannolikt är det just lagen om förbud mot 
nazistiska symboler som kommer att använ-
das mot henne. Segern över Tyskland i andra 
världskriget har blivit lite av nationalideologi 
i Ryssland av i dag. Staten har formulerat ett 
narrativ om segern, och att till exempel tala 
om Hitlers och Stalins icke-angreppspakt eller 
om sovjetiska övergrepp mot tysk civilbefolk-
ning strider mot det här narrativet. Många 
bibliotek har valt att plocka bort böcker av 
brittiska författare som Antony Beevor, just 
för att de strider mot hur staten vill att kriget 
ska skildras och hur Ryssland ska beskrivas. 
Kreml ser historien som ett verktyg för att 
förhärliga makten, och bibliotekens jobb är att 
förmedla rätt historia. n

Tryckta böcker  
regerar än

usa Amerikanska låntagare 
föredrar fortfarande tryckta 
böcker. Det visar en ny rapport 
från amerikanska BISG (Book 

Industry Study Group), där man intervjuat 2 
000 biblioteksbesökare. Nästan allihop (96 
procent) hade läst minst en tryckt bok det se-
naste året. Knappt hälften (44 procent) hade 
läst en e-bok. Och samma skillnad bestod 
när man såg till enbart biblioteksvanorna. Då 
hade 71 procent lånat minst en tryckt bok från 
biblioteket, 25 procent hade lånat en e-bok 
under samma tid, trots att kännedomen om 
e-boksutlåningen ligger över 50 procent.

Skälen till det låga intresset uppgavs vara 
brist på tillgänglighet, att man föredrar papper 
eller att lånetiden är för kort. Låntagarna 
var också mer nöjda med utbudet av tryckta 
böcker (90 procent) än av e-böcker (51). Trots 
klagomålen skulle en dryg tredjedel ställa sig 
i kö för en e-bok om det behövdes. 12 procent 
skulle istället ladda ner titeln illegalt. 

För information om böcker vände sig dessa 
rätt så flitiga biblioteksbesökare (88 procent 
av dem gick mer än 30 gånger om året) oftast 
till Amazon (39 procent), men på tredje plats 
efter släkt och vänner kom biblioteket eller en 
bibliotekarie (32 procent). 

För mer information om rapporten:  
www.bisg.org n BBL 
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How reproductive is a reproduction? 
 Digital transmission of textbased 
 documents. 
Lars Björk
University of Borås, 2015 

Nytt bidrag till       dokumentteorin

RECENSION
Redaktör  

Johannes Rudberg.
Skicka ditt tips till  

bbl@a4.se

när kungliga bibliotekets fotogra-
fer omkring 1997 övergick till digital 
teknik uppstod snart ett antal heta 
frågor. Ett centralt och problema-
tiskt begrepp var ”bild” och en tidig 
uppfattning att allt måste fotografe-
ras i faksimilkvalitet. När begreppet 
”massdigitalisering” något decen-
nium senare kom i svang och digitalt 
födda dokument utan fysiska källdo-
kument (”original”) blev allt vanli-
gare, fick frågorna rörande förhållan-
det mellan original 
och reproduktion 
en ny laddning. Det 
audiovisuella materi-
alets integration 
inom organisationen 
tillspetsade dessutom 
frågorna. 

Mot denna bak-
grund beslutade KB 
och Bibliotekshögsko-
lan 2010 att låta Lars 
Björk, en nyckelperson 
inom KB:s digitalise-
ringsverksamhet, att 
som professionsdokto-
rand vid BHS teore-
tiskt fördjupa vissa 
frågeställningar inom 
området digitalise-
ring. Avhandlingen är nu framlagd vid 
en disputation med professor Melissa 
Terras, University College London, 
som opponent. 

lars björks yrkesmässiga bakgrund 
är konservatorns. Genom sina olika 
uppdrag vid nationalbiblioteket har 
han utvecklat en god förförståelse för 
avhandlingens övergripande fråge-
ställning rörande relationen mellan 
källdokumentet och dess digitala 

reproduktion. Att Björk inriktat sin 
undersökning mot textdokument är 
logiskt med hänsyn till hans utgångs-
punkt i biblioteks- och informations-
vetenskap. Valet innebär även en 
rimlig avgränsning av forskningsupp-
giften; inkluderas flera materialka-
tegorier uppstår snabbt en störtflod 
av olika delfrågor. Hur heterogent det 
så kallade kulturarvet faktiskt är och 
hur olika det behandlas visar EU-por-
talen Europeana, en webbplats som 

samlar och visar 
föremål från en 
stor mängd olika 
kulturinstitutioner. 
När användaren 
lämnar Europeanas 
homogena gräns-
snitt och via en länk 
slussas vidare till 
objekten i deras oli-
ka kulturförvaltan-
de miljöer uppstår 
en ny dynamik. 

björk utgår från 
att digitalise-
ringsprocessen 
är baserad på 
två sekvenser av 
överföring: under 

informationsfångsten från analogt till 
digitalt format och, vid tillgängliggö-
randet av reproduktionen, tillbaka till 
analogt format. Denna process är inte 
enbart av teknisk karaktär utan styrs 
av uppfattningar och ideal, som gäller 
definitioner av både dokument och 
deras informativa kapacitet. I syfte 
att undersöka de tekniska parametrar 
och teoretiska antaganden som ligger 
till grund för processens utformning 
genomförs två empiriska undersök-

”Lars Björks 
 avhandling  utgör 

framför allt ett 
 bidrag till den 

 teoretiska grunden 
inom de delar av 

 biblioteks och  
informationsområdet 
som berör dokument 

och informations
teori.” 
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Nytt bidrag till       dokumentteorin
ningar. Den första gäller digitalise-
ringsprocessen och baseras på en 
kritisk genomgång av vissa publicera-
de riktlinjer för utformningen av pro-
cesser och deras olika bestånds delar. 
Den andra undersökningen består av 
ett antal intervjuer, där forskare inom 
olika områden redovisar sin respekti-
ve användning av digitala reproduk-
tioner. Genom att välja ”boundary 
object theory” som ett övergripande 
ramverk blir det möjligt för Björk att 
betrakta textdokument i digitalise-
ringsprocessen som både flexibla och 
stabila objekt. Till stöd för analysen 
introduceras dessutom begreppen 
”modes of representation” (det sätt på 
vilket den digitala resursen represen-
terar källdokumentet) och ”informa-
tive configuration” (det sätt på vilket 
användaren utnyttjar den digitala 
resursen för ett visst syfte). Främst 
tre olika representationsformer är 
aktuella i avhandlingen: bildmäs-
sig återgivning, transkription och 
metadata. 

den första undersökningen 
 resulterar i en konceptuell modell  
av digitaliseringsprocessen och  
dess inverkan på reproduktionen.  
Intervjuundersökningen tydlig- 
gör att forskarnas strategi  
för  användning av digitala  
resurser baseras på ett kom-
plext samspel mellan tre 
representations former:  
som ersättning för  
direkt tillgång till  
ett källdokument,  
som ett komple-
ment till källdo-
kumentet och som 
en hän visning. 

Relationen mellan källdokument 
och reproduktion är med andra ord 
mångfacetterad. 

lars björks avhandling utgör fram-
för allt ett bidrag till den teoretiska 
grunden inom de delar av biblioteks- 
och informationsområdet som berör 
dokument- och informationsteori. 
Avhandlingens språk är engelska och 
framställningen är tillgänglig för var 
och en med intresse för de behand-
lade frågorna. Förhoppningsvis 
tar avhandlingsförfattaren och KB 
sitt ansvar för forskningens tredje 
uppgift genom att sprida resultaten i 

koncentrerad och lättfattlig form till 
målgrupper i behov av fortbildning 
och överblick – sådan behövs på såväl 
beslutsfattande som operativ nivå. n

Magdalena Gram 
Fil.dr. i konstvetenskap  
och f.d. biträdande riksbibliotekarie. 

Not: Magdalena Gram var i egenskap av 
biträdande riksbibliotekarie med i den inle-

dande planeringen av forskningsuppdraget, 
men Biblioteksbladet har ändå valt henne 

som anmälare av avhandlingen utifrån 
sina gedigna kunskaper i ämnet och då hon 

lämnade sin tjänst på KB 2012.



KALENDARIUM  
29 februari–1 mars 2016, Umeå 
Marskonferensen 
l Välkommen till Svensk biblioteks-
förening region Västerbottens årliga 
konferens. Under 2016 års konferens 
sätter vi fokus på de ändamål all 
offentligt finansierad biblioteksverk-
samhet har enligt Bibliotekslagen. 
Med utgångspunkt i vår omvärld bryts 
lagens formuleringar och stora ord ner 
till verksamhetsnära motsättningar och 
möjligheter.

1 mars 2016,  
Stadsbiblioteket, Växjö
Uppstartsmöte för 
 Regionförening sydost 
l Nu är det dags! Tillsammans ska 
vi bilda en regionförening i sydöstra 
Sverige. Var med från början och sätt 
din prägel på de nätverk, erfarenhets-
utbyten och den kompetensutveckling 
som en regionförening inom Svensk 
biblioteksförening kan bygga och driva. 

1 mars 2016, Umeå 
l Arbetsmöte: HBTQ-nätverket

11 mars 2016,  
World Trade Center, Stockholm 
l Expertnätverksträff: Skolbibliotek.

7 april 2016,  
World Trade Center, Stockholm 
l Expertnätverksträff: Bibliotek som 
har äppelhyllor.

AKTUELLT FRÅN 
FÖRENINGEN 
har du tips eller förslag på något 
du vill att andra medlemmar ska ta 
del av, skicka ett mail till Elza Zandi, 
 informationsassistent:  
ez@biblioteksforeningen.org 

Nya översatta 
riktlinjer från IFLA

FLA:s nya riktlinjer för skolbib-
liotek är tänkta som ett stöd för 
skolbiblioteksutveckling i alla 
IFLA:s medlemsländer. Varje  
land har sin egen lagstiftning och 

sina speciella förutsättningar. Inom 
vissa områden ligger Sverige långt 
framme, men i andra har vi mycket 
att lära. 

Många namnkunniga personer i 
skolbiblioteksvärlden, inte minst från 
USA, har varit med i utformningen 
av riktlinjerna. Från Sverige har Lisa 

Åström, kontaktperson för förening-
ens Expertnätverk för skolbibliotek 
och medlem i IFLA:s sektion för skol-
bibliotek, varit mycket aktiv i arbetet. 
Svensk biblioteksförening hoppas 
att riktlinjerna ska vara ett stöd i det 
nödvändiga stärkandet av Sveriges 
skolbibliotek och har därför låtit 
översätta riktlinjerna. Den svenska 
översättningen finns för nedladdning 
på föreningens webbplats.

Myndigheten för tillgängliga medi-
er, MTM, har översatt IFLA:s riktlin-
jer för bibliotekstjänster för personer 
med dyslexi. Det är en reviderad och 
utökad utgåva. Även dessa riktlinjer 
finns för nedladdning på föreningens 
webbplats. n  JN

I
Två viktiga riktlinjer för 
 bibliotek finns nu i svensk 
översättning.
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Lisa Åström i samtal 
med elev på Rosendals
gymnasiets bibliotek.
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Hög tid för  
förening i sydost

Aktiv vår för  
expertnätverken
flera av föreningens expertnätverk 
planerar att ses i vår och några har 
redan sina nätverksträffar inbokade. 
Expertnätverket för skolbibliotek ses 
11 mars och ska bland annat disku-
tera hur skolbiblioteket bäst stöder 
litteracitetsutveckling hos elever. 
Expertnätverket för bibliotek med 
äppelhylla får bland annat lyssna till 
logopeder som berättar om stöd till 
barn med läsnedsättningar på träffen 
7 april.  Expertnätverket för barn-
bibliotek har sin första riktiga träff i 
Stockholm 22 april. HBTQ-nätverket 
ses för ett arbets möte i samband med 
marskonferensen i Umeå och folkbib-
liotekscheferna träffas i samband med 
Biblioteksdagarna. Håll utkik på fören-
ingens webbplats och FB-sida för mer 
information om plats, tid och anmäl-
ningar till träffarna. Att dela kunskap 
och erfarenheter i expertnätverken är 
en av de möjligheter som det enskilda 
medlemskapet i Svensk biblioteksför-
ening innebär.  n  JN

u är det dags! Tillsammans 
ska vi bilda en regionfören-
ing i sydöstra Sverige. Var 
med från början och sätt 
din prägel på de nätverk, 

erfarenhetsutbyten och den kompe-
tensutveckling som en regionförening 
inom Svensk biblioteksförening kan 
bygga och driva. 

Tillsammans i Blekinge, Kalmar 
och Kronobergs län är vi runt 600 
personer som arbetar på olika typer 
av bibliotek. En regionförening kan 
vara ett forum för erfarenhetsut-
byte och kompetensutveckling för 
personal inom de olika biblioteksty-
perna. Självklart är även medlemmar 
i Svensk biblioteksförening som inte 
arbetar på något bibliotek välkomna.

visst känns det helt klockrent? Men 
för att det ska fungera behöver vi en-
gagerade medlemmar som vill dra åt 
detta håll och som också är villiga att 
dela på ansvaret att driva en region-
förening. Därför kallar vi till ett första 
konstituerande möte i Växjö den 1 
mars 2016 då en styrelse för fören-
ingen ska väljas, verksamhet planeras 
och medlemmar 
anslutas. Till mötet 
har vi bjudit in Karin 
Linder som du kan 
fråga ut om Kungliga 
bibliotekets utform-
ning av strategin för 
nationell samordning 
av Sveriges bibliotek. 
Passa på att lyssna på Olof Sundin 
och kolla upp allt du behöver veta om 
MIK, Medie- & informationskun-
nighet, på bibliotek. Dessutom har vi 
representanter från Svensk biblio-
teksförenings kansli som kan svara på 
alla frågor om hur en regionförening 
fungerar.

Ta med en kompis och kom! Du 

behöver inte vara enskild medlem för 
att komma på det första mötet, men 
för att gå med i Regionförening sydost 
och delta i aktiviteter ska du vara 
medlem i Svensk biblioteksförening. 
Medlemskap i föreningen kostar 
350:-/år och ger en mängd rabatter 
och förmåner av vilka en är medlem-
skap i en regionförening.

Vi träffas på stadsbiblioteket i 
Växjö, hörsalen Galaxen tisdagen den 
1 mars, kl. 13.15.

PROGRAM
l  13.15: MIK och kunskapens nya ordning 

– Olof Sundin, professor i biblioteks- 
och informationsvetenskap, Lunds 
universitet

l  14.00: Nationell bibliotekssamordning 
– vad är det egentligen? – Karin Linder, 
f.d. DIK ordförande, nu en av Kungliga 
bibliotekets tre utredare av nationell 
biblioteksstrategi.

l  15.00: Fika
l  15.15: Bildande av Regionförening 

sydost. Information från Svensk bibli-
oteksförenings kansli. Val av styrelse.
Planering för verksamhet 2016: nästa 
möte etc.

på svensk biblioteks-
förenings hemsida 
kan du läsa regi-
onföreningarnas 
stadgar och anmäla 
dig till mötet.

Hjärtligt 
 välkomna! n

Interimstyrelsen för Regionförening 
sydöst: Ordf: Peter Linde, Blekinge 

Tekniska Högskola; Ledamöter: 
Andreas Nilsson, Sjöstridsskolans 
bibliotek, Lisa Elmers, Karlshamns 
stadsbibliotek, Lotta Gustafsson, 

Linnéuniversitetet.

Årsmöte 11 maj 
2016 i  Västerås
i enlighet med Svensk biblio-
teksförenings stadgar paragraf 5 
kallas alla medlemmar till årsmöte 
onsdag 11 maj, klockan 15.00, i Aros 
Congress Center, Munkgatan 7, 
Västerås.

Valberedningens sammankallan-
de är Anette Eliasson. Hon träffas 
på telefon 031-315 16 71 eller e-post 
anette.eliasson@molndal.se.

sista motionsdag är måndagen 
den 22 februari 2016. Medlem eller 
grupp som önskar att viss fråga 
tas upp till beslut på årsmötet har 
att senast utsatt sista motionsdag 
skriftligt anmäla detta till kansliet: 
Svensk biblioteksförening, Box 
70380, 107 24 Stockholm. n

Styrelsen

N

”Tillsammans ska  
vi bilda en region
förening i sydöstra 

Sverige.”



vensk biblioteks-
förening väl-
komnar IFLA:s 
ordförande Donna 
Scheeder

till Biblioteksdagarna i 
Västerås 2016.

Scheeder har en 45 år 
lång karriär inom biblio-
teksväsendet bakom  
sig. Hon har bland annat 
varit verksam på Library´s 
Congressional  Research 
Service under 30 år. Där  
har hon haft en rad olika positioner,  
nu  senast som biträdande informa-
tionschef. 2009 blev Scheeder upp-

tagen i Special Libraries 
Association Hall of  
Fame. 

Sedan åtta år tillba-
ka har Scheeder haft 
 förtroendeuppdrag i  
IFLA. Under IFLA:s 
 årsmöte i Kapstaden 2015 
blev hon vald till ordfö-
rande.

Donna Scheeder inleder 
Svensk biblioteksförenings 
årsmöte onsdag 11 maj.

I slutet av januari  kommer 
hela programmet för Biblioteks-
dagarna 2016  att presenteras på 
 biblioteksforeningen.org. n  EE

AKTUELLT FRÅN 
FÖRENINGEN 
har du tips eller förslag på något 
du vill att andra medlemmar ska ta 
del av, skicka ett mail till Elza Zandi, 
 informationsassistent:  
ez@biblioteksforeningen.org  

KALENDARIUM  
22 april 2016,  
World Trade Center, Stockholm 
l Expertnätverksträff: Barnbibliotek.

11-12 maj 2016, Västerås

l Välkommen till de ledande bransch-
dagarna 2016 i Västerås! Mer informa-
tion finns på föreningens hemsida.

finlands svenska biblioteksförening besökte kansliet i december för att utbyta 
erfarenheter. Jenny Nilsson och Stefan Engström berättade om aktuella frågor Svensk 
biblioteksförening arbetar med och hur vi opinionsbildar. I Finland pågår arbetet med 
en ny bibliotekslag och diskussionen om det svenska språkets ställning är aktuell även 
i samband med den. Christian Nelson lämnar ordförandeskapet för föreningen vid års-
skiftet och lämnar över till Karolina Zilliacus, bibliotekschef vid Pargas stadsbibliotek. Vi 
ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och välkomnar våra vänner i Finland till både 
Marskonferensen i Umeå och Biblioteksdagarna i Västerås. 

Läs gärna mer om våra grannar på deras webbplats där också medlemstidningen 
Bibban finns nedladdningsbar. n  SE

Donna Scheeder  
till Biblioteksdagarna

Donna Scheeder.
FOTO: NATALIA MOLEBATSI
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Vi har framtidens bibliotek!
Är du framtidens chef?

Falkenbergs nya huvudbibliotek ”Utsikt - Insikt” invigs hösten         
2018. Vi söker dig som har lust och intresse att 

leda utformning av lokaler och 
verksamheter.

Sök jobbet på www.falkenberg.se/ledigajobb
Läs om nya Kunskap- och kulturcentrum på www.falkenberg.se/krispeln

#integrationipraktiken

Nu söker vi fl er som vill vara med och ge asylsökande och nyanlända 
en bra start i Sverige. Ett par timmars språkträning, en fi ka eller andra 
sociala aktiviteter ger mycket både till dig och dem du möter. Se lediga 
volontäruppdrag på redcross.se
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Regeringen måste ta  
ansvar för specialbiblioteken

vensk biblioteksförening kan 
konstatera att detta är en del av 
en trend som pågått under flera 
år där specialbibliotek vid stat-
liga myndigheter får minskade 

resurser eller läggs ned på grund av 
omorganisation eller besparingskrav.

– Specialbiblioteken har en viktig 
roll i den nationella forskningsinfra-
strukturen. Bibliotekspersonalens 
unika kompetens som informations-
experter kan förse de anställda med 
fakta och kunskap som behövs för 
att myndigheten ska kunna utföra 
sitt uppdrag. Regeringen måste ta 
ett samlat grepp för att säkra sina 
myndigheters vetenskapliga informa-
tionsförsörjning. Specialbiblioteken 
är dessutom i hög utsträckning öppna 
för allmänheten, vilket kan bidra till 
att stärka statens offentlighet och 
tillgänglighet, kommenterar Niclas 
Lindberg, generalsekreterare, Svensk 
biblioteksförening.

i föreningens senaste rapport Effek-
tiv vetenskaplig kommunikation – för 
forskning, utbildning och nyttiggö-
rande konstateras att specialbiblio-
tek vid statliga myndigheter saknar 
uppdragsbeskrivning i myndighetsin-
struktioner eller andra styrdokument. 
Detsamma gäller specialbibliotek 
vid exempelvis statliga stiftelser, där 
direkta uppdrag saknas i motsvarande 

dokument som stiftelseurkunder och 
regleringsbeslut om statliga medel.

I rapporten uppmanar föreningen 
regeringen att se över situationen för 
specialbiblioteken och ge relevanta 
statliga myndigheter i uppdrag att 
redovisa hur de säkrar sin veten-
skapliga informationsförsörjning. En 
sådan redovisning skulle kunna bilda 
utgångspunkt för en diskussion om 
specialbibliotekens roll och framtida 
utvecklingsmöjligheter.

Specialbiblioteken står för infor-
mationsförsörjningen till de anställda 
inom sin myndighet, men fungerar 
också som en viktig resurs inom den 
nationella forskningsinfrastrukturen. 
Utöver forskare är även studenter vid 
universitet och högskolor använ-
dare av specialbiblioteken, då deras 
samlingar ofta saknar motstycke vid 
universitetsbiblioteken. Flera av spe-
cialbiblioteken har dessutom öppet 
för allmänheten och bidrar därmed 
till en bred förmedling av vetenskap-
lig kunskap och information. 

i sitt yttrande till Kulturdeparte-
mentet över ny bibliotekslag ansåg 
Svensk biblioteksförening att en 
särskild paragraf om specialbibliotek 
skulle införas. Paragrafen skulle bl.a. 
innehålla en beskrivning av vilka bibli-
otek som definieras som specialbiblio-
tek, och att dessa skulle vara en resurs 
för forskningen. n KW 

S

I december rapporterade 
medier om den förestående 
 nedläggningen av biblioteket 
vid SGU, Sveriges geologiska 
undersökningar. Biblioteks-
verksamheten ska  överföras 
till  Geobiblioteket vid 
 Uppsala universitetsbibliotek.

Mer om specialbibliotek
l I antologin Bortom förlägenheten – 
 Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling 
(2015) finns en artikel om pedagogiskt 
arbete vid ett antal specialbibliotek ”Vi 
måste alla ta oss an pedagogrollen”. 
l Nordiska museets rapport Nya till-
gängliga vägar – Om specialbibliotekens 
e-publiceringsbehov, 2011.
l Kungliga bibliotekets rapport Huma-
nistiska specialbibliotek – Rapport från 
en kartläggning av 31 bibliotek utanför 
högskolan, 2010.
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Vi i IBBY Sverige är övertygade om att barn som 
drabbats av krig och drivits på � ykt behöver den 
tröst och det hopp som kultur och litteratur kan ge.

Vi är därför glada att vårt projekt Silent books nu startar. 
Inspirerade av IBBY Italien vill vi i samverkan med några 
utvalda folkbibliotek utveckla metoder att arbeta med 
textlösa bilderböcker på � yktingboenden. 
För detta projekt har vi fått medel från Svensk biblioteks-
förening samt från Kulturrådet, Stiftelsen Solkatten och 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Vill du stödja detta arbete? Att bli medlem kostar 200 kr 
och då får du också den barnbok som vi ger Peter Pan-
priset till, vårt pris till årets bästa översatta barnbok. 

Läs mer på www.ibby.se!

Ge dem
böcker

vingar
ge dem

sverige

Ge dem
böcker

vingar
ge dem

sverige

Ge dem
böcker

vingar
ge dem

sverige

Ge dem
böcker

vingar
ge dem

sverige

IBBY är ett internationellt nätverk som startades 
efter andra världskriget som ett fredsprojekt. 
Ett mål är att sprida böcker till världens barn. 
Organisationen � nns i ett sjuttiotal länder.
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Välkommen 
till bibliotekens 
ledande 
branschdagar!

BiBlioteksdagarna 
Västerås 11-12 maj 2016
#bibldag16Nya medarbetare på  

Svensk biblioteksförening

svensk biblioteksförenings styrelse 
har beviljat FD Jonas Andersson vid 
Statens kulturråd forskningsinitieran-
de stöd för projektet ”Litteraturens 
försvar. Argument för läsning av 
skönlitteratur i den digitala tidsåldern”.  
Andersson kommer att undersöka den 
litteraturgenre som vuxit fram kring 
frågan om varför man bör läsa skön-
litteratur. Studien går ut på att kritiskt 
granska och kontextualisera samtida 
argument för skönlitterär läsning. Pro-
jektet har beviljats 103 800 kr. 

Syftet med stödet bland annat att 
stödja framtagandet av forsknings-
ansökningar med biblioteksrelevanta 
frågeställningar och öka antalet sådana 
ansökningar till ordinarie forskningsfi-
nansiärer. n  KW

svensk biblioteksförenings gene-
ralsekreterare Niclas Lindberg kom-
menterar Olle Wästbergs, ordförande 
i Demokratiutredningen, debattartikel 
i SvD:

– Jag hoppas att skolbibliotek är ett 
av Demokratiutredningens förslag. 
Skol-, folk- och högskolebibliotek är 
hubbar för urval, informationskvalitet, 
källkritik och kunskap. FN:s Agenda 
2030 pekar ut tillgång till information 
som en avgörande utvecklingsfaktor. 
Bibliotek är en del av infrastrukturen 
för att garantera det. Jag hoppas också 
att utredningen lyfter fram Unescos 
ramverk för utvecklad medie- och 
informationskunnighet i skolan. Även 
här spelar bemannade skolbibliotek en 
avgörande roll. n  SE

Granskning  
av argument  
för skönlitterär 
 läsning

Niclas Lindberg 
 kommenterar 
Demokrati-
utredningen

Föreningskonferens  
i Umeå i mars 2016

ll offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet har 
enligt bibliotekslagen ett 
gemensamt ändamål som 
beskrivs så här:

2 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteks väsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmed-
ling och fri åsiktsbildning. Biblioteken 
i det allmänna biblioteksväsendet 
ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, ut-
bildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverk-
samhet ska finnas tillgänglig för alla.

I denna paragraf vilar ett storar-
tat, viktigt uppdrag och ansvar som 

 förenar olika biblioteksverksamhe-
ter. Här vilar också utmaningar och 
paradoxer. Under 2016 års biblioteks-
konferens i Umeå sätter vi fokus på 
just dessa. Med utgångspunkt i vår 
omvärld bryts lagens formuleringar 
och stora ord ner till verksamhetsnära 
motsättningar och möjligheter. n  SE
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Missa inte!

l Regionförening Västerbotten hälsar 
välkommen till Umeå 29 februari–1 mars 
2016! Program och anmälan på förening-
ens webbplats.

elza zandi har anställts som webbre-
daktör/informationsassistent och Björn 
Orring har anställts som kommunikatör/
pressassistent på Svensk biblioteksför-
ening. De började sina anställningar 12 
januari.

Elza är journalist och har tidigare jobbat 
på bland annat Sveriges Radio och Sve-
riges Television. Som journalist har Elza 
haft erfarenhet som webbredaktör och di-
gital redaktör. Hon har även tidigare erfa-
renhet av liknande arbetsuppgifter ibland 
annat Föreningen Norden. Elza kommer 
bland annat att ansvara för webbplatsen, 
sociala medier, medlemsinformation och 
att eventkoordinera Sveriges biblioteks 
utmärkelser, föreningens deltagande på 
Bok & Bibliotek och Biblioteksdagarna. 

Björn kommer bland annat att arbeta 
med eventkoordinering inför Almedalen 
och andra arrangemang, omvärldsbevak-

ning och research, pressarbete samt sam-
ordna föreningens arbete med remisser. 
Björn är utbildad statsvetare och kommer 
närmast från en tjänst som marknads-
kommunikatör på Funka, ett konsultbolag 
inom tillgänglighet. Tidigare har han en 
lång erfarenhet som politisk tjänsteman 
på olika nivåer. n  SE

Elza Zandi och Björn Orring.
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