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Vem vill bli  
ett Google-får? 

biblioteksplanens Karin Linder varnar för 
informationsdjungeln som ett reellt hot mot 
demokratin, där vi som konsumenter riskerar 
att gå vilse i allt större mängder desinforma-
tion. 

ibland kan jag också tycka att det där är 
en världslig sak och ägna mig åt mer akuta 
problem som budgeten eller trasslet i kopia-
torn. Men när jag skriver det här har DN just 
avslöjat att Sverige ska gå med i NATO:s center 
mot propaganda, Stratcom i Riga, som svar på 
Rysslands allt aktivare desinformationskrig. 

Säpo konstaterar att vårt östra grannland 
har för avsikt att påverka den 
allmänna opinionen och oron 
för det späs på av att förvräng-
da, felaktiga och förvanskade 
budskap får snabb spridning 
i de digitala informations-
kanalerna. ”Samma 
effekt kan även nås 
genom att nyhetsarenan 

överflödas av nonsens”, skriver Säpo.

det är bara en dryg vecka till Biblio-
teksdagarna nu. På temasidorna 
tipsar vi bland annat om vilka 
seminarier som handlar om 
hoten mot det fria ordet och 
demokratin. Rachael Jolleys 
kollega Jodie Ginsburg 
kommer. IFLA:s ordfö-
rande Donna Scheeder 
kommer. Nationella 
biblioteksstrategins 
Karin Linder kommer. 
Kommer du? 

”Den avgörande 
källan kan vara 

den som är svårast 
att hitta.”

Ur mit t  
bibliotek

Film i all ära, men 
om författaren 

Kristian Lundbergs 
tid på bilomlast-

ningskajen Yarden 
(2009) i Malmö bör 
man läsa. Här hittar 
han in i samtidens 

mörkers hjärta. 

ill vi bli Google-får, vallade 
till en enstaka kunskapstu-
va om varje grej, eller till 
det mest sedda klippet där 
en människa blir uppäten 
av en haj eller en katt åker 
dammsugare?” 

Det frågar sig den brittis-
ka författaren Caitlin Mo-
ran i sin nyutkomna bok 

Moranifesto. Och svarar nej med motiveringen 
att vi annars förmodligen går mot kreativite-
tens, smarthetens och originalitetens död.

För henne står det utom tvivel att biblioteken 
har en central roll i att motverka 
det förskräckande scenariot. 

Morans oneliners klingar av 
en annan brittisk medietänkare, 
vars ord jag burit med mig sen 
Marskonferensen i Umeå, tid-
skriften Index on censorships 
redaktör Rachael Jolley.

Jolley oroas av informations-
latheten. Av studenter som inte utnyttjar den 
mångfald av källor de ges tillgång till utan 
nöjer sig med det första svar de hittar. Trots att 
den avgörande källan kan vara den som är svå-
rast att hitta, kanske den som någon avsiktligt 
försökt att gömma undan. Hon oroas av den 
växande bekvämligheten i att sitta instängd 
åsiktsbubblor på internet eller på universitet 
där ropen på ”säkra rum” får gehör. Där stu-
denter vill ha triggervarningar innan någon 
möter dem med en provocerande uppfattning 
utifrån ett annat synsätt. 

i det här numret av Biblioteksbladet berättar 
Jutta Haider, docent i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap vid Lunds universitet, om 
hur mycket algoritmerna i sökmotorerna och 
i sociala medier styr vår världsbild. Nationella 

Annika Persson
chefredaktör
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Projektet it-guide 
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nyanlända byta 
kunskaper.
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s 12

s 22 Fritt ord: Får 
man säga 
vad man 
vill i det här 
landet, eller? 
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Det är magiskt...
…när en populär storsäljare blir

ännu bättre!

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

Book Tower – höjdarexponering, nu på hjul!
Flera exponerings- och förvaringslösningar på höjden trollar vi fram till 
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Förslaget till ny europeisk 
upphovsrätt kommer först  
i höst. Men mycket pekar på 
att det innehåller gynnsam-
ma undantag för biblioteken. 
TEXT KARIN PERSSON

en europeiska upphovs-
rättslagstiftningen är 
fragmenterad. Lagen ser 
olika ut i olika länder. 
Men nu arbetar EU- 
kommissionen med att 

ta fram ett lagstiftningsförslag kring 
upphovsrätten som ska vara gemen-
samt för alla medlemsländer. En 
gemensam marknad för digitala verk 
inom unionen skulle enligt EU-kom-
missionen gynna hela EU ekonomiskt. 

Men arbetet med det nya lagstift-
ningsförslaget har dragit ut på tiden. 
Från början skulle det lämnas i slutet 
av förra året. Nu uppger EU-kom-
missionen att det troligtvis kommer i 
slutet av september. 

en av frågorna som försenat försla-
get handlar om ett särskilt upphovs-
rättsligt skydd som utgivaren av ett 
material kan ha, utöver upphovsman-
nens rättigheter. I dag finns ett sådant 
i bland annat Spanien och Tyskland, 
men inte i Sverige. Fram till mitten av 
juni pågår en öppen konsultation där 
författare, utgivare, läsare och andra 
får säga sin mening i frågan. Först 
därefter kan ett beslut fattas.
En annan fråga som inte är löst är hur 
man ska förhålla sig till när privata 
bilder publiceras där upphovsrätts-
skyddade verk syns. 

I dagsläget kan man alltså inte 
säga exakt hur lagstiftningsförsla-
get kommer att se ut. Men enligt ett 
pressmeddelande från kommissionen 
kommer fokus att ligga på ”access to 
knowledge”, tillgång till kunskap.

– Det innebär att det kommer att 
finnas undantag i reformen för biblio-

tek, högre utbildning och arkiv när det 
gäller hur man får använda material, 
säger Jonas Holm, juridiskt ansvarig 
för Stockholms universitets bibliotek 
och ordförande i intresseorganisatio-
nen LIBER:s juridiska arbetsgrupp.

– Det kommer förmodligen att 
finnas innehåll i det här förslaget som 
gynnar biblioteksverksamheten. Ett 
exempel rör content mining, ett skript 
som man kan köra på stora informa-
tionsmängder. Jag tror att kommis-
sionen kommer att lämna ett förslag 
som gör det möjligt att använda det i 
Europa, fortsätter han.

jonas holm tycker att det man kun-
nat se av förslaget hittills är positivt 
ur bibliotekens perspektiv. Däremot 
säger han att det finns en risk att för-

Ny upphovsrättslag     dröjer

Sluttvistat om 
Google Books
usa:s supreme court prövar inte 
författarförbundet Authors Guilds 
stämning mot Google, vilket sätter 
punkt för ett decennium av rättsliga 
processer. om projektet

Google har gjort miljontals böcker 
sökbara i tjänsten Google Books, där 
användaren kan läsa utdrag ur böcker. 
Authors Guild menar att detta bryter 
mot upphovsrätten och att det pågår 
en omfördelning av rikedom och infor-
mation till tekniksektorn.

Harvards förra chefsbibliotekarie Ro-
bert Darnton säger till Biblioteksbladet 
att han välkomnar beslutet. Google får 
bara visa utdrag ur böcker vilket är rim-
ligt att betrakta som ”fair use”.  n BBL

Läs mer på www.biblioteksbladet.se

D
Att posta en selfie framför 
en upphovsrättsskyddad 
skulptur är förbjudet i dag. 
En fråga som EU-kommis-
sionen nu tittar närmare på. 

”Jag säger inte  
upp min personal.  

De får göra vad 
de vill med mig!”

Det finska nationalbibliotekets 
överbibliotekarie Kai Ekholm gör 
klart för  Hufvudstadsbladet (13/3) 
att han vägrar möta regeringens 
krav på besparingar. n BBL

Här vilar John Cleese
en bra bok kan man ha till det mesta. 
Den här lånades åt Monty Python-ve-
teranen John Cleese för att vila huvu-
det på i samband med hans show ”Last 
time to see me before I die” i Örebro.  
Oftast vilar han på en telefonkatalog, 
men sådana fanns det inga. n BBL
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Ny upphovsrättslag     dröjer

slaget urvattnas under processen. 
– Det finns signaler som pekar mot 

att man kommer att låta mycket förbli 
som det är för att gå alla till mötes.

enligt jonas holm pågår det en stark 
lobbyverksamhet i frågan. En del 
intressenter vill ha status quo medan 
andra tar tillfället i akt att föra fram 
sina agendor. 

– Generellt är man i exempelvis 
Frankrike mer restriktiv med att änd-
ra upphovsrätten medan man i Stor-
britannien, Tyskland och de nordiska 
länderna är mer förändringsvillig. 

Om EU-kommissionen utfärdar 
ett direktiv om ny upphovsrättslag-
stiftning innebär det att den svenska 
upphovsrättslagen i sin tur måste 
ändras. n

Folkbiblioteken får 
10,5 miljoner extra
regeringen tillsätter pengar som 
ska gå till folkbibliotekens arbete 
med nyanlända. Pengar som ska 
förstärka det arbete som biblioteken 
redan gör. Men hur pengarna ska 
fördelas väntas inte bli klart förrän i 
slutet av juni.

Svensk biblioteksförenings 
generalsekreterare Niclas Lindberg 
ser positivt på att pengarna inte vill-
koras, utöver att de ska gå till arbete 
med nyanlända.

– Pengarna är ett erkännande av de 
insatser som folkbiblioteken gjort för 
människor på flykt, och jag ser 
dem också som en uppma-
ning till kommunerna 
att satsa på bibliote-
ken, säger Lindberg.

hur extrapengarna 
ska fördelas mellan 
landets kommuner 
ska regeringen med-

dela i slutet av juni, efter att riksda-
gen röstat om budgeten.

En önskan från expertnätver-
ket för folkbibliotekschefer är att 
pengarna fördelas enligt en modell 
där man räknar ut hur många asyl-
sökande som kommunen tagit emot i 
förhållande till folkmängd, liknande 
hur regeringen fördelat extra miljar-
der för flyktingmottagandet till SKL.

– Folkbibliotekscheferna vill se 
en enkel fördelning så att så lite 
pengar som möjligt behöver gå åt till 
administration, säger Björn Orring, 
kommunikatör på Svensk biblioteks-

förening. n  TEXT ADAM WESTIN
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som första kommun i Sverige 
 genomförde Nacka en upphandling 
av de kommunala biblioteken  
2011 och 2012, något som mötte  
kritik från flera håll. Upphandlingen 
resulterade i att biblioteken i Fisk-
sätra, Orminge och Nacka Forum 
fort satte att drivas kommunalt med-
an bib lioteksverksamheten i Älta, 
Saltsjöbaden och Dieselverkstaden 
togs över av företaget Dieselverksta-
den AB.

Nu visar en utvärdering av upp-
handlingen att den inte ledde till 
någon förnyelse av verksamheterna. 
Däremot blev processen tidskrävan-
de och tog tusentals arbetstimmar i 
anspråk.

– Att upphandlingen tog för lång 
tid berodde troligtvis på att kommu-
nen var ovan vid att upphandla den 

här typen av tjänster. Vi vill lära oss 
och bli bättre. Inför en eventuell ny 
upphandling kommer arbetet bli be-
tydligt mer effektivt, säger Katarina 
Friskman, presskommunikatör på 
Nacka kommun.

Enligt henne var en positiv effekt 
av upphandlingsarbetet att de kom-
munala bibliotekens verksamhet 
blev ordentligt genomlyst.

Utvärderingen visar att upphand-
lingen inte ledde till några positiva 
förändringar, men Katarina Frisk-
man påpekar att den inte heller visar 
att bibliotekens verksamhet blivit 
sämre.

– Det fanns en del farhågor innan 
att utbudet skulle bli sämre, att det 
skulle bli mer kommersiellt, men så 
har det inte blivit. n

TEXT KARIN PERSSON

Upphandling utan förtjänster
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ärsk statistik från För-
säkringskassan visar att 
bibliotekariernas föräldra-
penninguttag är mer jäm-
ställt än andras. Manliga 
bibliotekarier tar ut 137 

föräldrapenningdagar. Genomsnittet 
för männen i Sverige är 69 dagar.
Erik Björkman jobbar på Stadsbiblio-
teket i Stockholm. Hans fru är också 
folkbibliotekarie och för dem var det 
ingen tvekan när deras tvillingpojkar 
föddes för fyra år sedan.

– Jag ringde precis och frågade om 
hon kom ihåg hur vi resonerade, men 
vi kan inte minnas att det var någon 
diskussion. Hälften-hälften kändes 
självklart.
Hur kom det sig?

– Vi har ju samma typ av jobb så 

Bibliotekarier är 
mest jämställda

F

det är inga jättestora skillnader i 
inkomst. Jag kan förstå andra par där 
den ena tjänar mer och att de kanske 
vill resonera mer taktiskt, jag vill inte 
moralisera över hur andra gör. Men 
för oss kändes det självklart och för 
egen del kändes det viktigt både för 
barnens och för min skull. Jag vill 
vara så involverad i mina barns liv 
som det bara går.

Försäkringskassans statistik visar 
att par där båda arbetar i akade-
mikeryrken delar mest lika. Och 
bibliotekarier och arkivarier är alltså 
yrkesgrupperna i topp.
Vad tror du är förklaringen till att 
just bibliotekarier delar mest lika?

– Jag vet inte faktiskt! Både jag och 
min fru tycker att det är väldigt roligt 
med barn, vi har väl barnasinnet kvar. 
Sen jobbar ju bibliotekarier mycket 
med barn och ungas läsning, för att 
de ska få en bra start. Det är väl det 
enda jag kan tänka mig, barn och 
unga talas ofta om som den viktigaste 
målgruppen. Men jag tycker själv att 
bibliotekarier är en ganska brokig 
skara människor med olika bakgrun-
der, vilket också är bland det roligaste 
med jobbet. n

Gammalt blir nytt
i al-qarawiyyin-biblioteket i Fez, 
Marocko, finns dokument från tolv 
sekler samlade. Filosofen Ibn Al-‘Arabi 
studerade här på 1100-talet, ekono-
men och historikern Ibn Khaldun på 
1300- talet. Invigt år 859 är det världens 
äldsta bibliotek som ännu är i bruk. 

– Biblioteket innehåller unika manu-
skript som förvarats under katastrofala 
förhållanden. Det läckte in genom ta-
ket, säger Aziza Chaouni, den Fez-födda 
arkitekten som leder renoveringsarbe-
tet. 

Aziza Chaouni har också drivit på 
för att allmänheten ska få tillgång till 
biblioteket och det sker nu i form av ett 
café och två utställningsrum. En digita-
lisering av arkiven har också påbörjats. 

– Det mest fascinerande med 
lärosätet al-Qarawiyyin är dess historia, 
att det byggdes av en kvinna, Fatima 
Fihriya, som använde sitt arv för att 
starta ett för sin tid mycket modernt 
universitet.  n TEXT ANNIKA PERSSON

Manliga bibliotekarier tar 
ut dubbelt så många för-
äldrapenningdagar som 
genomsnittsmannen. Erik 
Björkman i Stockholm delar 
femtio-femtio. TEXT ADAM WESTIN
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.... procent. Så många av 
 besökarna på San Francisco 
Public Library är hemlösa. Sedan 
biblioteket 2009 anställde en 
kurator för att möta besöks-
gruppens behov har 150 hemlösa 
fått eget boende och 800 har 
fått socialt stöd eller psykiatrisk 
behandling. n BBL

15
Erik Björkman 
jobbar igen efter 
föräldraledigheten.

Världens  
äldsta  bibliotek.
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Tel 0470-53 25 30
www.bibliotekscentrum.se

Kom och träffa oss på:

Tr*ffpunkt Mikromarc!
Stockholm 3–4 november

Upplev skillnaden med Mikromarc 3 
på www.youtube.com/mikromarc 

I höst upprepar vi succén från Tromsö i fjol. Det är dags för tredje upplagan av Tr*ffpunkt Mikromarc  
– vilken arrangeras och genomförs av Mikromarcs användarstyrelse. Och den här gången ses vi på 
Quality Hotel Friends i Solna.

Två dagar med fullt fokus på bibliotekssektorn. Föreläsningar med intressanta talare, workshops och diskussioner. 
Dessutom de senaste nyheterna plus tips och tricks i Mikromarc. Med fem parallella spår finns det programpunkter 
som passar användare på alla nivåer och från alla typer av bibliotek.
 
Ta chansen att träffa cirka 300 nordiska kollegor, diskutera och utbyt erfarenheter. Med gemensam middag på 
kvällen och gott om utrymme för mingel ges många tillfällen att knyta kontakter. Fullständigt program kommer 
i maj. Men du kan förstås anmäla dig redan i dag via bibliotekscentrum.se

Ett perfekt sätt att få de 
senaste nyheterna inom Mikromarc. 
Med flera olika aktörer på plats 
får vi som användare allt samlat 
på ett bräde.”

”

Gun Johansson, bibliotekarie i Heby kommun
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JUST
NU

lgoritmer fungerar  
som  recept. 
De beskriver i 
vilken ordning 
ingredien-
serna ska 

läggas i och vad man 
ska göra med dem. Det 
säger Jutta Haider som 
forskar i biblioteks- och 
infor mationsvetenskap 
vid Lunds universitet. 
 Tillsammans med sin 
kollega Olof Sundin har 
hon just publicerat rapporten ”Algo-
ritmer i samhället” som sammanfat-
tar aktuell forskning på uppdrag av 
regeringen. 

Varför är algoritmer så viktiga? 
– När du gör en sökning finns det 

miljontals resultat och nästan oänd-
ligt många sätt att prioritera bland 
dem. Algoritmerna bestämmer vilken 
information du får. Googles algoritm 
väljer till exempel utifrån vad vi har 
sökt på tidigare, vad andra söker 
på, vilka sidor som flest länkar till 
och vilka platser som betraktas som 
trovärdiga. Utifrån det rangordnar de 
dina sökträffar, säger Jutta Haider.

Eftersom användarna 
oftast bara klickar på 
de översta förslagen får 
sökmotorns urval stora 
konsekvenser. Resultat 
från Wikipedia kom-
mer till exempel högre i 
träfflistan än resultat från 
Nationalencyklopedin. En 
del av förklaringen kan 
vara att tjänster bakom 
betalväggar rankas lägre, 
säger Jutta Haider. Men 

ingen vet säkert hur det styrs trots att 
många aktörer lägger stora resurser 
på att hålla sig ajour med tekniken. 

Samtidigt som inflytandet hos 

A

Algoritmerna 
anfaller! 
Varje gång du kollar  
Facebook, Twitterflödet eller 
googlar styr algoritmer vilka 
uppdateringar eller sökträffar 
du får. Därför behöver du 
veta hur de fungerar.   
TEXT ANNIKA PERSSON

Jutta Haider.
FOTO: PRIVAT

FO
TO

: I
ST

O
C

KNätverk om 
 nyanlända
i vår startar ett nytt expertnät- 
verk under arbetsnamnet ”Biblioteks-
frågor för asylsökande och nyanlän- 
da”. Syftet är att utbyta kunskap  
och  erfarenheter kring biblioteksverk-
samhet för dessa grupper och nya  
samarbeten i samband med dem. 
Första mötet sker på Biblioteks- 
dagarna den 12 maj kl 15 (samling  
i Aros Congress Centers reception)  
och du är välkommen. n BBL

Sagt om  
Biblioteksbladet #3

BJÖRN EKSTRÖM  
@bjornekstrom
Otippat och spännande  
med Sci-Hub-artikel i nya  
Biblioteksbladet.

JÄRFÄLLA BIBLIOTEK  
@Jarfallabibl
Intervju med kulturministern 
i  senaste @Biblioteksblad1. 
 Spännande läsning!

MARITA VESTERLUND 
Jag läser Kultur- och demokrati-
ministerns ord och tänker på 
den planerade nedläggningen av 
 Sågmyra bibliotek. Vi protesterar!

Och apropå de 10,5 miljonerna  
till biblioteksverksamhet:  
LUDVIG RASMUSSON  
... nästan lika mycket som ett 
 avgångsvederlag för en hög chef.

En ny rapport 
avslöjar hur mycket 
programmerarna 
styr dig.

Litet rekord
förra året gavs det ut 15 294 böcker 
i Sverige – och på 50 olika språk, enligt 
Kungliga bibliotekets nationalbiografi. 
Det är tre procent fler nya titlar än året 
före. Enligt KB är den ökande egen-
utgivningarna en möjlig förklaring till 
ökningen. n BBL 
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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.

Talböcker gör det enklare 
för barn och vuxna med  
läsnedsättning.

Lätt att låna och 
ladda ner är det 
ju också.

legimus.se

algoritmerna är gigantiskt, finns det inga 
demokratiska processer för hur de ska fungera. 
Insynen i företagen som skapar dem är liten 
och ofta ligger kommersiell logik bakom. 

– De ska till exempel kunna öka synligheten 
för varor eller tjänster eller öka intäkter genom 
reklamplacering. Det betyder att algoritmerna 
är skapade med en helt annan logik än den man 
skulle behöva om målet var att få fram ett mång-
facetterat demokratiskt samtal. 
Vad skickar ni med till politikerna? 

– Det viktigaste är att vi skapar medve-
tenhet i samhället om att algoritmer inte är 
värdeneutrala. Att det finns en rad värderingar 
inprogrammerade i dem. Vi ser också behovet 
av starka offentliga aktörer som kan skapa 
alternativa vägar för kunskap och kommuni-
kation. 
Vilken roll spelar biblioteken där? 

– En jätteviktig roll. Enligt biblioteksla-
gen ska biblioteken främja det demokratiska 
samtalet och tillgängliggöra information. Om 
den informationen tillhandahålls genom mer 
och mer filtrerande algoritmer så blir det en 
central pedagogisk uppgift för biblioteket att 
resonera kring dem, synliggöra dem och skapa 
alternativ. n
Rapporten laddar du ner från Lund University Publications 
webbplats. https://lup.lub.lu.se/search/publication/8851321
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Varje lördag möts  
it-guider och seniorer på 

Karlskoga bibliotek. En 
matchning där alla vinner.
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unnar Vennberg har 
bestämt sig för att skaffa 
Facebook. Han kommer 
till Karlskoga bibliotek en 
molnig lördag och guidas 
av 19-åriga Esra Yildirim. 

– Kan jag gå in och se vad 
min bror har skrivit nu? 
frågar Gunnar. 

– Javisst, då trycker du först på sökfunktio-
nen här, säger Esra och pekar mot mobilskär-
mens högra hörn. Gunnar trycker på skärmen 
och tecknar ett förstoringsglas i sitt anteck-
ningsblock.

Varje lördag finns två eller tre ungdomar 
som nyligen kommit till Sverige på plats för att 
hjälpa pensionärer att använda smarta mobil-
telefoner, datorer och digitala tjänster. Projek-
tet startade i Örebro 2010 och har funnits på 
Karlskoga bibliotek sedan i höstas.

när biblioteksbladet besöker det stora biblio-
teket i centrala Karlskoga är tajmingen oturlig. 
Ett stenkast därifrån ringlar kön lång till Karl-
skoga konsthall, dit många tagit sig för att gå på 
en konsert med gruppen Vännerna.  
En fullsatt konsthall bjuds på en konsert som  
på Facebook-sidan beskrivs som ”en hel del  

G
jazz, i Monica Zetterlund-stil”. Men ett par 
seniorer dyker i alla fall upp på biblioteket för 
att få hjälp med sociala medier och e-tjänster. 
Antalet besökare varierar från några stycken 
till uppåt tjugo. När det är som mest fullsatt kan 
det vara svårt att hinna med, säger it-guiden 
Esra Yildirim.

– Oftast sitter vi i 20 minuter. De flesta är 
jättetrevliga och vissa ställer frågor om var jag 
kommer ifrån och så. Jag går inte in på djupet 
men pratar gärna.

esra yildirim kom till Sverige från den turkiska 
delen av Kurdistan för fyra år sedan. Hon kom i 
kontakt med projektet It-guide i höstas genom 
sin ett år yngre syster som går språkintroduk-
tionsprogrammet. Där läser nyanlända ungdo-
mar svenska och skaffar gymnasiebehörighet 
innan de börjar på gymnasiet. Esra Yildirim går 
i tvåan, så hon är ett år äldre än sina klasskom-
pisar och en bit efter vännerna i hemlandet, där 
vissa har hunnit börja på universitetet. 

Esra är en smula förvånad över att väldigt 
många av de pensionärer hon träffar säger att 
deras barn och barnbarn inte har tid att hjälpa 
dem med såna här enkla saker. Vissa kanske har 
fått en avlagd iPad av sin son eller dotter, men 
inte riktigt kommit igång med att använda den.

– Jag förstår att man kan ha mycket att göra 
med jobb och så. Men ändå, man måste ju hjälpa 
sin familj. Men jag är väldigt glad att kunna 
hjälpa de som inte får hjälp på något annat sätt, 
säger Esra Yildirim.

Ann-Louise Lundquist kommer in till biblio-
teket för att läsa Karlskoga Tidning, hennes 

It-guiderna behöver komma in i sitt nya land.  Seniorerna 
behöver komma in i sina nya mobiler. På Karlskoga 
 bibliotek möts de över blomsterkvastar, datorer och 
lusten att instagramma med barnbarnen. 

Bytes:   
Facebook mot 

Thore  Skogman

TEXT ADAM WESTIN
FOTO MARGARETA 
BLOOM SANDEBÄCK

>
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prenumeration är pausad för tillfället. Men 
hon passar på att slinka in hos it-guiderna för 
att få lite hjälp med att använda foto-appen 
Instagram. Hon följer barnens användarkon-
ton, nu tänkte hon börja lägga ut egna bilder. 
Första uppladdningen blir ett foto av blom-
morna hon fått i avtackningspresent från ett 
sekreteraruppdrag. Hon publicerar fotot och 
skriver ”vårblommor”.

– Mina barn hjälper gärna till, och jag har 
fyra barnbarn som är mellan ett och femton år 
gamla. Men de bor ju inte här! Jag skulle ändå 
hit och läsa tidningen och då är det bra att passa 
på att lära sig lite, säger Ann-Louise Lundquist. 
När hon är färdig tackar hon för hjälpen och 
sätter sig med Karlskoga Tidning i en fåtölj vid 
de vida fönstren med utsikt över torget.

den ideella föreningen bakom It-guide heter 
Enter Sweden och startade i Örebro. It-guide 
finns även i bland annat Lindesberg och Nynäs-
hamn. När det var på gång att etableras i Karl-
skoga var utgångspunkten att det skulle finnas 
på seniorboenden och mötesplatser för äldre 
personer. Karlskoga bibliotek var representerat 
i projektgruppen och lyckades få biblioteket att 
bli en av träffpunkterna, berättar biträdande 
bibliotekschef Emma Elofsson. 

– Biblioteket är den naturliga mötesplatsen, 
så för oss var det självklart att projektet skulle 
komma hit. Det här konceptet tar in så många 
delar av vårt uppdrag. Dels den digitala aspek-
ten, sen är det också ett integrationsprojekt där 
människor möts över generationsgränserna, 
säger Emma Elofsson. 

Omar Aweis är 23 år gammal och var en av de 
första it-guiderna. I projektets informations-
film finns en scen från ett äldreboende, där 
Omar dansar bugg med en dam till tonerna av 
Thore Skogman. Nu jobbar Omar Aweis på kon-
toret i Örebro med schemaläggning, adminis-
tration och marknadsföring. Ibland föreläser 
han också.

– Jag trivs med att det är så omväxlande. Idag 
jobbar jag på kontoret, imorgon ska jag vara 

med på ett internetcafé. Ibland följer jag med 
min chef Gunilla på olika uppdrag. Jag får ny 
energi av att göra olika saker.

Omar Aweis kom till Sverige för sju år sedan. 
Han är från Somalia och har även bott i Jemen. 
Under språkintroduktionsprogrammet började 
han som it-guide. Enter Sweden ordnar också 
mentorer till studenter, Omar Aweis håller 
fortfarande kontakten med en man som äger ett 
tryckeri. Han tycker att det är viktigt att bygga 
nätverk.

När Omar kom till Sverige drömde han om 
att jobba på en bank eller på ett företag. Och nu 
gör han det, säger han glatt. Om han inte hade 
kommit i kontakt med Enter Sweden tror han 
att det hade varit svårt att lyckas med sitt mål.

– De lättaste yrkena att få när man kommer 
till ett nytt land är inom vård och omsorg, 
eller som städare. Det har jag kusiner som har 
valt. Det är viktigt att man går gymnasiet eller 
komvux och kommer i kontakt med vuxna om 
det ska vara möjligt att få något annat, säger 
Omar Aweis.

bibliotekslagen säger att alla biblioteksverk-
samheter ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
de nationella minoriteterna och personer med 
annat modersmål än svenska, men har utöver 
det inget renodlat integrationsuppdrag. Med 
den nya bibliotekslagen som trädde i kraft 2013 
tillkom även uppdraget att folkbiblioteken ska 
”verka för att öka kunskapen om hur informa-
tionsteknik kan användas för kunskapsinhämt-

Emma Elofsson, 
 biträdande bibliotekschef.

Gunilla Lundberg, 
verksamhetschef och 
grundare av It-guide. 

>
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It-guiden Bismillah Zahidi kom 
från Afghanistan för två och ett 
halvt år sedan. Nu startar han 
en volleybollförening i Karl-
skoga. ”Sport är som ett språk. 
Man känner sig inte lika ensam”, 
säger Bismillah Zahidi.
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ning, lärande och delaktighet i kulturlivet.” 
Lagen är skriven ganska öppet, en vanlig tolk-
ning är att man visar hur bibliotekskatalogen 
fungerar och så är det bra med det, säger Peter 
Alsbjer, regionbibliotekarie i Örebro län. 

– Vi har ju pekat på det här som ett möjligt 
sätt för biblioteken att jobba med digital delak-
tighet och ett sätt att stimulera äldre. Och som 
grädde på moset är det ju också ett integrations-
projekt. 

Projektets styrka, att det är gränsöver-
skridande och gynnar såväl pensionärer som 
nyanlända och i slutänden hela samhället, är 
också dess svaghet. För frågan blir till sist vem 
som ska ta notan.

– Vem räknar hem vinsterna i att nyanlända 
ungdomar inte hamnar i utanförskap? Rent 
krasst är det varken biblioteken eller äldre-
omsorgen, möjligen är det de som jobbar med 
sociala utvecklingsfrågor. Det här är ett pris-
belönat och väldigt uppskattat projekt, det som 

jag tror kan vara utmaningen är att få en konti-
nuitet i finansieringen. Nu får man passa in  
det i olika projekt hela tiden för att hålla det 
igång, och det gör det lite sårbart. Då finns det 
en risk att man till sist ger upp, säger Peter 
Alsbjer.

Att vara it-guide är ett jobb, de tjänar ungefär 
100 kronor i timmen. Finansieringen ser olika 
ut på varje bibliotek som projektet finns. I 
Karlskoga kommer pengarna från Länsstyrel-
sens integrationssatsning. I Lindesberg är det 
både statliga medel och pengar från kommun-
styrelsen medan det är vård- och omsorgsför-
valtningen som står för notan på biblioteken i 
Örebro.

gunilla lundberg är verksamhetschef och 
grundare av It-guide. Hon har vunnit pris som 
årets yrkeskvinna i Örebro. Hela verksamheten 
vann ”Folkets pris” 2013, en landsomfattande 
tävling där det bästa initiativet för digital delak-
tighet prisas. It-guide vill expandera, nu står 
Falköping på tur.

Gunilla Lundberg håller med Peter Alsbjer 
om att finansieringen är lite av en utmaning. 
Projektet måste alltid passa in i olika budgetar 
och satsningar, finansieringen löper oftast över 
något år. 

– Samtidigt talas det ju mycket om att man 
vill ha gränsöverskridande projekt. Det krävs 
väl modiga kommunpolitiker som vågar se 
möjligheterna med att man samverkar över 
förvaltningsgränserna i en kommun.

När Gunnar Vennberg fått hjälp med sitt 
Facebook-konto, valt profilbild och lagt till sin 
bror som vän så har han lite bråttom iväg. Han 
hinner inte med någon intervju, men skickar 
med ett budskap.

– Du kan väl skriva att jag är nyfiken! n

I t-guide
l Startade 2010 

och drivs av ideella 
föreningen Enter 

Sweden.
l Har verksamhet  

i Karlskoga, Örebro, 
Lindesberg, Nynäs-

hamn och snart  
i Falköping.

l År 2015 fanns 
it-guide på 20 plat-
ser, 74 ungdomar 

träffade 1 700 seni-
orer och besvarade 

3 900 frågor.
l It-guiderna är ny-

anlända 17–19åringar 
som rekryteras på 

språkintroduktions-
programmet.
l Efter mötet får 
seniorerna delta i 

en enkät. På frågan 
”Har mötet med 
it-guiden uppfyllt 

dina förväntningar” 
svarar 98 procent 

att de är nöjda 
eller mycket nöjda. 
775 personer har 

deltagit.
l Vann landsomfat-

tande kampanjen 
Digidels Folkets 

pris 2013, som bästa 
intiativ för digital 

delaktighet.

Ann-Louise  
Lundquist  
tar en selfie.

>



Axiell Sverige, www.axiell.se, FB: Axiell Sverige

Behöver du kunna låna ut böcker på flyktingförläggning-
en eller sätta upp ett pop-up bibliotek i sporthallen under 
helgen? Vad du än har för planer så kan du men hjälp av 
webbklienten BOOK-IT Flex sätta upp ett tillfälligt bibliotek 
när och var du vill där människor finns och rör sig. Möjlig-
heterna är oändliga. Den enda du behöver är en surf-
platta, en skanner, BOOK-IT Flex och några böcker, så kan 
du registrera låntagare, låna, återlämna och göra omlån 
på din surfplatta.

Beställ BOOK-IT Flex innan 30 juni så bjuder vi på en surf-
platta och en skanner avsedd för streckkod. 

Värde: ca 7000:-
Kom till vår monter under Biblioteksdagarna för att testa  
och få veta mer om BOOK-IT Flex. Du kan också kontakta 
en säljare hos oss, tel 046-270 04 00, för mer information 
och beställning. 

BIBLIOTEK VAR DU VILL

Pop-up bibliotek på Lunds central.

“Vi har massor 

av idéer där vi 

med hjälp av 

BOOK-IT Flex 

kan ta med oss 

biblioteket ut till 

människor.”

Susan Båge, 
bibliotekarie i Lund.
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Framtidsfrågorna trängs på  
scenen i Västerås den 11–12 maj. 
Från hoten mot yttrandefriheten till 
läget för den nationella biblioteks-
strategin. Men ska biblioteken och 
bibliotekarierna bidra till en bättre 
värld sker det inte utan förändring, 
säger IFLA:s ordförande Donna 
Scheeder.

TEMA:  
BIBLIOTEKSDAGARNA
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liseringen, allt högre betalväggar i akademiska 
världen, ökade hot mot öppenheten i många 
länder, upphovsrätt i frihandelsförhandling-
ar och en frontalkrock mellan EU och USA i 
synen på uppgiftsskydd. Allt detta trender, 
menar Scheeder, som IFLA och därmed hon 
själv måste ha full koll på. Hon pekar i syn-
nerhet på att gränserna mellan nationella och 
globala bestämmelser håller på att suddas ut i 
globaliseringens spår.

– Jag kommer från FD-eran, före datorn, 
och anser att en dator är ett verktyg för infor-
mationsförmedling, precis som en bok, säger 
hon bestämt.

som alla andra i toppen av internationella 
organisationer gör Donna Scheeder täta resor 
tvärs och kors över jordklotet. För hennes del 
till biblioteks- och arkivkonferenser för att 
peppa alla att fullfölja IFLA-agendan. Det ser 
hon som kärnan i sitt uppdrag. 

– En av de trevligaste sakerna med IFLA är 
att alla vill visa mig sådant de är stolta över, 
och det pågår fantastiska saker i världen.

De bibliotek Scheeder lyfter fram är alla 
exempel på hennes övertygelse: bibliotek och 
bibliotekarier måste bli aktiva i samhället. Ta 
italienska Cinisello nära Milano där man fråga-
de invånarna vad de ville ha inför en nödvändig 
renovering. Och det blev: söndagsöppet, flyttba-
ra möbler, samlingslokal för andra aktiviteter, 

onna Scheeder inleder 
samtalet med ett enkelt 
”Jag älskar att arbeta med 
kunskap och bibliotek”. 
Det finns ingen anledning 
att tvivla på att hon menar 
allvar. Hon är minst sagt 
en veteran i branschen, 
med hela fyrtiofem år i 

Kongressbiblioteket ett par kvarter från hen-
nes smala radhus i stadsdelen Capitol Hill.

Donna Scheeder, som varit aktiv i IFLA 
länge, valdes till ordförande vid kongressen i 
Kapstaden i augusti och brandtalet då ekade 
av Barack Obamas ”Yes, we can”-hoppfullhet. 
Den ambitiösa förändringsagendan på fyra 
nivåer som just hade antagits bygger på enga-
gemang och hon manade på sina kolleger:

– Är ni med på att skapa och iscensätta för-
ändringarna? Är ni med mig på den här resan? 
I mina drömmar hör jag svaret ”ja” på alla 
upptänkliga språk!

Ett drygt halvår senare minns Donna 
Scheeder hur glad och smickrad hon blev över 
förtroendet.

– Vi amerikaner väljs inte till sådana poster 
särskilt ofta – och skälet till det är att folk tror 
att vi ska börja domdera och härja.

Hennes motto ”inga fjuttiga visioner” tycks 
särdeles lämpligt nu när utvecklingen går så 
blixtsnabbt: nya villkor i samband med digita-

När IFLA-ordföranden Donna Scheeder kommer till Biblioteksdagarna  
i Västerås har hon med sig ett upprop för förändring. Biblioteksbladet  
har träffat henne hemma i Washington för att höra hur hon ser på  
sitt uppdrag och på de utmaningar biblioteken står inför.
TEXT KARIN HENRIKSSON  FOTO ANDREW LIGHTMAN

Framåt på  
fyra nivåer

D

Donna Scheeder  
ser många goda  
verksamheter på  
sina resor som IFLA- 
ordförande. 

IFLA
l International 
 Federation of 

 Library Associations 
and Institutions 

(IFLA) är en interna-
tionell intresseorga-
nisation för bibliotek 

och bibliotekarier.
l IFLA:s föränd-

ringsagenda verkar 
på fyra nivåer.

1. Varje bibliotekarie 
måste framtidssäkra 

sin kompetens. 
2. Varje bibliotek 
måste tillgodose 
lokalsamhällets 

behov av kunskap 
och information. 
3. Bibliotek och 

bibliotekarier måste 
lyfta upp sina frågor 

på den nationella 
informations-

agendan. 
4. Frågor om infor-
mationsförsörjning 

och tillgång till 
kunskap och kultur 
bör ta större plats i 
de globala målen.
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”välkommen”-skyltar på språk som nyanlända 
flyktingar förstår. Eller ta Dokk1 i danska Århus 
där all annan samhällsservice återfinns i lo-
kalerna, vilket gör att människor som normalt 
inte skulle besöka ett bibliotek hittar dit.

– Nu för tiden är bibliotek bullriga och det är 
bra, fortsätter hon och inpräntar att biblio-
tekarier måste bli pr-pelare utåt, både för 
biblioteken och sin egen expertis.

på det globala planet betraktar Scheeder 
biblioteken som en nyckelspelare beträffande 
FN:s hållbarhetsagenda fram till 2030. 

– Varje mål bygger på att människor har 
tillgång till information. Och då pratar jag inte 
bara om att erbjuda uppkoppling och trådlöst, 
utan om kunskap i sig. Fattigdom kan inte 
utplånas utan kunskap. Klimatkrisen kan inte 
lösas utan kunskap.
Hur ser ditt drömbibliotek ut om 15–20 år?

– Jag hoppas att vi är på väg mot en värld där 
alla offentliga bibliotek i hela världen utformar 
sina tjänster på det sätt som är bäst för med-
borgarna och deras möjligheter att nå högre 
samhälleliga mål. n

T ips under Biblioteksdagarna
CRYPTOPARTY! 
Tisdag den 10 maj kl 13.00–16.00  
på Mälardalens högskola
l Hur säkert är biblioteket? Hur hög är integriteten 
i datormiljöerna? Och hur kan biblioteken höja 
kunskapen om riskerna och bidra till en säkrare 
digital miljö? 

Du behöver inga förkunskaper, men får i stället 
prova olika integritetshöjande verktyg: webbläsa-
ren TOR, den krypterade meddelandeappen Signal 
och spårningsblockeraren Mozilla – do not track. 
Du kan också testa ditt biblioteks integritetsnivå. 

FORSKNINGSMINISTERNS TAL
Onsdag den 11 maj kl 10.00 på Aros Congress Center
l Ministern för forskning och högre utbildning, 
Helene Hellmark Knutsson, talar om bibliotekens 
roll i olika samhällsutmaningar, till exempel att 
motverka klyftan i kunskap och utbildning. 

EU:S UPPHOVSRÄTTSREFORM
Onsdag den 11 maj kl 11.30 på Aros Congress Center
l Under våren lägger EU-kommissionen fram 
förslag till en ny upphovsrättslagstiftning som ska 
fungera i det digitala samhället. Här diskuterar 
Jonas Holm från Stockholms universitetsbibliotek 
och Inga-Lill Nilsson från Karlstads universitetsbib-
liotek innehållet i förslagen, vilka konsekvenser de 
får och vad som behövs för att stärka biblioteken. 

ÖPPEN TILLGÅNG – FÖR ALLA
Torsdag den 12 maj kl 10.15 på Aros Congress Center
l Frågan om öppen tillgång berör inte bara forska-
re utan oss alla. Kungliga bibliotekets Beate Eellend 
leder seminariet om hur open access skapar nya 
förutsättningar för biblioteken att utveckla och 
stärka sitt demokratiska uppdrag. Hur främjar man 
möten mellan vetenskap och allmänhet? Här möts 
representanter för alla slags bibliotek. 

MIK PÅ FOLKBIBLIOTEKET
Torsdag den 12 maj  kl 10.15 på Aros Congress Center
l Alla medborgare i ett digitalt samhälle behöver 
drillas i medie- och informationskunnighet. Det är 
ett demokratiskt uppdrag inte bara för skolan utan 
också för folkbiblioteken. Här berättar Bibblerian i 
Hässelby gårds bibliotekspedagog Marika Alneng 
om hur det går till i praktiken. 

Donna Scheeder  
talar efter kl 10.00  

den 11 maj. 

Missa inte!

Följ Biblioteksdagarna  på Twitter. #bibldag16Några av seminarierna filmas och läggs senare ut på Svensk biblioteksförenings webbplats www.biblioteksforeningen.org
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en det får man väl 
inte säga i det här 
landet” är ett ut-
tryck som i olika va-
rianter har hörts till 
leda de senaste åren. 
Av vissa på fullt 
allvar i debattinlägg 
eller kommentarer 

på sociala medier, av andra som skämt för att 
driva med åsikterna om att vi i Sverige har en 
PK-maffia och åsiktskorridor som styr vad en 
får tycka, tänka och säga. Trots allt får och 
kan vi säga det mesta i de flesta sammanhang 
i Sverige, och rätten att få säga vad man vill 
blandas ibland ihop med att få säga vad man 
vill oemotsagd. För det är också det som demo-
krati och det fria ordet handlar om – att det ska 
finnas utrymme för olika åsikter, debatter och 
diskussioner.  

I Sverige fängslas inte journalister och för-
fattare på grund av sina åsikter eller något de 
skrivit eller sagt. Tvärtom är vi, med omkring 
15 fristäder för konstnärer som är förföljda 
och hotade i sina hemländer, ett av de länder 
som erbjuder flest fristäder. Det är ovanligt att 
någon dödas på grund av sin åsikt, men hot och 
våld förekommer mot bland andra journalis-
ter, författare och konstnärer. Även om vi är en 
stark demokrati och på många sätt ett tryggt 

land kan vi inte luta oss tillbaka. Det fria ordet 
får inte tas för givet. 

Ola Larsmo, författare och ordförande i 
Svenska PEN, menar att det inte går att tala 
om hot mot det fria ordet i Sverige i dag utan 
att sätta det i ett internationellt perspektiv. 
De senaste tio åren har vi sett en successivt 
ökande hotbild mot nästan all typ av yttrande-
frihet i världen, säger han. Skälen till hoten 
och våldet kan vara olika, men oavsett om det 
handlar om till exempel religiösa extremister 
eller högerextremister så är det samma syfte 
bakom det: att tysta någon. Även om vi i Sveri-
ge har en stark demokrati så är det viktigt att 
fortsätta värna den, förklarar Ola Larsmo. 

– Rädslan börjar få insteg även här och vi 
måste akta oss för det. När den väl får grepp 
kan den vara svår att lirka upp. Vi har sett fri-
tidspolitiker som avsäger sig sina uppdrag för 
att de har utsatts för hot och jag har pratat med 
flera journalister som säger att de inte orkar 
med och undviker vissa ämnen för att slippa 
hot och hat, säger Ola Larsmo. 

motgiftet är en öppen samhällsdiskussion 
där vi pratar om hot och hat och anmäler när 
man utsätts för det, tror Ola Larsmo. Svenska 
PEN har under tidigare decennier inte bedömt 
behovet som överhängande här i landet och 
därför koncentrerat sig på det internationella 

Vad får man säga  
i det här landet?
Sverige är en av världens starkaste demokratier men  
hot mot det fria ordet finns också här. Rädslan kryper på 
i form av självcensur. Dessutom blir det allt svårare att 
hitta de ord vi söker i mängden av desinformation. 
TEXT SALLY HENRIKSSON  ILLUSTRATION TEAM HAWAII
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arbetet. Men nu har de påbörjat arbetet med 
en ny projektplan som ska lyfta frågorna om 
hot mot det fria ordet även i Sverige, berättar 
han. 

– Vi kommer att lägga mer krut på det de 
kommande åren. Det är för tidigt att säga 
exakt hur men det kommer att bli synligt på 
bokmässan till hösten. 

Karin Linder är en av två utredare för den 
nationella biblioteksstrategin och tidigare 
ordförande för fackföreningen DIK. Hon ser 
okunskap som ett av de största hoten mot det 
fria ordet i Sverige i dag. 

– I dag är vi i princip konsumenter av infor-
mation och har svårt att genomskåda desin-

formation. Det finns en stor kunskapsbrist 
vad gäller hur vi hittar och tar till oss kunskap 
byggd på korrekta källor, säger Karin Linder. 

Digitaliseringen har, på gott och ont, lett till 
att vi tar del av mer information i ett snabbare 
tempo och det ställer högre krav på oss hur vi 
tillgodogör oss information. Kunskaperna om 
hur algoritmer fungerar och hur sökfunktio-
ner är uppbyggda är små och vårt korta kon-
centrationsspann gör att vi nöjer oss med de 
träffar vi får upp via Google och många gånger 
anser ”att vi har dammsugit internet när vi 
egentligen bara har gjort en snabb googling”, 
menar Karin Linder. 

– Bibliotekarier är utbildade i detta och 
arbetar med det varje dag. Det är deras roll att 
tillgängliggöra information. Och kunskapen 
finns på biblioteken, men resurserna ser olika 
ut i olika kommuner och det är ett problem, 
anser Karin Linder.   

ett annat hot mot demokratin är att vår in-
formationsinhämtning många gånger bekräf-
tar en världsbild vi redan har. Den information 
vi tar del av bygger ofta på våra sociala relatio-

ner och befintliga åsikter, 
tycker Karin Linder. För att 
undvika det krävs öppna 
samtal där olika åsikter får 
ta plats. Även de åsikter man 
inte sympatiserar med. 

– Vi har sett på yttrande-
friheten och informations-

friheten snarare som institutioner än som 
något som måste diskuteras, debatteras och 
kommas överens om, säger Karin Linder. 

Hon fortsätter: 
– Men det här är en spännande tid! Det är 

dags att förnya den gemensamma synen på 
yttrandefrihet och fri tillgång till information, 
lyssna på varandra och diskutera. Där har 

”Vi nöjer oss ofta  
med de träffar vi får 

upp via Google.”

>
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”Biblioteket ska vara 
ett rum där man möter 
människor både genom 

det skrivna och det 
 talade ordet.”

biblioteken en jätteviktig roll – att vara öppna 
arenor för olika synsätt. 

Såväl Ola Larsmo som Karin Linder anser 
att biblioteket betyder mycket för det fria or-
det eftersom det är en av få platser i samhället 
som är en gratis institution som alla har till-
träde till. Bibliotekens uppdrag är att främja 
det demokratiska samhället och biblioteken 
kan och ska kunna erbjuda tillgång till den 
information medborgarna behöver. 

– Biblioteket ska vara ett samtalsrum där 
man möter människor både genom det skrivna 
och det talade ordet. En lokal där det sker ett 
utbyte av tankar och åsikter, säger Karin Lin-
der och fortsätter:

– När man som i Storbritannien lägger ned 
bibliotek på löpande band så förstår man inte 
hur viktiga biblioteken är för det demokratiska 
samhället. Och när man ersätter bibliotekarier 
med volontärer är det en brist på förståelse för 
professionen. Bibliotekarier är informations-
specialister med kunskap att hitta tillförlitliga 
källor att grunda sina åsikter på. 

arbetet med den nationella biblioteksstrate-
gin är fortfarande i sin linda och den ska vara 
klar i mars 2019. En lägesrap-
port kommer i samband med 
Biblioteksdagarna i Västerås 
i maj. På vilket sätt biblio-
tekens roll i värnandet av det 
fria ordet kommer att tas upp 
i strategin är för tidigt att 
svara på menar Karin Linder, 
men en viktig del är att tyd-
liggöra bibliotekens roll. 

– Det finns en allmän, 
förlegad uppfattning om att biblioteken är 
förmedlare av böcker, men de har i allra högsta 
grad en debatterande och diskuterande roll. 
Biblioteken har en mer proaktiv roll än vad 
många föreställer sig. Det räcker inte med att 
bara skolan arbetar med medier, sökkritik och 
källkritik. Vi måste jobba med det på olika 
nivåer. n

Seminarier på temat Frit t ord
FRITT ORD 250  
Onsdag den 11 maj kl 11.30 på Aros Congress Center
l Offentlighetsprincipen och den första svenska 
tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Jubileums-
året firas med en mängd aktiviteter som uppmärk-
sammar det fria ordet och rätten till fri information 
i Sverige och i världen. Historikern Jonas Nordin 
från Kungliga biblioteket berättar om tryckfriheten 
från 1766 till idag. Onsdag kl 11.30.

FIGHTING TO SPEAK FREELY
Onsdag den 11 maj kl 13.15 på Aros Congress Center
l Om att balansera integritet och yttrandefri-
het i den digitala informationsåldern, talar Jodie 
Ginsburg, som leder den brittiska organisationen 
Index on Censorship.
Onsdag den 11 maj kl 14.00 på Aros Congress Center
l Jodie Ginsburg gästar också panelen i samtalet 
”Biblioteket – den osäkra platsen”.

>



Författare är lika utsatta i sin yrkesroll som politiker – men 
betydligt mindre skyddade. Var tredje författare och konstnär 
har någon gång utsatts för hot, våld eller trakasserier kopplat 
till sin yrkesutövning.  
Myndigheten för kulturanalys har för första gången kartlagt hot, 
våld och trakasserier mot författare och konstnärer. Undersökning-
en vände sig till alla medlemmar (cirka 6  000) i Författarförbundet 
och konstnärernas riksorganisation KRO/KIF. Omkring hälften av de 
tillfrågade svarade och resultatet pekar på ett allvarligt problem. 

Ungefär en tredjedel av dem som svarat uppger sig någon gång ha 
utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier som kan kopplas 
till deras yrkesutövning. Om man jämför det med utsattheten hos 
andra grupper på arbetsmarknaden så är författare och konstnärer 
lika utsatta som politiker, men med ett betydligt svagare skyddsnät. 
De flesta är frilansare och saknar stöd av en arbetsgivare.  

BLAND FÖRFATTARNA ÄR det vanligast att de utsätts för hot eller 
trakasserier, medan det bland de utsatta konstnärerna är vanligare 
med skadegörelse eller stöld. Våld var lika förekommande i båda 
grupperna och hade drabbat omkring 5 procent av dem som svarade 
på enkäten. 

– Den här utsattheten är ett reellt problem. Dels på grund av om-
fattningen, dels för att det påverkar yrkesutövningen. I förlängningen 
är det en påverkan på yttrandefriheten, säger utredaren Katharina 
Tollin. 

Över hälften av de utsatta författarna och konstnärerna uppger 
att hot har påverkat deras yrkesutövning i någon grad. Omkring en 
tredjedel av de utsatta säger att risken att utsättas för hot, våld eller 
trakasserier har gjort att de övervägt att inte ta sig an ett visst upp-
drag eller tema. Och lika många säger att utsattheten har fått dem 
att på något sätt dra sig undan offentligheten.  

UNDERSÖKNINGEN VISAR också att det är en liten grupp som utsatts 
för de flesta av händelserna. Medial exponering, utländsk bakgrund 
och en samhällskritisk ambition med sitt skapande är några faktorer 
som ökar risken.    

Förövarna är i de flesta fall okända men en majoritet av konst-
närerna tror att det är en ”allmänt arg och missnöjd person” bakom 
gärningen, medan en majoritet av de utsatta författarna tror att 
gärningen riktas mot dem som personer eller deras åsikter. 

Ungefär hälften av alla hot och trakasserier har framförts digitalt, 
och en lösning som många av de svarande såg var just ett stärkt 
skydd mot hot och trakasserier på internet. Oavsett anledningar 
eller metod måste resultatet av undersökningen tas på största allvar, 
anser Katharina Tollin. 

– Resultatet visar att förutsättningarna för ett samhällskritiskt 
konstnärskap eller författarskap behöver stärkas. Det är viktigt för 
demokratin. n        TEXT SALLY HENRIKSSON

Var tredje författare  
har utsatts för hot

ny undersökning
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Tomas Wennström 
(s), ordförande i 
kulturnämnden, 
Umeå.
Vad är det  
bästa med er 
biblioteksplan?
– Att vi har ett 
gemensamt 
dokument för 

vår ambition med biblioteksverksamheten i 
Umeå kommun. Det är en viktig förutsättning 
att utgå ifrån i diskussioner mellan våra olika 
nämnder. Biblioteksplanen är också konkret 
och framåtsyftande.
Vad vill du ändra i den till nästa gång?
– Beslutet om att anta biblioteksplanen togs 
för knappt fyra månader sedan så vi har ännu 
inte sett några brister eller behov av föränd-
ringar. 

Martina Kyngäs 
(kd), ordförande 
kultur- och fritids-
nämnden, Gävle.
Vad är det  
bästa med er 
biblioteksplan?
– Att den till form 
och innehåll rela-
terar bibliotekets 

verksamhet till kommunens vision.
Vad vill du ändra i den till nästa gång?
– Jag skulle vilja att planen kopplar biblio-
teksuppdraget ännu tydligare till arbetet med 
demokrati och yttrandefrihet, och att den 
synliggör bibliotekens roll som mötesplats för 
kunskap, kultur och litteratur. 

Peter Gustavsson 
(s), ordförande i 
kulturnämnden, 
Uppsala.
Vad är det  
bästa med er  
biblioteksplan?
– Det bästa med 
vår nuvarande 
biblioteksplan är 

att det anger en viljeinriktning för vad Uppsala 
kommun vill med folkbiblioteken.
Vad vill du ändra i den till nästa gång?
– Den nya biblioteksplan vi nu jobbar fram 
kommer också att innefatta skolbiblioteken, 
vilket är väldigt betydelsefullt. Jag vill också 
att planen ska handla mer om uppsökande 
läsfrämjande arbete och den digitala klyftan 
samt om samverkan mellan biblioteken och 
föreningslivet. 

Min biblioteksplan: Därför är den toppen

Alibiplanerna blir       mer sällsynta
Bara hälften av Sveriges kommuner har en aktuell biblioteksplan. Men de  
som helt saknar plan har minskat från nästan hälften till en tjugondedel. 

agkravet att kommunerna ska 
ha en biblioteksplan förstärktes 
2014. Det har haft effekt, enligt 
Elisabet Ahlqvist på myndigheten 
Kungliga biblioteket. I dag har 
knappt hälften av kommunerna en 
giltig biblioteksplan. Under 2015 
sköt antalet planer i höjden, men i 
statistiken tas de nya ut av gamla 

dokument som passerat sitt slutdatum.
– Vi ser en större aktivitet och antalet kom-

muner med gällande biblioteksplan borde öka 
under det kommande året. Det bör också leda 
till att frågorna kommer högre upp på kom-
munernas dagordning och att bibliotekslagen 
efterföljs, säger Elisabet Ahlqvist.

Nästa steg är att få kommunerna att påbörja 
arbetet med den nya versionen tidigare, för att 
minska glappet mellan det gamla och nya doku-
mentet.

L
kb har i uppdrag att följa upp hur biblioteks-
planerna är utformade och används. Men att 
räkna antal är ett trubbigt verktyg; kommu-
nerna har ingen skyldighet att rapportera när 
de fattat beslut om en ny plan. Allt fler väljer 
också att inte ange slutdatum.

– Det har blivit mindre intressant för oss att 
veta hur många procent som har eller inte har 
en plan. Det viktiga, ur ett utvecklingsperspek-
tiv, är om det finns ett pågående politiskt sam-
tal, men det är svårt för oss att mäta, säger hon.

Myndigheten har ingen möjlighet att pressa 
dem som bryter mot lagen. Men Kulturrådet be-
stämde 2015 att kommuner måste ha en gällande 
biblioteksplan, eller ha delat ut uppdraget att 
skriva en, för att få ta del av inköpsstödet.

– Det har delvis haft inverkan. Somliga har 
fått fram ett uppdrag att ta fram en plan när 
pressen ökat. Men för kommuner med hyggliga 
resurser är det inte avgörande.

TEXT  
JENNIE AQUILONIUS
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KB:s Cecilia Ranemo 
talar om biblioteks-
planerna den 12 maj  

kl 11.15. 

Missa inte!
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Cecilia Gyllenberg 
Bergfasth (mp), 
ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden, 
Linköping.
Vad är det  
bästa med er  
biblioteksplan?
– Den progressiva, 
utvecklande tanken 

– att biblioteken ska ha en framträdande roll i 
samhällsutvecklingen. Våra bibliotek har varit 
duktiga på att digitalisera sitt innehåll och det 
är viktigt både för att bevara ett kulturarv och 
för att öka tillgängligheten.
Vad vill du ändra i den till nästa gång?
– Jag skulle vilja trycka mer på bibliotekens 
folkbildande roll och på att ta fram ett arbets-
sätt som gör att biblioteken når ut till dem som 
inte själva kan ta sig till ett bibliotek. 

Gunlög Stenfelt 
(l), ordförande i 
kulturnämnden, 
Landskrona.
Vad är det  
bästa med er  
biblioteksplan?
– Den är allsidig 
och lättläst. Speci-
ellt nöjd är jag över 

samarbetet med våra tio kommuner i Nordväst 
Skåne. Oavsett var du bor kan du låna på samt-
liga bibliotek, vilket betyder att utbudet är så 
mycket större än vad det annars hade varit.
Vad vill du ändra i den till nästa gång?
– Jag funderar mycket på hur vi kan ta tillvara 
den digitala utvecklingen för att öka tillgäng-
ligheten.

Claes Beckman 
(m), 1:e vice ordfö-
rande i kultur- och 
fritidsnämnden, 
Skövde.
Vad är det  
bästa med er  
biblioteksplan?
– Vi har beslutat att 
revidera vår gamla 

biblioteksplan. Genom att planen ska antas av 
kommunfullmäktige så blir den ett kommunalt 
styrdokument för våra olika bibliotek.
Vad vill du ändra i den till nästa gång?
– Eftersom vi under hösten fick ett uppdrag att 
ta fram en ny plan är detta på gång och kom-
mer att innefatta samtliga kommunens biblio-
tek, skolans och högskolans olika bibliotek och 
även VG-regionens. Ytterligare breddning av 
uppdraget är för närvarande inte aktuellt.

Alibiplanerna blir       mer sällsynta
Elisabet Ahlqvist berättar att planerna ut-

formas på olika sätt. En del är kortfattade och 
svepande, andra utförliga och konkreta. Men 
hon ser färre alibiplaner, hyllvärmare som 
inte används och marknads-
föringsaktiga dokument. De 
har blivit mer inriktade på 
utveckling. 

– Men många planer är fort-
farande nulägesbeskrivningar 
som berättar mer om vad som 
finns än vart verksamheten 
ska. De skulle behöva vara mer framåtriktade. 

Hur planerna används har inte KB hunnit 
titta på än.

kungliga biblioteket håller workshops 
tillsammans med kommunala biblioteks chefer 
och representanter för regional biblioteks-
verksamhet om hur uppdraget kan utföras.

– Representanterna beskriver planskrivar-
processen som värdefull. Att ha en dialog om 
genomförandet och att konkretisera beslut 
skapar förståelse, engagemang och förankring 

hos politikerna. 
I några kommuner brom-

sas arbetet av politiker eller 
tjänstemän. Det kan handla 
om att en ny chef måste 
rekryteras innan processen 
kan komma vidare, vissa 
inväntar uppdraget att ta 

fram en plan eller så har ärendet fastnat hos 
kommunstyrelsen.

– Konsekvensen blir att det inte finns ett 
samtal om biblioteksverksamheten på politisk 
och tjänstemannanivå. Det är svårt att driva 
utveckling och försvara sin budget om det 
inte finns någon plan för biblioteken, säger 
Elisabet Ahlqvist. n

Biblioteksplaner 
l Kommuner med 
giltiga biblioteks-

planer (slutår 2016 
eller senare): 46,5 

procent.
l Antal där KB fått 
en signal om att en 

plan är på väg under 
2016 eller 2017: 11,3 

procent (33 st).
Kommuner som 
helt saknar plan: 

5 procent (mot 48 
procent 2014).
l KB räknar de 
biblioteksplaner 

som har slutår efter 
2014 som giltiga, 

eftersom det brukar 
ta två år att få fram 
en ny plan. Siffrorna 
är med reservation 

för att kommunerna 
inte är skyldiga att 
rapportera beslut 
om nya planer till 

Kungliga biblioteket. 

”Det viktiga är om 
det finns ett pågående 

politiskt samtal.”
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ur är läget, vad är 
problemen och hur vill 
vi ha det? Det är de tre 
frågor vi gått ut med 
brett till biblioteks-
väsendet inför vår första, 
snabba lägesrapport till 
Biblioteks dagarna i maj 
från utredningen om en 

nationell biblioteksstrategi. Regeringens krav 
på oss är att göra en omvärldsanalys till hösten 
2017 och en slutrapport våren 2019. Det är 
väldigt lång tid, och därför vill vi göra en lite 
snabbare diskussionsrapport som underlag för 
prioriteringar och fortsatt arbete redan nu.

Vi har samlat professionens egna synpunk-
ter och analyser, och fört många samtal. Jag 
som kommer utifrån in i denna värld impone-
ras av all kunskap och engagemang som finns. 
Egentligen är det inte så mycket nytt som 
behöver utredas. Det mesta vet man redan, det 
är redan beskrivet, beforskat och belyst. Men 
det vi vet om läget och det som behöver göras 
måste sammanställas och leda till handling. 

ett problem är att förslag och tankar blivit 
liggande. Idéerna är bra, men vem ska utföra? 
Vad ligger på lokal, regional och nationell nivå? 
Det behöver redas ut och operationaliseras.

Det pågår till exempel en massa lokala 
samverkansprojekt mellan biblioteken. Men 
det man strävar efter att lösa är egentligen 
nationella uppgifter. Gemensamma katalo-
ger, lånekort och licenser, upphandling och 
upphovsrätt måste i många fall hanteras på 
en annan nivå än vi klarar av idag. Men hur? 
Vi kommer inte att ha några svar ännu, men 
måste börja strukturera oss.

Det har tagits mängder av smarta och 
viktiga digitaliseringsinitiativ runtom i 
landet. Men vad händer med dem sen? Hur 
ska systemen driftas och av vem? Hur börjar 
vi samverka samtidigt som vi tar vara på det 
som redan har gjorts? Hur utnyttjar vi kraf-
ten från alla eldsjälar så att brasan tar fart?

Läget är egentligen gott i svenskt biblio-
teksväsende. De bibliotek som utmärker 
sig och får priser ligger i global framkant.  
Kunnigheten och kraften är det inget fel på. 
Men på vissa håll släpar det efter. Biblioteken 
är till för alla, i teorin men inte i praktiken. 
Hur ska vi leva upp till bibliotekslagens krav? 
Likvärdigheten brister – inte minst inom 
skolbiblioteken. Eller mellan små högskolor 
och stora universitet. Varför ska en student 
i Gävle bara ha tillgång till en tiondel av den 
kunskapsbank studenten i Uppsala har glädje 
av? Och vad ska vi göra åt att när man väl slu-
tat på högskolan låses dörren till den kunskap 
som borde finnas bara en knapptryckning 
bort?

digitaliseringen innebär alltför ofta 
inlåsning. Att digitaliserade tidningar bara 
är tillgängliga i en källare i Humlegården är 
inget att skryta med. Monopolkapitalistiska 
superföretag som låser in mänsklighetens se-
naste forskningskunskaper i egna kassavalv 
är ett globalt problem, som en liten svensk 
utredning inte kommer att kunna lösa.

Annat kanske vi kan ta itu med. Vi kommer 
inte med några lösningar och förslag nu. Det 
vi kan göra är att samla kunskapen och börja 
prioritera för att få till stånd handling.

Det behövs ett nationellt perspektiv och 
en genomlysning av ett biblioteksväsende 
alla säger sig vilja värna och utveckla. Det 
blir en lång och delvis bumpig resa, men kul, 
spännande och viktig, och den ska göras 
tillsammans. n

Erik Fichtelius
Nationell samordnare för en biblioteksstrategi

”Kunskapen måste 
leda till handling”

H
Den första lägesrapporten från utredningen om en 
 nationell biblioteksstrategi levererar utredaren Erik 
Fichtelius nu på Biblioteksdagarna. Här en smygtitt.

BIBLIOTEKSSTRATEGIN

Erik Fichtelius.
FOTO: ULRIKA BECK-FRIIS



Bibliotekskort är 
en del av miljön!

2015 var vårt första år då vi på allvar tog tag i miljöaspekten. Vi be-
stämde helt enkelt att de plastkort som vi levererar till våra kunder, skall
vara anpassade för en hållbarare värld. Detta är vad vi lyckades med:
• Materialåtervinning av 120.000 kort
Ur miljösynpunkt är det väldigt klokt att återanvända material och vi samlade in
och återvann 120.000 kort under året. Det motsvarade över 500 meter avloppsrör!

• Energiåtervinning av 80.000 kort
De kort som vi inte kan materialåtervinna, sänder vi till Sita för kontrollerad
bränning och energiåtervinning i form av värme. I klartext betyder det att dessa
kort användes som bränsle i fjärrvärmeanläggningar.

• Kompensation av flygfrakt av 400.000 kort
Det är få kort som tillverkas i Sverige. Nästan alla kort kommer från Asien och
då speciellt Kina. I de fall vi behöver köpa in kortämnen därifrån, så köper vi ut-
släppsrätter av Naturskyddsföreningen som kompenserar flygfrakten.

• Närproducerade kort
Under 2015 har vi prioriterat närproducerade kort därför att de ger en mindre miljöpåverkan och också en kont-
rollerbar arbetsmiljö. Även om dessa kort är lite dyrare, så är vinsten jättestor på sikt!

• Returer av uttjänade plastkort
En central del i vårt miljötänk är att samla in så många uttjänade plastkort som möjligt. Därför har vi skapat
snygga återvinningslådor som kan placeras på t ex en disk med uppmaning att göra sig av med överflödiga plast-
kort. När lådorna är fulla så kommer vi att hämta upp dem på vår bekostnad. 
Vi har fn över 100 olika inläningsställen och vårt mål är att de ska växa till 200 under 2016.

Sofos Card Solutions AB • www.sofoscard.se
info@sofoscard.se • 08-594 118 50

Träffa oss på biblioteksdagarna i Västerås
den 10-11 maj, så berättar vi mer!
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Biblioteken

LÅNEKORTBIBLIOTEKEN I AVESTA

Biblioteken

bibliote
kuppsal

a.se

Tack alla ni bibliotek som har valt oss
som leverantör tack vare vårt miljötänk! 



Svenskt översättarlexikon  
söker skribenter!

Svenskt översättarlexikon undersöker den översatta littera-
turens historia i Sverige och sätter ljuset på översättarnas 
betydelse för den svenska litteraturen, det svenska språket 
och den svenska kulturens för nyelse. I biografiskt upplagda 
artiklar beskrivs översättarnas livsgärning och placeras i sitt 
kulturhistoriska  sammanhang. 

Redaktionen ska nu utvidga sin medarbetarstab och söker 
kunniga och nyfikna skribenter till ett flertal lexikonartik-
lar. Vill du delta i kartläggningen av ”den andra halvan” av 
 Sveriges nationallitteratur? Kontakta  då redaktionen, så kan 
vi diskutera fortsättningen!

Kontakt: Nils.Hakanson@sh.se
www.oversattarlexikon.se
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ad är egentligen skillnaden 
mellan barnperspektiv och 
barnens perspektiv? Den 
frågan ställde sig biblioteks-
personalen när de skulle 
planera ombyggnaden av 
barnbiblioteket Lilla Slottet.

– Frågan blev en ögonöpp-
nare för oss, och vi har fun-

derat mycket över hur vi får barnen att känna 
en större delaktighet, säger Malin Gillberg, 
projektledare för Lilla Slottet, som drivs av 
Stadsbiblioteket i Malmö.

Att ha barnens perspektiv som utgångs-
punkt innebar att barnen kom med önskemål 
redan på planeringsstadiet. 

– Vi hade dialogworkshops med föräldrar, 
barn och flera skolklasser. Barnen fick träffa 
oss, arkitekterna och de barnkulturstudenter 
och interaktionsdesigners vi samarbetar med, 
säger Malin Gillberg.

Barnen önskade sig en miljö som var varm, 
stor och spännande – men också trygg. De ville 
möta nya och gamla vänner på Lilla Slottet, 
och kunna dra sig undan och vara för sig själva 
när de kände för det. Barnen efterlyste också 
ett naturtema, gärna med ett vattenfall eller 
en sjö inomhus.

– Det var väldigt inspirerande utgångspunk-

ter, och barnen fick även rita hur de tänkt sig. 
Bokhyllan i form av ett träd var något arki-
tekterna tog med sig från barnens teckningar, 
säger Malin Gillberg. 

Arkitekterna tog också in dygnets skiftning-
ar med tema dag och natt. Rummet som främst 
är tänkt för de små barnen, 0 till 3 år, heter 
Gryningen och går i ljusgult, de som är 4–5 år 
har den rosafärgade Skymningen och de störs-
ta barnen, 6–8-åringarna, finns i ett blåtonat 
rum som heter Skuggan.

– Tanken är att familjer ska kunna röra sig 
mellan rummen, men Gryningen passar de 
allra yngsta med höjdskillnader att träna mo-
torik på, medan Skuggan har kojor högt uppe 
som de minsta inte kan klättra upp i, säger 
Malin Gillberg.

Ett annat viktigt rum är Regnbågen, en 
skaparverkstad för barn i alla åldrar. Den förra 
skaparverkstaden var en analog verksamhet, 
men nu finns det digitala vid sidan av det 
analoga.

– Vi rekryterar en digital pedagog och 
tänker oss en miljö där barn och vuxna kan 
göra saker tillsammans, allt från att göra 
egna programmeringar, filma mot en green-
screen (grön duk som gör att man kan byta 
ut bakgrunden) till att bygga robotar. Vi har 
ju ett uppdrag att verka socioekonomiskt 

Från djurtofflor  
till greenscreen

>

På Lilla Slottet står barnens perspektiv i centrum.  
När Malmö Stadsbibliotek bygger om sitt barnbibliotek  
fick barnen vara med och bestämma redan från början.

V
Modell 

på nästa 
sida!

TEXT ANA UDOVIC

Barnen 
efterlyste ett 
naturtema. 

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se
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 utjämnande, och alla barn i Malmö har inte 
tillgång till digitala verktyg som datorer, Ipads 
och kameror, men här finns möjlighet att testa 
sådana verktyg, säger Malin Gillberg.

Regnbågens alla verktyg är också ett sätt att 
ge barn möjlighet att vara aktiva producenter.

– Vi tänker att om du är en aktiv producent, 
så blir du också en mer kritisk konsument. Du 
förstår mer av vad du har i dina händer. 

Det kommer också att finnas boknings-
bara vitrinskåp så barnen kan ställa ut det de 
skapar, och det är ingen slump att Regnbågs-
rummet är vitt.

– Vi vill att barnen ska kunna sätta sina 
avtryck, så ifall det kommer färg på golv och 
väggar är det meningen.

Projektet Lilla Slottet började 2013, då 
stadsbiblioteket fick extra resurser för att 
bygga om barnavdelningen. Behoven är stora 
och växande – barnen utgör en stor del av med-
borgarna i Malmö stad, och åldersgruppen 0 
till 8 år är den som växer snabbast. 2018 kom-
mer gruppen att utgöra 13 procent av Malmös 
befolkning. 

Den projektgrupp som tillsattes fick som 
utgångspunkt att skapa en kreativ och kolla-
borativ kulturell miljö för alla Malmöbarn. 
Uppdraget skulle vila på tre pelare: aktuell 
forskning, nya och utvecklande samarbeten 
inom och utanför bibliotekssfären och så 
skulle omgörningen göras tillsammans med 
barnen. I september får vi se om de är nöjda 
– då sker invigningen. Personalen ser fram 
emot den, särskilt som de inte bara byggt om 
sina barnbibliotek utan också arbetat med sin 
yrkesroll – framför allt i det sociala mötet med 
barnen. För barnens perspektiv innefattar 
också det sociala mötet, och det handlar om 
allt från att jobba med de ord barn använder 
när de söker böcker till att bibliotekspersona-
len lämnar desken och möter barnen.

– Vi har testat olika sätt att möta barnen på, 
och haft ”läxor” som att leta fram bra attribut 
som barnen förstår. De små barnen uppskat-
tade mycket när vi hade stora tofflor med 
djurform på, till exempel. 

Så kan det bli när barnens delaktighet är 
utgångspunkten, men barnen är inte de enda 
vinnarna.

– Det är väldigt utvecklande och roligt även 
för oss vuxna! n

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

>

Bokhyllor 
som berg och 
utsiktstorn.

Lilla slottet 
– Så funkar det
I Malmö Stadsbiblioteks nya  
barn avdelning har barnens önskemål 
tagits tillvara. Här finns bokhyllor  
i form av träd och berg och  
klädskåp som kan prata.
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8. REGNBÅGEN
I skaparverkstaden ska man  

kunna jobba båda analogt och 
digitalt, med färg, lera, kame-

ror, läsplattor och datorer. Man 
ska kunna programmera egna 

dataspel eller spela in film framför 
greenscreen. 

1. ENTRÉ
Det finns en hemlig ingång för 

barnen som består av en ganska 
smal tunnel, och en vanlig ingång. 

I kapprummet pratar några av 
förvaringsskåpen när du öppnar 

dem. Du kan få en hälsning på ett 
av de 150 språk som talas i Malmö 
(och själv spela in en 

sådan hälsning). 

6. BOKSKOGEN
Här ska det vara som i en skog, 

med bokhyllor i form av träd. Hur 
boksamlingen ska kategoriseras 
är en process som pågår – det är 
viktigt att böckerna blir tillgäng-
liga även för dem som ännu inte 

lärt sig läsa.

7. GLÄNTAN
I bokskogen finns också  

ett pentry. De som vill kan  
ta med sig egen mat och  

äta, här finns mikrovågsugnar  
och diskho. Här finns kok- 

böcker eller böcker om  
föräldraskap. 

5. GROTTAN
Sagogrottan har en magisk  
dörr som öppnas när man  

knackar på en bokhylla.  
Rummet är öppet för besökare  

som vill läsa och mysa även  
när det inte är högläsning.

2. SKUGGAN
Skuggan går i blått och är tänkt 

för barn 6–8 år. Här finns en 
bokhylla i form av boktorn med 
gluggar att kika ut genom i top-

pen. Andra bokhyllor är inramade 
i berg – för att återknyta till natur-

temat som barnen önskade sig.

3. SKYMNINGEN
Rummen i Lilla Slottet flyter  

in i varandra. Skuggan övergår  
i Skymning, ett rum i rosa ton  
med bilderböcker och material  

för barn 4–5 år.

4. GRYNINGEN
Gryningens rum går i gult, 

som milt morgonljus. Här finns 
pekböcker och bilderböcker an-

passade för barn 0–3 år. Här finns 
också sittmöbeln Vulkanen, där 

små barn kan krypa runt eller titta 
i pekböcker. 

1

2 3

45

6

7

8
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ofia Malmberg, bibliotekarie 
på Adolf Fredriks musikklas-
ser, letade efter ett sätt att göra 
elevernas bokpresentationer till 
något utöver det vanliga. Hon 
ville erbjuda eleverna något de 
inte förväntade sig – gärna något 
som hade en digital dimension. 
Skolans IKT-pedagog föreslog 

att de skulle testa gratisappen Aurasma. Det 
visade sig bli en fullträff.
Hur fungerar appen?

– Man kan använda Aurasma till många 
olika saker men jag använder den till att skapa 
digitala boktips. Då filmar man ett 30 sek-
under kort prat om en bok och kopplar sedan 
ihop filmen med en bild på bokens omslag. Bib-
lioteket skapar en egen kanal i appen som man 
måste prenumerera på för att kunna titta på de 
digitala boktipsen. När man sedan, med appen 
i gång, för en telefon över samma bok fungerar 
bilden som en trigger som gör att filmen med 
elevens tips poppar upp i telefonen.
Hur bar du dig åt när du började?

– Jag laddade ner appen och raggade upp 
en lärare som jag trodde skulle nappa på idén. 
Eleverna läste från ett urval jag gjort och 

Boktips till 
kompisarna

S
Skolbibliotekarien Sofia Malmberg lät eleverna filma 
boktips till varandra. Nu kan de dra telefonen längs 
bokraden och se vad bästisarna gillar. 
TEXT & FOTO  KARIN PERSSON

SÅ  
GJORDE  

VI
Bra idéer att sno 
från kollegerna

fick sedan hjälp av läraren med att skapa sina 
presentationer om de böcker de tyckte var 
allra bäst. Det är en utmaning att på så kort tid 
sälja in en bok, att avgöra vad som är viktigt att 
ha med. Jag filmade med den vanliga kameran 
i min telefon och använde sedan appen för att 
länka filmerna till bokomslagen. När tipsen 
var klara ställde jag upp ett bord där jag skyl-
tade med böckerna som klassen jobbet med. 
Då kunde alla på skolan ladda ner appen, börja 

Om appen
l Aurasma finns 
för både iOS och 

Android. Appen är 
gratis att ladda ner 
och att använda.

Elevernas bokval 
begränsades av vilka 
böcker Sofia Malm-
berg ställde upp på 

vagnen i klassrummet. 
Några av favoriterna 

var Drakhjärta och 
hamnskiftare av Jerker 

Hultén, Koden är 
knäckt av Per Lange 

och Johan Bergström 
och Hjärnpunka av 
Staffan Cederborg. 
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prenumerera på vår kanal och kolla in deras 
tips.
Vad tyckte eleverna?

– De tyckte att det var spännande, nytt och 
annorlunda. När jag berättade om projektet 
var reaktionen: När börjar vi? När de sedan 
skulle filmas blev de nervösa. Jag fick poängte-
ra att om det blir fel så gör vi bara om och sa att 
de skulle lägga undan sina papper, att det blir 
mycket bättre om de berättar från hjärtat. När 

Sofia  
Malmbergs 

tips
l Om du har 
tillgång till en 

IKT-pedagog, hugg 
tag i den personen 
och jobba ihop. Ta 
annars hjälp av IT- 
ansvarig på skolan. 
Du behöver någon 

att bolla med för det 
uppstår förmodligen 
lite tekniska spörs-

mål på vägen.
l Det gäller att 

hitta en lärare som 
du känner är beredd 
att testa och som är 
med på att det här 
är ett försök. Det 

kan bli jättebra men 
det kan också bli så 
att ni behöver jobba 
en hel del med det 
vid första försöket. 
Det kan inte bli mer 
än fel och då lär ni 

er något på det.

nervositeten släppte tyckte de att det var jätte-
roligt. De var väldigt sugna på att få se resultatet 
med en gång, helst samma eftermiddag.
Vilka tittade på tipsen?

– Fjärdeklassarna som spelat in dem var 
speciellt inbjudna till en timme där de fick 
gå runt och titta på alla böcker. Jag tror att 
deras föräldrar och syskon också har fått titta 
hemma. Det är klart att niorna kanske inte 
var jätteintresserade av fyrornas boktips utan 
det var mest fyror och femmor som spanade 
in dem. 
Är det något som är svårt?

– Det är egentligen inte så svårt men åtmins-
tone jag behövde lite handledning på vägen. 
Det var skönt att ha en IKT-pedagog som 
stöd. Det tar lite tid att koppla filmerna till 
böckerna. För att det ska kunna bli en trigger 
måste det också finnas en tydlig bild på bokens 
framsida. Det gäller också att ha en schysst 
telefon. Jag hade tänkt att lärarna skulle sköta 
filmandet och koppla ihop filmerna med bok-
omslagen medan jag skulle vara handledare, 
men just den lärare jag arbetade med hade inte 
en tillräckligt bra telefon. I fortsättningen är 
tanken att jag bara ska bokprata och handleda 
arbetet. n

Den digitala bokhyllan behöver också göras levande.

Sofia Malmborgs bok 
Happenings som arbets-
metod där hon beskrivit 
hur man jobbar med de 
digitala boktipsen.
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ammet ligger tungt i luften på 
biblioteksfilialen Adolphe Max, 
döpt efter en av Bryssels borg-
mästare. Hyllorna svämmar över 
av slitna böcker. Jag närmar mig 

barnbibliotekarien, som ser ut att ha tråkigt 
vid sin disk.
Har ni böcker på nederländska?

– Några få.
Men de familjer som är tvåspråkiga?

– De får gå till olika bibliotek.

på flygplatsen konkurrerade den engelsk-
språkiga reklamen om att locka turister till 
antingen Vallonien eller Flandern. Den reklam 
som inte riktade sig till tillfälliga besökare var 
däremot antingen på franska eller neder-
ländska, trots att tvåspråkigheten officiellt är 
stark. Staden heter både Brussel och Bruxelles 
och dess gator har dubbla namn, vilket inte 
underlättar kartläsande.

Jag jobbar till vardags i Botkyrka där över 
hundra modersmål finns representerade och 
där vi aldrig säger till någon besökare att vi 
saknar böcker på ett visst språk. Har vi det 
inte just nu så får vi se till att skaffa det, efter-
som varje språk en person behärskar är något 
som å ena sidan berikar livet, å andra sidan 
måste hållas vid liv. 

Men hur ser situationen för bibliotek ut i ett 
land med flera officiella språk – som dessutom 
befinner sig i konflikt med varandra?

Belgien är uppdelat i tre regioner: Bryssel, 
Vallonien och Flandern, som i stor utsträck-
ning är självstyrande. Flanderns officiella 
språk är nederländska, Valloniens är franska 
och i några vallonska kommuner är tyska 
officiellt språk – men att det ena språket är of-
ficiellt i en region innebär inte att det är första 
språk för alla regionens invånare. 

De flesta belgare lär sig både nederländska 
och franska i skolan, men en del vallonska sko-
lor väljer att inte lära ut nederländska – något 
som ger bränsle åt den flamländska separatist-
rörelse som vill göra Flandern till ett eget land. 

språkgruppernas intressen tillvaratas av oli-
ka instanser. Det innebär att folkbiblioteken är 
antingen fransk- eller nederländskspråkiga. 
Men strax norr om Bryssels centrum, i 
kommunen Saint-Josse-ten-Noode eller 

Medan svenska bibliotek försöker tillhandahålla  
böcker på varje efterfrågat språk gör de belgiska  
tvärtom. Nederländskt för sig, franskt för sig.  
Bibliotekarien Sebastian Lönnlöv i Botkyrka reste  
till Bryssel för att lära sig mer om segregation.   

Mångspråk?  
Nej tack!

TEXT & FOTO 
SEBASTIAN LÖNNLÖVD

KOMMENTAR
Öppen arena 
för kollegial 

 kunskapsdelning. 
 Välkommen du 

också!
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Sint-Joost-ten-Node, ligger något så ovanligt 
som ett franskspråkigt och ett nederländsk-
språkigt bibliotek i samma hus, om än på olika 
våningsplan. De har till och med samarbeten 
några gånger per år.

”Vad tycker du om att det finns ett neder-
ländskt bibliotek i samma hus?”, frågar jag 
bibliotekarien på den franskspråkiga nedervå-
ningen. Han lägger in andra nyanser i frågan 
än vad jag är beredd på.

”Jag vet att media framställer det som pro-
blematiskt, men vi har faktiskt inte haft några 
problem med biblioteket där uppe.”

den nederländska gemenskapen i Belgien 
har mer pengar än den franska – och det märks 
på biblioteken. Till och med det franskspråkiga 
huvudbiblioteket vid Riches Claires ser ned-
gånget ut med sina uppradade bokhyllor. Här 
har inga arkitekter lekt på länge.

De nederländskspråkiga bibliotek jag besö-
ker är däremot nybyggda, färggranna och inn-

ovativt skyltade. De har inte bara böcker utan 
också filmer och andra medier. Muntpunt, ett 
centralt beläget kulturhus i fyra våningar, har 
till och med självbetjäning – men eftersom lån 
inte är gratis för vuxna måste bibliotekskortet 
först laddas med pengar i en automat.

På Muntpunt finns det ett visst fransk-
språkigt utbud och på Riches Claires ett visst 
nederländskt, men det är inga mängder – och 
volymerna är placerade på ”främmande 
språk”. En flamländsk bibliotekarie berättar 
att de franskspråkiga biblioteken vägrar köpa 
in böcker på turkiska och arabiska. När jag 
kollar i katalogerna visar det sig vara precis 
tvärtom. Även om volymerna är små har de 
franskspråkiga biblioteken fler böcker på 
minoritetsspråk än de nederländska. Snarare 
handlar påståendet om fördomar och rykten.

både bibliotekarier och andra belgare gav 
olika varianter av samma svar när jag frågade 
om bibliotekens uppdelning: ”Det är så det är.” 
”Det är politik.” ”Det beror på vår historia.” 
Ingen verkade hoppas på förändring. 

En bibliotekarie tyckte att stämningen har 
förvärrats av den misstänksamhet som terro-
ristjakterna har fört med sig. 

Samma dag som jag skulle ha flugit hem 
skedde terrordåden på Bryssels flygplats och 
tunnelbana. Jag lyckades ta tåg till Düsseldorf 
och flyga hem därifrån. När jag, några dagar 
försenad, kom tillbaka till min arbetsplats 
kände jag mig lättad över att arbeta i en miljö 
där mångspråk är självklart. Där biblioteken 
inte spelar en aktiv roll i upprätthållandet  
av gränser mellan människor inom samma 
land. n

Historiskt sett har 
nederländskan domi-
nerat i Bryssel. Men 
de snaste seklerna har 
framskan ryckt fram. 
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DEBATT
Vad tycker du?
Skicka in ditt 

debattinlägg till 
bbl@a4.se

ur uppstod näthatet? 
När förråades det 
offentliga språket? Hur 
såg de så kallade alter-
nativa medier ut som 
man tror orsakade pap-
perstidningarnas död 
en bit in på 2020-talet?

Se där tre fullt 
tänkbara frågeställningar för forskningen om 
sisådär 30-40 år. Dagens historiker kan gå till 
tryckta källor om de vill läsa hur den offentliga 
debatten fördes på 1700- och 1800-talet efter-
som mycket av den informationen är bevarad, 
men hur ser det ut framöver?

Riksbibliotekarien Gunilla 
Herdenberg har alldeles 
rätt när hon i senaste BBL 
(2016:3) menar att det som 
publiceras på Twitter, 
You tube och andra sociala 
medier bör bevaras för efter-
världen, via en utvidgad lag 
om pliktleveranser. 

den nya e-pliktlagen är visserligen bara 
några få år gammal, men den är faktiskt redan 
föråldrad. Som jag ser det beror det på att 
lagen har en alldeles för konservativ utgångs-
punkt. Till att börja med är det framför allt 
etablerade utgivare som ska pliktleverera sin 
utgivning. Det vill säga tidningar, förlag och 
andra massmedieföretag, organisationer och 
myndigheter. När vi sedan kommer till vad 

H
som ska levereras så handlar det om ”enstaka 
filer av avslutad och permanent karaktär”. 
Risken är uppenbar att mycket av det som 
levereras kommer att spegla det etablerade 
samhällets information, men inte så värst 
mycket av det som publiceras utanför dessa 
kanaler och som alltid varit en omistlig del 
av internet, särskilt webben. Samma sak med 
den publicerade information som är till sin 
natur dynamisk och rörlig.

en detalj i sammanhanget är att 90-talets 
e-pliktutredning (E-plikt/SOU 1998:111), där 
Sven Allerstrand var utredare och jag själv 
tjänstgjorde som sekreterare, var betydligt 

mer framsynt.  
År 1998 var visserligen  
inte sociala medier upp-
funna, men vi föreslog 
att annan mer efemär 
information som gjorts 
tillgänglig på nätet skulle 
samlas in och bevaras, 
som till exempel diskus-
sionsgrupper, elektroniska 

anslagstavlor och e-postlistor – något som 
var stort då men som ju nu har spelat ut sin 
roll och ersatts av sociala medier. 

Massor av värdefull information – det vill 
säga värdefull för framtidens forskare – för-
svinner dag för dag, megabyte för megabyte. 
Det är därför angeläget att förändra lagen 
och KB:s uppdrag så att vi inte förlorar mer 
av vår historia. n

Värden försvinner
dag för dag 

Jakob Harnesk,
biblioteksdirektör vid 
Karlstads universitet.
FOTO: TOVE CARIS

Den nya e-pliktlagen är både föråldrad och konservativ, skriver biblioteksdirektören 
vid Karlstads universitet, Jakob Harnesk. Själv föreslog han insamling av diskussions-
grupper och e-postlistor redan i nittiotalets utredning. TEXT  JAKOB HARNESK

”Youtube och andra 
sociala medier bör be-
varas för eftervärlden, 

via en utvidgad lag 
om pliktleveranser.”
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Än bor det humanism på Karolinska
Enligt Godwins lag, med sitt ursprung i det 
tidiga nätets internetforum, lämnas ofta 
den sakliga diskussionen gradvis för att 
slutligen hamna i förra seklets skräckkam-
mare: Hitler och nazismen. Och enligt vissa 
uttolkare förlorar den som kastar första 
brunstenen.

Turbulensen kring KI, min arbetsplats, 
och den famösa Macchiarini-skandalen har 
fått mig att reflektera (förutom att förfasas 
över stjärnkirurgens framfart).

En brist på etisk kompass, renons på 
akademiska dygder och motvillig, därtill 
felrekryterad, filosofisk kompetens – ja, så 
tecknas bilden av universitetet KI. Därut-
över har Godwins profetia uppfyllts med 
råge i kommentarer som jämfört KI med 
koncentrationsläger eller Macchiarini själv 
med doktor Mengele.

För oss som ”värmer matlådor till lunch” 
och inte känner igen oss i ”subkulturer och 
hemliga handslag” (Jonas Ludvigsson i 

DN 22/2), vi som utgör lejonparten av KI:s 
cirka 5 000 anställda och forskare  – har vi 
endast plats på åskådarläktaren, om än på 
första rad, under professorernas drabbning 
på debatt- och kultursidor?

Det jag funderar över är om kritiken av 
KI, om än aldrig så korrekt till sitt innehåll, 
också än mer cementerar bilden av ett för-
ment elitistiskt lärosäte styrt av en korrupt 
klick professorer utan etisk kompass. En 
kritik som, delvis bestående av anektdotisk 
evidens, självgott negligerar det som gör 
KI fantastiskt. Det som nyanserar och som 
Jonas Ludvigsson skildrar i sin replik.

Oavsett erbjuder jag alla inblanda-
de att skaffa ett bibliotekskort på KI:s 
universitetsbiblio tek och botanisera i våra 
tre boksamlingar med humanistiskt-filoso-
fiskt-litterärt innehåll: Camera Obscura, en 
diger samling av bland annat patografier; 
Böttigersamlingen, instiftad av KI-profes-
sorn Lars Erik Böttiger, och, inte minst, den 

nyligen invigda normkritiska hyllan.
Om ni glömt legitimationen är ni ändå 

välkomna att ta del av våra öppna popu-
lärvetenskapliga föreläsningar; till exempel 
har Maja Hagerman föreläst hos oss om 
konsten att uppfinna sina förfäder. Eller 
så samtalar ni med en bibliotekarie – en 
oanad resurs för humanistiska perspektiv.

Vill man, mot bakgrund av PC Jersilds 
replik i DN Kultur 1/3, kritiskt granska 
Heidegger rekommenderas Fenomeno-
logiska perspektiv: studier i Husserls och 
Heideggers filosofi från 1997, tillgänglig 
på hylla D. Dessvärre har vi ingen bok av 
Svetlana Aleksijevitj. Professor Bo Risberg 
(”Karolinska är etikens Tjernobyl”, Läkar-
tidningen 29/1) är förstås välkommen att 
lämna ett inköpsförslag. Men hennes Bön 
för Tjernobyl finns säkert tillgänglig på ett 
folkbibliotek i hans hemkommun – en resa 
till apokalypsen på riktigt. n
 Carl Gornitzki, bibliotekarie, KIB
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Litteraturen  
på undantag?  
Unga vuxnas fiktions-
läsning i dagens Sverige 
Torsten Pettersson, 
Skans Kersti Nilsson, 
Maria Wennerstöm 
Wohrne, Olle  
Nordberg 
Makadam, 2015

Litterär kompetens 
snart ett minne blott

RECENSION
Redaktör  

Johannes Rudberg.
Skicka ditt tips till  

bbl@a4.se

läsforskning är komplext och inbegriper 
olika discipliner och teorier. Ett forsknings-
projekt om ungas fiktionsläsning har samlat 
fyra litteraturvetare: Torsten Pettersson, 
Skans Kersti Nilsson, Maria Wennerström 
Wohrne och Olle Nordberg. I antologin har 
forskarna samlat sina projektstudier om vilka 
färdigheter, lässtrategier och attityder unga 
i åldrarna 16-25 år har som läsare. Studierna 
genomförs med både kvantitativa och kvalita-
tiva metoder.

Torsten Pettersson förfat-
tar kappan kring fiktions-
litteraturens ställning och 
läsforskningens möjligheter. 
Utgångspunkten är försvaret 
av litteraturens betydelse för 
personlighetsutveckling och 
behovet av konkret empi-
risk läsforskning. Hotet mot 
fiktionsläsning illustreras av 
att internetanvändning hos 
unga ökat dramatiskt medan 
bokläsning minskat måttligt. 

lässtrategier, självreflek-
tion och kulturmöten utgör 
bokens andra del. Skans Kersti Nilsson låter 
en grupp unga läsa två noveller för att under-
söka huruvida litteraturläsning understöd-
jer personlighetsutveckling. Ett personligt 
förhållningssätt till fiktionsläsning domine-
rar. Torsten Pettersson spinner vidare på de 
emotionella och etiska engagemangen och 
finner att korrelationen mellan en emotionell 
och etisk känslighet är svag. 

Maria Wennerström Wohrne utgår från 
Torells literary transfer-kompetens, vilken 

”Hotet mot  
fiktionsläsning  

illustreras av att 
internetanvänd-

ning hos unga ökat 
dramatiskt medan 

bokläsning minskat 
måttligt.” 

innebär att läsarens erfarenhetsvärld förs 
in i texttolkningen. Elever vid yrkesförbe-
redande gymnasieprogram har fått läsa en 
novell av Cora Sandel och besvarat frågor om 
hur läsningen har bidragit till självinsikt och 
förståelse för andra människors erfarenhet-
er. Även studenter i litteraturvetenskap och 
lärarutbildning har fått samma frågor. De uni-
versitetsstuderande besitter en mer utvecklad 
förmåga att tolka och uttrycka sig om litterära 

texter. Skans Kersti Nilsson 
diskuterar läsarens förmåga 
att försjunka i och absorberas 
av en text. Hon undersöker 
gymnasisters och folkhög-
skoleelevers uppfattning 
av en högläst berättelse på 
temat Förintelsen. Eleverna 
hade inga svårigheter att 
hänga med i handlingen, men 
lässtrategier som utvecklar 
kognition, identifikation och 
nytta är sämre utvecklade. 

avslutningsvis fokuseras 
på attityder till läsning. Olle 
Nordbergs jämförelse mellan 

18-åringars attityder till läsning år 2000 
och 2012 är uppseendeväckande. Nordberg 
granskar uppsatser inom de nationella proven 
i svenska på temat ”Läsandets hemligheter”. 
Trots digitaliseringen kopplar inte 2012 års 
gymnasieelever samman fiktionsläsning med 
de nya digitala formaten. Den tryckta boken 
tycks ha en fortsatt stark position. Däremot 
anses skolarbete konkurrera med fiktionsläs-
ning. Läsning kan endast bedrivas när man 
känner sig avstressad. Den litterära kompe-
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Berättelser från fältet

tensen har märkbart minskat när man jämför 
de två årskullarna.

Stora läsupplevelser förknippades år 2000 
främst med klassiker och annan skönlitteratur 
medan fantasy ligger i topp hos ungdomarna 
2012. Nordberg påpekar att det är själva attity-
den till läsning som förändrats från personlig-
hetsutveckling till avkoppling.

Maria Wennerström Wohrne gör en intres-
sant analys av tre olika gymnasiegruppers 
attityder till läsning. Värt att notera är skill-
naderna mellan fransk och svensk litteratur-
undervisning. I Frankrike har den litterära 
formen haft ett egenvärde som studieobjekt 
medan man i Sverige mer sett litteraturen ur 
ett fostrande nyttoperspektiv. 

skans kersti nilsson har samtalat med unga 
vuxna i fokusgrupper om deras syn på fiktions-
läsning. Hypoteserna att unga vuxna inte har 
någon större behållning av att läsa fiktions-
litteratur, att de hellre ser på filmatiserad 
fiktionslitteratur, hellre läser på skärm än i 
böcker och att fiktionslitteratur inte har någon 
större betydelse för personlighetsutveckling-
en kommer på skam. Digital läsning associeras 
med bristande koncentration medan bokens 
taktila egenskaper förhöjer läsupplevelsen. 
Läsning på sociala medier innebär mindre 
reflektion. 

Avslutningsvis diskuterar författarna  
sina resultat och ger rekommendationer till 
skola och bibliotek. Den diskussionen hade 
gärna fått vara längre och mer dialogiskt 
utformad.n 

 Gunnel Furuland
Bibliotekarie och fil. dr. i litteraturvetenskap

här står de som har sin dagliga 
gärning i bibliotek, bokhandel eller 
antikvariat i fokus. Boken är den 
andra i en rad studier kring böcker 
och bokutgivning. 
Den första, Bokbygga-
re, utkom 2013 (rec. i 
BBL nr 3/2014). 
Boken är indelad i 
tre avsnitt: bibliotek, 
bokhandel samt anti-
kvariat. Varje avsnitt 
inleds med en resumé 
av respektive område 
följd av personliga 
berättelser från fältet. 
De inledande avsnit-
ten ger en mångsidig 
belysning av de tre 
områdena. Till exem-
pel spänner biblio-
teksavsnittet över allt 
från fängelsebibliotek 
till bibliotek med 
museal inriktning. 
Mångfalden återkommer i vittnes-
målen. En lyckad dag på jobbet kan 
vara när man lyckats uppbringa 
ett exemplar av Zlatan-boken till 
den förstagångsbesökande unge 
mannen som utbrister: ”Faan att 
jag aldrig varit här förr. Tack så 
jättemycket!” Knäsvag kan man 
också bli när man i en äldre samling 
hittar första upplagan av De motu 
cordis - William Harveys revolutio-
nerande upptäckt om blodomlop-
pet. Sannerligen om inte detta är 
ett av de bättre bidragen i genren 
att synliggöra bibliotekariernas 
kvalificerade arbete.

I bokhandelsavsnittet ordas en 
del om den tilltagande koncentra-
tionen, där kedjorna och nätför-
säljningen gör livet surt för den 
fristående bokhandeln. Trots detta 
finns en stark tro på den fysiska 

bokhandelns framtid, med det per-
sonliga mötet som varumärke. Mest 
påfallande är entusiasmen, kreati-
viteten och påhittigheten. Bokhan-

deln sjuder av aktivitet: 
läsecirklar, författarbesök 
och andra evenemang. 
Och så förstås – fika.

Bokens bäst före- 
datum blir kortare. Här 
spelar antikvariaten  
en viktig roll för att 
öka böckers livslängd. 
Antikvariaten drivs av en 
skara bokintresserade 
entusiaster och här finns 
en oro för återväxten. 
Att driva antikvariat ger 
inga snabba pengar. Men 
nätförsäljningen har för 
antikvariaten inneburit 
en möjlighet. Tryckta ka-
taloger har ersatts av den 
gemensamma webbplat-
sen antikvariat.net. 

Det digitala hotet då? Här råder 
konsensus bland fältrapportörerna. 
Pappersboken ligger inte i döds-
ryckningar. Från forskningsbiblio-
tekshåll vittnas dock om en annan 
utveckling. Där går numera 80–90 
procent av medieanslagen till inköp 
av digitalt material.

Sammantaget är Bokbärarna 
en hyllning till bokbranschens 
vingårdsarbetare. Opretentiöst och 
sympatiskt. Här kan biblioteks- och 
informationskunskapsstudenter få 
en livs levande skildring av biblio-
tekarieyrket. Här kan kommunala 
och regionala kulturpolitiker – och 
kulturbyråkrater få en insikt om 
bokbärarnas betydelse för det loka-
la kulturlivet. n

Barbro Thomas
F.d. biblioteksråd vid  
Kungliga biblioteket

Bokbärare: biblioteket, 
bokhandeln och  
antikvariatet 
Camilla Smedberg, 
Peter Ullgren, Bengt 
Erik Eriksson (red) 
Carlssons, 2015
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östen 2015 lanserade det norska 
filminstitutet en streamingtjänst 
för norska kort- och dokumen-
tärfilmer av samtida film- och 
teveskapare. Tjänsten är gratis 
men för att få tillgång krävs ett 

nationellt norskt lånekort med pinkod. Som till 
vårt broderland i väster utflyttad svensk får jag 
utan problem kort och kod och går sen hem för 
att slå mig ner vid datorn och testa. Tjänsten är 
en så kallad ”innkjöpsordning”, där en obero-
ende grupp väljer ut filmer som nominerats av 
olika organisationer inom film- och teve.  

rent formmässigt är Filmbib ganska lik 
Netflix, man bläddrar sig fram i kategorier. 
Jag börjar med en film om skateboard som 
otippat visar sig vara en rafflande dokumentär 
med medelålders ”dudes” och en och annan 
statstjänstekvinna som försöker förklara sitt 
tilltag de år då Norge som enda land i världen 
införde skateboardförbud. Plötsligt är jag som 
fastnaglad och jag välkomnar bläddrafunktio-
nen som gjorde att jag hittade den. 

Under kategorin ”Barn” ser jag en sympatisk 
lerfilm om barn som leker asylmottagning på 
en bakgård. ”Porträtt” med dokumentärer om 
litterära kändisar som Halldis Moren Vesaas 
och en favoritpoet i Nobelklass – Olav H. Hau-
ge lockar förstås. 

”Litterära berättelser” känns spännande  
för en bokmal. Här ser jag en gripande film  
om en liten pojke och hans far som sörjer en 
död mor. I eftertexterna ser jag att den baseras 
på författaren Gaute Heivolls text, en favorit 
med sinne för både stilistik och de goda histo-
rierna.  

 
NYTTA

NÖJE

ANVÄNDAR- 
VÄNLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

Kommentar till betygen: 
Det är ett rent nöje att bo-
tanisera bland så mycket 

kvalitetsfilm! För den som 
vill lära finns också mycket 
att hämta, från skateboard 
till litteraturhistoria. Sök-
funktionen är lite otydlig 

och tycks ha vissa tekniska 
problem och när man 

scrollar över bilderna hade 
det varit bra om regissören 

syntes. Men i stort sett 
fungerar tjänsten bra. 

VAD? Norska filminstitutets streamingtjänst Filmbib
VAR? Norge (filmbib.vod2u.com)
FÖR VEM? Alla som har ett nationellt bibliotekskort i Norge

TEXT & FOTO  
ALBERTE BREMBERG

Fri film i fåtöljen  
– men bara i Norge

slutligen: inte en norsk dag utan ett andra 
världskrig. Under ”Krig på film” fastnar jag för 
en film om de norska läkarstudenterna som 
hämtades av tyskarna till koncentrationsläger. 
Och med det är jag färdigtestad. 
Sammantaget är jag mycket entusiastisk för 
denna streamingtjänst, den är helt enkelt en li-
ten guldgruva. Underhållande och lärorik med 
en bra blandning av ungt och tufft, gediget och 
intressant och dessutom med ett rikt utbud av 
kvalitetsproduktioner för barn. 
Men, det är väldigt dumt att den inte fungerar 
utanför landets gränser. Det hade varit ett 
utmärkt tillfälle att göra dessa filmpärlor mer 
kända för publiken i andra länder. Men med 
det sagt så; det här är ett sådant statligt kultu-
rellt tilltag som gör att man känner kärlek till 
Norge. 

Jag har mitt lånekort och min kod. Jag 
kommer att återvända till Filmbib. Skulle man 
kunna tänka sig en svensk variant? n

Betyg

”En liten guldgruva”, tycker Biblioteksbladets 
testare Alberte Bremberg.

BBL TESTAR
Allt från sago-

stunder till 
magiska under.

H

Så här kan du hjälpa:

>> Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
>> Sms:a AKUT SYRIEN till 72900 och skänk 100 kr

Efter år av krig är situationen för människor 
i Syrien desperat. Röda Korset fi nns på plats 
och med ditt stöd kan vi rädda fl er liv varje dag.

GENOM ATT SMS:A ELLER SWISHA GODKÄNNER DU ATT BLI KONTAKTAD AV RÖDA KORSET. DINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS ENLIGT PUL.



KALENDARIUM 

10 maj, Expertnätverket för
folkbibliotekschefer 
l Dags för nätverksträff i Västerås den 
10 maj 2016! Läs hela programmet som 
pdf på vår webbplats.

11–12 maj 2016, Västerås 
l Välkommen till de ledande 
branschdagarna 2016 i Västerås! 
Mer information finns på förening-
ens hemsida. 

18–19 maj 2016, Nätverksträff 
för fängelsebibliotekarier
l Plats: Häktet Göteborg, Ung-
doms- och kvinnoavdelningen.
Ullevigatan 11, 411 39 Göteborg. 
Besöksingången är på baksidan 
av häktet och dörrarna är märkta 
”Besök”. Läs hela programmet på 
vår webbplats.

19 maj, Expertnätverket  
för tidningar och tidskrifter 
träffas i Uppsala 
l Expertnätverket för tidningar och 
tidskrifter på folk- och skolbibliotek 
träffas i Uppsala 19–20 maj, från 
lunch tom lunch. Förutom nätverks-
diskussioner kommer bl a Annina 
Rabe att föreläsa. Mer information 
kommer. Du kan också kontakta 
Kristina Andersson, bokkicki@gmail.
com eller på tel 090-192621.

Kalendariet fortsätter på sidan 46.

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 

Med demokratiskt         uppdrag

rets Marskonferens 
inleddes redan på skott-
dagen den 29 februari med 
temat §2 – Biblioteken och 
demokratin, vilket givetvis 

syftar på paragraf 2 i bibliotekslagen 
som säger att biblioteksväsendet ska 

verka för det demokratiska samhäl-
lets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsikts-
bildning.

Temat öppnade upp för många  
olika perspektiv på bibliotekens  
roller kring uppdraget. Vi fick bland 
annat höra om hur man kan sprida 
forskningsresultat och forsknings-
data fritt genom Wikipedia, hur  
man med endast ett stort engagemang 
och sociala medier kan samla tusen-
tals människor i en fredlig mani-
festation mot rasism. Men också hur 
användaren kan få bestämma vad ett 
bibliotek ska digitalisera. Vi ställdes 

Å

Umeå bjöd på strålande 
väder, men vi var många som 
lockades in i Väven för att 
lyssna och medverka under 
två välfyllda konferensdagar. 
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Glada arrangörer! 
Bertine Pol Sundström, 
Annika Eriksson, Stefan 
Fleig, Pia Brinkfeldt, 
Christer Edeholt.
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Med demokratiskt         uppdrag

Skaparbibblan  
på väg
tack vare utvecklingsstöd  
från Svensk biblioteksförening  
och Regionbibliotek Region 
Jön köpings län, kunde vi, några 
bibliotek i Region Jönköpings  
län, använda en inhyrd minibuss 
med namnet Skaparbibblan på väg 
för att sprida kunskap under 2015 
om vad makerspace på biblio-
tek kan vara. I bussen fanns till 
exempel: robotar, 3D-skrivare, 
stans maskin, elektronik-kit och 
fysikexperiment. Bussen har blivit 
omskriven i flera olika samman-
hang. Bussen omnämns bland 
annat i boken Ägodela, från Natur-
skyddsföreningen. 

Vi ägodelar och rullar vidare. 
Bussen som var ett projekt finns 
idag inte kvar. Kunskapen om vad 
makerspace på bibliotek kan vara 
är dock något som vi arbetar vidare 
med. Vi har till exempel skapat ett 
nätverk som heter Makerspace 
Jönköpings län. Syftet är att vi till-
sammans, över kommungränserna, 
ska stötta och inspirera varandra 
om hur vi kan arbeta med begrep-
pet makerspace på våra bibliotek.

Projektet Skaparbibblan på 
väg har skett i samverkan mellan 
biblioteken i Vaggeryd (projektledare 
för projektet), Huskvarna, Gislaved, 
Nässjö, Eksjö, Gnosjö och Regionbib-
liotek Region Jönköpings län, samt 
Mediacenter Jönköpings län. n   

 Hanna Häljestig

inför frågor som Vad gör biblioteken 
för asylsökande? och Hur är det egent-
ligen med upphovsrätten i en digital  
värld? Vems röster är det egentligen 
som hörs och får höras, undrade 
flera av årets föreläsare. En viktig 
fråga som nog kommer att fortsätta 
diskuteras under detta jubileumsår 
då Tryckfrihetsförordningen fyller 
250 år.

En eloge till arrangörerna för 
tanke väckande program och ett 
välordnat arrangemang! Twitterrap-
portering från konferensen hittar du 
med hashtaggen #marsdagar. n  
  Katarina Wiberg

Fristadsförfattare 
Ahmed Mohamed.

Kristina Alex-
andersson talar 
engagerat om 
Creative Com-
mons.

Spännande läsning  
från Svensk biblioteks-
förening.

FOTO: BENGT CLAESSON



Sekretessen kräver          en särskild utredning
vensk biblioteksförening har 
lämnat sitt svar på departe-
mentspromemorian Några 
frågor om offentlighet och 
sekretess (Ds 2016:2), som 

bland annat innehåller förslag på en 
utökning av bibliotekssekretessen. 
Framöver ska även enskildas an-
vändning av informationsteknik på 
biblioteken omfattas av sekretess, 
något som Svensk biblioteksförening 
välkomnar. 

I dagsläget är det endast uppgifter 
om enskildas lån, reservation eller 
annan beställning som omfattas av 
sekretess. På det här området har 
lagstiftningen blivit omodern och det 
är hög tid att den uppdateras för att 
säkerställa användarnas integritet, 
vilket föreningen har påtalat under 
ett antal år.

I dag erbjuder bibliotek sina besö-
kare omfattande möjligheter att an-
vända informationsteknik för studier, 
informationssökning, kontakter med 
omvärlden med mera. Biblioteken hål-
ler också kurser för ovana användare 
och arbetar på olika sätt för att öka 
den digitala delaktigheten och rusta 
människor för att navigera i informa-
tionssamhället. Biblioteken är en vik-
tig aktör i att öka kunskapsnivån i det 
som med ett samlingsbegrepp kallas 
medie- och informationskunnighet. 

förslaget om utökad sekretess 
ligger i linje med bibliotekslagen som 
i sin ändamålsparagraf (§2) anger att: 
”Biblioteken i det allmänna biblio-
teksväsendet ska verka för det demo-
kratiska samhällets utveckling genom 
att bidra till kun-
skapsförmedling och 
fri åsiktsbildning.” En 
förutsättning för den 
fria åsiktsbildningen 
är informationsfrihet 
och personlig inte-
gritet.  

IFLA har också antagit flera mani-
fest som behandlar informationsfri-

het och integritet inom biblioteks-
väsendet. IFLA:s internetmanifest 

säger bland annat 
att: ”Bibliotek och 
informationstjäns-
ter ska respektera 
användarnas inte-
gritet och behandla 
uppgifter om resur-
ser dessa använder 

med konfidentialitet.” Förslaget om 
utökad sekretess aktualiserar också 

S

”Biblioteken är en 
viktig aktör i att öka 

kunskapsnivån.”

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  
19 maj 2016, Expertnätverket för 
bibliotek och upphovsrätt
l Tid: 09:00–15:30
l Plats: World Trade Center Stockholm, 
ingång Klarabergsviadukten 70 eller 
Kungsbron 1 (ligger intill Cityterminalen 
där flygbussarna och Arlanda Express 
finns).
l Lokal: Washington.
l Läs hela programmet på vår webb-
plats. 

27 maj, Expertnätverket för IFLA 
l Columbus, nästa! Träff med Expert-
nätverket för IFLA. Vi förbereder oss 
för WLIC 2016 i Columbus. Anmäl dig 
senast 19 maj till: info@biblioteksfo-
reningen.org
l Lunch och fika ingår, anmäl special-
kost. Du måste vara enskild medlem i 
Svensk biblioteksförening för att delta. 
Dagen är kostnadsfri.

Kalendariet fortsätter på sidan 48.
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Sekretessen kräver          en särskild utredning

andra integritetsfrågor för bibliote-
ken. Biblioteken måste förhålla sig till 
hur användardata hanteras, lagras och 
i vilken omfattning dessa data delas 
med tredje part som tillhandahåller 
applikationer för exempelvis e-böcker. 
I IFLA:s uttalande om integritet i bib-
lioteksmiljöer från 2015 rekommende-
ras bibliotek att agera för att begränsa 
insamlingen av användardata och 
vilka tjänster besökarna använder, 
samtidigt som möjligheterna att göra 

det kan vara begränsade på grund av 
bland annat kommersiella aktörers 
intressen eller policys hos huvudmän-
nens IT-avdelningar. 

Det är väsentligt att biblioteken har 
möjlighet att hävda användarnas inte-
gritet och att bibliotekshuvudmännen 
tar ansvar för att så kan ske. Frågan 
om integritet är dock betydligt breda-
re än det som omfattas av förslaget till 
lagändring, och bör därför bli föremål 
för särskild utredning. n Björn Orring
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sara råsberg och Sassa Persson 
kommer under biblioteksdagarna i maj 
att berätta om hur Linköpings univer-
sitet arbetar med att få flera forskare 
att se möjligheterna och nyttan med 
att dela med sig av sin kunskap via 
världens största uppslagsverk online.
De kommer att berätta mer om upp-
lägg, vision och problem.

På Biblioteksdagarna i Västerås  
har du möjlighet att välja mellan 22  
studiebesök, 25 parallella seminarier 
och 5 storföreläsningar. Dessutom 
får du knyta kontakter på mingel och 
middag. n   Elza Zandi

Wikipediaprojektet
vid LiU
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Diskussioner kring 
skolbiblioteken
fredag 11 mars träffades föreningens 
Expertnätverk för skolbibliotek i Stock-
holm. Ett fyrtiotal engagerade skolbib-
liotekarier fick lyssna till goda exempel 
på hur man kan arbeta i skolbiblioteket 
för att stärka elevers lärande. Men ock-
så mer övergripande information, som 
aktuellt från Skolverket om planer och 
satsningar som berör skolbiblioteken. 

Anette Holmqvist, utbildningsråd, 
är uppmärksam på kopplingar till 
skolbiblioteken i sammanhang som inte 
är självklara för alla inom skolvärlden, 
till exempel när det gäller omformule-
ringar av styrdokument och det digitala 
utvecklingsarbetet som nu planeras. 
Lena Fagerström från Statens medie-
råd talade om sin och föreningens 
MIK-bibliotekssatsning och nätverket 
fick chans att påverka hur den ska 
utvecklas framöver. Dagen avslutades 
med diskussioner om hur nätverket ska 
användas. n   Jenny Nilsson
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Ny jurymedlem  
för plakettjuryn

ohanna Andersson är skolbiblio-
tekarie på Bäckadalsgymnasiet 
i Jönköpings kommun och blev 
nyligen invald som jurymedlem 
i plakettjuryn, där Nils Holgers-
son-plaketten, Carl von Linné-

plaketten och Elsa Beskow-plaketten 
ingår. Svensk biblioteksförening delar 
årligen ut Sveriges biblioteks utmär-
kelser. Sammanlagt delar föreningen 
ut åtta priser.

Svensk biblioteksförening pratade 
närmare med nya jurymedlemmen 
Johanna Andersson och fick lära kän-
na henne bättre. 
Varför ville du sitta i juryn?

– I Sverige har vi en fin tradition  
av konstnärer som illustrerar barn- 
litteraturen. Jag tycker det är viktigt 
att de yrkesverksamma illustratörer-
na uppmärksammas. Jag ser det  
även som ett tillfälle att utvecklas  
i mitt yrke som skolbibliotekarie, när 
det gäller att läsa ny ungdomslittera-
tur.
Vad har du för favoritförfattare, 
-böcker och -genrer?

– Fantasy, dystopier och histo-
riska romaner läser jag mest. Några 
favoriter är Neil Gaiman, Michael 
Morpurgo och Selma Lagerlöf. Jag är 
även svag för magisk realism.

J
Skolbibliotekarien Johanna Andersson blev  
nyligen invald som jurymedlem för plakettjuryn.

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  
31 maj, Expertnätverket  
för statliga bibliotek 
l Vårmöte för Expertnätverket för 
statliga bibliotek. Preliminärt program:
1) Är utvärdering av verksamheten en 
väg framåt? Fungerar utvärdering som 
metod för utveckling, omorientering 
och förändring? Vi får ta del av exempel 
på nya utvärderingar. Margareta Nelke 
visar hur uppdragen ser ut från konsul-
tens sida och vad vi bör tänka på före, 
under och efter utvärderingen.
2) Finns det plats för de statliga bibli-
oteken i den Nationella biblioteksstra-
tegin? Utredarna Krister Hansson och 
Karin Linder kommer med några frågor 
till oss men framförallt med öppna sin-
nen. Under våren har arbetet med den 
Nationella biblioteksstrategin handlat 
om informationsinhämtning men snart 
går man in i analysfasen. Passa på att 
göra din röst hörd!
Plats: Försäkringskassans huvudkontor 
vid Telefonplan i Hägersten.
Mer information och inbjudan kommer, 
men gör en heldagsmarkering för 
 tisdagen 31 maj 2016!

12–15 juni, Halmstad
konferensen, Bergen 
l Konferensen belyser bland annat 
frågor om nordiska biblioteks strategier, 
bibliotekens värderingar och sociala 
uppdrag. Läs mer om konferensen på 
www.hordaland.no/halmstadkonferan-
sen2016

Kalendariet fortsätter på sidan 50.

Vad har läsning och  
böcker betytt för dig?

– Dels kan läsning tjäna som själv-
bekräftelse. Så var det när jag som 
15-åring fick diktsamlingen Kärlek 
och Uppror av min farmor. Många 
nätter låg jag och läste dikterna, om 
och om igen. Samtidigt som jag kan 
drömma mig bort från verkligheten i 
en fängslande bok, så lever jag mig in 
i en annan människas, författarens, 
drömmar och visioner. Då utvecklas 
jag som människa.
Hur ser svenska barnböcker ut  
i dag jämfört med när du var barn?

– En positiv trend i litteraturen, 
framförallt för de yngre, är att mångfal-
den i samhället speglas mer i barnböck-
erna. Det kan vara allt från familjer med 
två pappor eller böcker som beskriver 
barn från andra kulturer.

Det har blivit ännu mer kommer-
sialiserat, författare vill sälja, därför 
satsar man på att skriva följetonger.
Bästa biblioteksminnet? 

– Ett minne jag har som biblioteks-
besökare är från när jag som tonåring 
på 90-talet fick tillgång till den första 
internetuppkopplade datorn. Det var 
på skolbiblioteket på min gymnasie-
skola. Det var som om hela världen 
flyttat in i biblioteket! n    Elza Zandi
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Johanna 
Andersson.
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Greta Renborg  
– den första 
PR-bibliotekarien

rligen sedan 1986 delar 
Svensk biblioteksförening 
ut Greta Renborgs pris, 
vilket belönar ett enskilt 
bibliotek, eller biblioteksan-
ställd, som lyckats med god 

marknadsföring och arbetar i ”Greta 
Renborgs anda”. Men vem var Greta 
Renborg? Och vad innebär hennes 
”anda”?

Greta Renborg,  1921–2005,  
är en av svenskt biblioteks-
väsens mest radikala och 
idérika profiler. Hennes 
kultur- och biblioteks-
karriär är omfattande 
sedan hon tog sin biblio-
tekarieexamen 1953.  
Greta Renborg var en 
orädd kvinna som stred 
för sina idéer och ”sitt” 
bibliotek.

Hon marknadsförde 
biblioteken under en tid då 
ordet PR knappt förekom  
i bibliotekssammanhang, in i den 
uppdaterade biblioteksvärlden. På 
Stockholms stadsbibliotek blev hon 
den första PR-bibliotekarien. 

Som lektor på Bibliotekshögskolan  
i Borås undervisade hon i PR och 
marknadsföring. 1946 anlitades  
hon för att starta ett patientbibliotek 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, 

Å

Greta Renborgs pris delas ut till ett bibliotek eller  
en anställd som lyckats med marknadsföring och  
arbetar i Greta Renborgs ”anda”. Men vem var hon?

1956 och två år framåt ledde hon  
Dalaprojektet som bokkonsulent.  
Hon pratade böcker, ordnade 
 bok utställningar och höll föredrag. 
Många som inte tidigare kommit  
i kontakt med litteratur och bibliotek 
blev biblioteksbesökare. 

Hon skrev flera böcker bland annat 
Det uppsökande biblioteket, om biblio-
tekets möjligheter att stimulera läsin-
tresse och Att arbeta med bibliotekens 

PR.
I början på 1950- talet 

reste hon till USA och 
övertygades om att 
biblioteken måste arbeta 
aktivt för att nå ut i sam-
hället. Livfullt berättade 
hon om sina möten med 
amerikansk uppsökande 
biblioteksverksamhet på 
prärien.

Greta Renborg publi-
cerade sig flitigt, böck-

er, antologier, recensioner och ett 
oräkneligt antal artiklar där hennes 
litteratur, liv och yrkeserfarenhet 
speglades.  
Alla älskar biblioteken, måste de 
verkligen marknadsföras? Ja, skulle 
nog Greta Renborg svara i dag, och 
göra en uppdatering på Facebook eller 
Twitter. n

Marianne Steinsaphir

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  
3–10 juli, Almedalsveckan, Visby 
l Öppenheten under Almedals-
veckan är unik både för Sverige och 
övriga världen. Alla är välkomna och 
ordet är fritt! Svensk biblioteksföre-
ning är självklart på plats!

22–25 september, Bok & Bibliotek 
l Nordens största mötesplats 
för bok- och biblioteksbranschen. 
Mässan mottar årligen runt 100 000 
besök under fyra dagar. Självklart är 
Svensk biblioteksförening på plats!

24 oktober, Prisceremoni för  
Sveriges biblioteks utmärkelser 
l Måndag 24 oktober klockan 17 
delas Sveriges biblioteks utmärkelser 
ut. Läs mer på webbplatsen.

27–28 oktober, Mötesplats  
Profession – Forskning 
l Föreningens årliga forskardag 
går från och med i år samman med 
konferensen Mötesplats Borås. 
Under gemensam flagg arrange-
ras konferensen under nytt namn: 
Mötesplats Profession – Forskning. 
Den äger rum 27–28 oktober i Borås 
och arrangeras av Högskolan i Borås, 
Kultur i Väst, Stadsbiblioteket Borås 
stad och Svensk biblioteksförening. 
Mer information under våren. Kon-
taktpersoner på föreningens kansli är 
Katarina Wiberg och Jenny Nilsson. 

 

Greta Renborg.
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Bengt Hjelmqvist pris delas sedan 1964 ut till  
framstående insatser inom folkbiblioteksområdet.

”Framsynt uttolkare  
av folkbiblioteken”

vensk biblioteksförening 
delar sedan 1964 ut Bengt 
Hjelmqvists pris för att belöna 
framstående insatser på 
folkbiblioteksområdet. Såväl 

praktiska och teoretiska insatser, en 
samlad gärning eller en enstaka pre-
station kan belönas. Priset kan även 
ges till flera personer gemensamt eller 
bibliotek, som i sin verksamhet eller 
utformning representerar en insats 
utöver det vanliga. 

Bengt Hjelmqvists insatser för  
de svenska folkbiblioteken var och  
är fortfarande utöver det vanliga. 

Bengt Hjelmqvist, 1903–2005,  
var främst en biblioteksideolog  
och ämbetsman, verksam i så  
många decennier att han följde  
och påverkade hela den moderna 
svenska  folkbiblioteksutvecklingen. 
Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, 
akademiskt skolad och en stor huma-

nist. Han föddes i Lund där fadern 
var professor och modern barnboks-
författare. Han arbetade på Skol-
överstyrelsen från 1939 till 1969, och 
slutade som avdelningsdirektör för 
bibliotekssektionen. Det var decen-
nier där det moderna svenska folkbib-
lioteket expanderade. 

Den som i dag läser 
hans artiklar slås av den 
framsynta och prövande 
tolkningen av vad ett  
folkbibliotek är och hur 
dess uppdrag kan utveck-
las. 

Klarsynt fångade Bengt 
Hjelmqvist upp framtidens 
bibliotek när han diskute-
rade samtidens bibliotek.

”Biblioteken tillhör 
alla” var ett självklart credo för Bengt 
Hjelmqvist, som i enlighet med detta 
ofta återkom till öppettiderna: ”det 

skall vara öppet när folk har tid att gå 
dit”.  Han var också en stark före-
språkare för närhetsprincipen med 
utbyggt filialsystem, bokbussar med 
mera. 

Även barnbibliotek var en viktig 
fråga: ”att lära ut konsten att läsa är en 

av bibliotekekets och inte 
minst barnbibliotekets 
viktigaste uppgifter”. 

Skolbibliotekens roll 
uppmärksammas redan i 
1949 års betänkande med 
förslag om obligatoriska 
skolbibliotek. 

I boken Landet Biblio-
topia, 1954, formulerar 

Bengt Hjelmqvist en ideal 
dröm om framtidens bibli-
otek. Till vissa delar är det 

han föreslår genomfört, i andra delar 
inte.  n   

Marianne Steinsaphir

Bengt Hjelmqvist.
FOTO: PRIVAT
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