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Är det någon  
som vill ha mig? 

satt besökarna i fokus och öppnat för det som 
rör sig i lokalsamhället.

Några av frågorna i det här temat väcktes 
under en lunch med Axiells seniorkonsult Boris 
Ukotic Zetterlund – av hans ivrigt viftande 
händer medan han berättade om hur bibliote-
ken med en ny matematik kan gasa istället för 
att bromsa. Hans favoritbibliotek bromsar inte 
efter fem lyckade läxläsningar med lokala fot-
bollslag. De gasar istället. Anlitar fem fotbolls-
lag till. Och medan fotbollslagen jobbar vidare 
provar biblioteket något nytt, som får växa om 
det fungerar. 

Därför har vi bett honom skriva om hur vik-
tigt det lokala biblioteket är för att bilda  
och engagera lokalsamhället (s. 18).  

Ett enkelt sätt att öppna för 
samarbeten är att öppna 
dörren när det knackar 
på, säger Ozan Sunar, VD 
för Moriska paviljongen 
i Malmö (som intervjuas 
på s. 16). Och det torde 

finnas många att öppna för. Biblio-
teken i Huddinge har gjort under-
sökningar som visar att användare 
liksom icke-användare vill ha mer 
av biblioteket. Läs mer om det 
i temat ”Bygg din egen by” på 
sidorna 12–20.

hur det gick för vår reporter? 
Klart hon fick napp. En nyan-
länd man som heter Ali ville låna 
henne. Och om hur det gick får ni 
läsa på sidan 36. 

”Ångest: Hur  
ska vi få folk  
att komma?”

Ur mit t  
bibliotek

Språket, obönhörlig-
heten, sinnligheten 
och ondskan sätter 

Sofi Oksanens 
Utrensning (2008)
på min alla tiders 
topplista. Och att 

hon vänder perspek-
tivet lika snillrikt 
som  Aleksejevitj.

år reporter Sofia Wixner 
lånar i det här numret ut sig 
själv till en biblioteksbesö-
kare i aktiviteten ”Låna en 
svensk” på biblioteket i Falun. 
Hon formulerar med möda 
en lapp som ska locka en av 
Faluns biblioteksbesökare 
att välja just henne. Lappen 

hänger ett tag – medan ångesten växer. Kom-
mer någon att nappa? 

Det är en ångest som biblioteken runt om i 
landet måste vara vana vid. Hur ska vi få folk 
att komma? Hur ska vi skapa delaktighet? 
Framgången mäts ju i antal besök, utlån och 
aktiviteter. 

när biblioteken i Burlöv och 
Ängelholm skulle bli mer av 
kulturhus, satsa på delaktighet 
och programaktiviteter för nya 
grupper var det också lite dar-
rigt. Johanna Rivano Eckerdal 
vid Lunds Universitet har  undersökt vad som 
hände med identiteten hos bibliotekarierna, 
och i hennes studie, Glädjen i att tvingas tänka 
nytt (2016), vittnar deltagarna om att de upple-
ver att det är påfrestande att inte veta om någon 
ska komma till arrangemangen. ”Artisterna har 
kommit, men var är publiken?” Någon säger att: 
”Min dröm om ett bibliotek, eller den här ar-
betsplatsen eller biblioteksidén, det är ju att det 
ska vara så attraktivt att folk vill komma hit.”

Kraven på att vara en kreativ mötesplats är 
höga. Men hur blir man det? Hur skriver man 
den där texten som gör att en nyanländ lånta-
gare vill ta en kaffe ihop? Hur planerar man 
aktiviteter som det kommer någon till? 

Två bibliotek som kan visa vägen är Garaget 
i Malmö och Queens library i New York. De har 
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T ips på organisationer
l Coderdojo, Kodcentrum, Barnhack, 
Geek Girl Mini (Karin Nygårds  
egen sida om att komma igång med 
tjejgrupper), Internetstiftelsen i Sverige, 
Cryptoparty.se. 
l Verktyg för kurser i barnprogramme-
ring: Code.org och Scratch.

”Vi kan inte 
 lämna ett enda 

bibliotek på 
 efterkälken.”

IFLA:s ordförande Donna 
Scheeder poängterade under 
Biblioteksdagarna vikten av  
att få med vartenda bibliotek  
på utvecklingståget. Ett enda 
mossigt bibliotek räcker nämli-
gen för att avskräcka en besöka-
re för livet. n BBL

Fler serviceställen  
– men utan personal
kungliga bibliotekets årliga biblio-
teksstatistik visar på en dyster trend.

– Biblioteksverksamheten centralise-
ras till befolkningstäta områden. I gles-
bygden ser man en utarmning av såväl 
öppettider som anställda, 
även om många mindre 
bibliotek åstadkommer 
väldigt bra siffror med de 
små resurser som finns, 
säger Cecilia Ranemo som 
sammanställer statistiken 
över landets bibliotek.

antalet bemannade 
serviceställen har minskat 
med 25 stycken under 
det gångna året. Antalet 
biblioteksfilialer har dalat under hela 
2000-talet. Samtidigt rapporteras det 
in allt fler bokkassar på förskolor och 
bokhyllor på servicehem och badhus 
– obemannade serviceställen har ökat 
från cirka 900 till 7 000 under de 
senaste sju åren.

Aktiva låntagare ökar på universitet- 

och forskningsbiblioteken, men minskar 
på folkbiblioteken sett till befolk-
ningsmängden. 27 procent av Sveriges 
befolkning lånade minst en bok under 
2015, jämfört med 28 procent 2014.

– Man hamnar i en 
lustig situation när både 
filialer stängs och tillgång-
en på e-böcker begränsas 
eftersom kommunerna 
inte har råd med obegrän-
sade nedladdningar, säger 
Cecilia Ranemo.

kulturminister Alice 
Bah Kuhnke tror att 
utvecklingen beror på att 
många kommuner drar ner 

på biblioteken för att spara pengar.
– Det gäller att kommunerna 

prioriterar biblioteken. Jag kommer 
att fortsätta driva diskussionen om 
bibliotekens vikt med de kommunala 
politikerna, det handlar om att investera 
i människor. n

TEXT ADAM WESTIN, JENNIE AQUILONIUS

Alice Bah Kuhnke.
FOTO: KRISTIAN POHL/ 
REGERINGSKANSLIET
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om programmering för barn. 
Läraren och eldsjälen Karin 
Nygårds spelar huvudrollen.  
TEXT JENNIE AQUILONIUS

rogramledaren Karin Ny-
gårds ger kameran en busig 
blick. 

– I dag finns det faktiskt 
små datorer i väldigt många 
av våra saker.

Hon står i studion och spelar in 
teveserien Programmera mera som 
har premiär i höst. Den riktar sig 
till nioåringar och målet är att ge 
grundläggande kunskap om program-
mering. Ett ämne som Karin Nygårds 
i sin roll som svensklärare slagits för 
att få in på schemat. 

– Klyftan växer mellan det fåtal 
som förstår den digitala världen och 
den stora majoriteten som inte kan 
fatta bra digitala beslut. Det kan vara 
vilka program som är trovärdiga eller 
hur de kan skydda sig på nätet. För att 
vara fullgoda demokratiska deltagare 
idag måste vi ha digital kompetens.
För fyra år sedan led Karin Nygårds 
av teknikskräck. Men efter en kurs i 
programmering vände det. Idag går hon 
på workshops och kryptopartyn där 
datorintresserade personer träffas och 
lär av varandra. 

Där har hon mött många 
bibliotekarier.

– För vissa är bibliote-
ket den enda plats där de 
har tillgång till dator och 
internet. En del har an-
ledning att hålla sig dolda 
på nätet och då kan det 
vara viktigt för bibliote-
karier att ha koll på kryp-
tering och anonymitet.

det digitala och det analoga möts när 
barnen Eli, Frank och Eliot får sätta 
ihop pärlhalsband efter givna mönster.

– Det handlar om att lära sig se 

mönstren och upprepa dem – att tän-
ka logiskt, säger Karin Nygårds.

Till serien kommer det 
också att finnas hand-
ledning för lärare, extra-
material på webben och 
radioprogram. 

Den som vill lära sig 
ännu mer om programme-
ring kan bjuda in någon  
frivilligorganisation. Eller 
samla kollegorna för att 
titta på Youtubeklipp om 
olika verktyg och testa 
själva, tipsar Nygårds. En 

annan väg är att ordna en kurs i barn-
programmering. – Det finns enkla 
verktyg där allt du behöver är tillgång 
till wifi. Ordna ett biblioteksjam 

Knäck koden med        Karin

där besökarna tar med sina datorer, 
surfplattor eller mobiler och så lär ni 
er tillsammans.

I juni lämnar Skolverket sitt förslag 
till regeringen om att föra in pro-
grammering i läroplanen – något som 
Karin Nygårds kämpat för länge. n

P

Ville, Ella och Evelina 
medverkar i UR:s 
Programmera mera. 

Karin Nygårds.
FOTO: ERIK AMKOFF/UR

hur är läget? Vilka är problemen? 
Dessa frågor har den nationella biblio-
teksstrategins utredare sökt svar på hos 
landets bibliotekariekår. I samband med 
Biblioteksdagarna i Västerås släpptes 
en första lägesbild.

Rapporten är skriven utifrån tio 
punkter och tar bland annat upp 
vilka utmaningar och möjligheter som 
digitaliseringen innebär för biblioteks-
väsendet. Överlag ser det ljust ut, enligt 
nationella samordnaren Erik Fichtelius 
som konstaterar att biblioteksväsendet 
är den samhällsinstitution som hanterat 
flyktingsituationen kanske bäst av alla.

Nu ska utredarna dra slutsatser av 
materialet som kommit in. Senast den 1 

mars 2019 ska KB lämna över slutbetän-
kandet med förslag om hur biblioteks-
verksamheten i Sverige ska utvecklas 
till regeringen. n 
TEXT ADAM WESTIN

Röster om bibliotekens framtid

Saxat
l”Bibliotek har överlevt så många  sam-
hällsskiften just för att biblioteksprofes-
sion och bibliotek som idé är bred och 
komplex, så att man likt en bläckfisk 
klarar att fokusera på än den ena eller 
andra armen efter lokala behov och 
kontexter.”

En av rösterna från lägesrapporten. 
Läs mer på biblioteksbladet.se

Välkommen till 
1600-talets Sverige
bildskatten Suecia antigua et 
hodierna (Det forna och nuvarande 
Sverige) rymmer flera hundra gravyrer 
och teckningar av 1600-talets Sverige, 
skapade av Erik Dahlberg. Nu lanse-
rar KB en ny databas där alla bilder 
från verket finns fritt tillgängliga och 
nedladdningsbara. Dessutom visas en 
utställning om ”Suecian” på KB fram till 
januari 2017.  n BBL

Ilsken ny brittisk 
biblioteksfilm
den brittiska biblioteksslakten har 
blivit dokumentärfilm i händerna 
på  poeten och filmskaparen Greta 
Bellamanica och journalisten Davina 
Catt. I The safe house som fick premi-
är i slutet av maj varvas de brittiska 
folkbiblio tekens historia med brandtal 
av författare som Stephen Fry, Amma 
Asante och Irvine Welsh om att stoppa 
nedskärningarna. n BBL
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... frågor har Datainspektionens 
nya checklista inför att EU:s nya 
dataskyddsförordning ersätter 
PUL (personuppgiftslagen) i 
mitten av 2018. Kort innebär 
förändringen att de registrerades 
rättigheter förstärks. Checklistan 
finns på: datainspektionen.se/
Documents/vagledning- 
forberedelser-pua.pdf  n BBL
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Det är underbart
att tjuvkika

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.SE

Ett prisvinnande bibliotek i Frankrike, en spännande inredningslösning i Kungsörs eller de 
senaste inredningstipsen och trenderna – bara för att nämna något. Välkommen till vår 
hemsida. Här flödar bilderna på nya biblioteksprojekt från världens alla hörn, attraktiva 
inredningslösningar och smarta produkter. Vi kan hjälpa er hela vägen eller med minsta 
detalj. Varje gång du tittar in på vår hemsida finner du något nytt!

www.lammhultsbiblioteksdesign.se

VÅR HEMSIDA BLIR BARA BÄTTRE OCH BÄTTRE

enom ett svenskt sam-
arbete har Rumäniens 
huvudstad fått sitt första 
barnbibliotek som lyfter 
fram romsk kultur.

– Barnen blev jätte-
glada när de kom in och fick se hur 
biblioteket blivit. Tack vare donatio-
ner har vi fått ungefär 300 böcker 
säger Arina Stoenescu som är en av 
initiativtagarna.

EU-parlamentarikern Soraya Post 
(fi), Sveriges ambassadör och direktö-
ren för Rumäniens nationalbibliotek 
var några av gästerna när barnbib-
lioteket invigdes i slutet av april. 
Det vänder sig både till romska och 
icke-romska barn och ligger i museet 
för romsk kultur, Muzeul Culturii 
Romilor, som har ambitionen att bli 
mer av ett kulturhus.

bakom satsningen står bland annat 
barnboksförfattaren Gunilla Lund-
gren som startade en insamling när 
författaren och människorättsakti-
visten Donald Kenrick gick bort i no-
vember. Ikea i Rumänien har bistått 
med bokhyllor.

Romskt barnbibliotek 
invigt i Bukarest

G
I samband med invigningen släpp-
tes även serieboken Sofia Z-4515 i 
rumänsk översättning. Boken handlar 
om romer under Förintelsen, och 
skrevs av Gunilla Lundgren tillsam-
mans med Auschwitz-över levaren 
Sofia Taikon, med illustrationer av 
Amanda Eriksson. Z-4515 var fång-
numret som tatuerades in på Sofia 
Taikons kropp.

nu ska det romska barnbiblioteket 
leva vidare och drivas av romska 
kulturmuseet Muzeul Culturii 
 Romilor, som funnits i ett par år. 
Arina Stoenescu, som även driver 
bokförlaget Pionier press som  
ger ut Sofia Z-4515, hoppas att  
barnbiblioteket blir en välanvänd 
plattform för olika projekt och akti-
viteter kring läsning och skrivande.

– Vi hade ett panelsamtal idag  
med politiker, romska människo-
rättsaktivister och representanter 
från civilsamhället, och alla som  
kom var väldigt entusiastiska  
över barnbiblioteket, säger Arina 
Stoenescu. n  

 TEXT ADAM WESTIN

Översättaren och 
förläggaren Fred Taikon 
och författaren Gunilla 
Lundgren förbereder 
invigningen.

Biblioteksdagarna-
podden är ute!
för dig som missade eller vill åter-
uppleva Biblioteksdagarna i Västerås 
har Biblioteksbladet gjort en halvtim-
meslång podd. Vi talar bland annat om 
att det ser ljusare ut än på länge för 
skolbiblioteken, bibliotekarie-dansmin-
nen och Helene Hellmark Knutssons 
entusiasm för tekniska innovationer. 
Donna Scheeder och Erik Fichtelius 
intervjuas och Niclas Lindberg sam-

manfattar sin tid som ordförande 
för Svensk Biblioteksför-

ening.
Gå in på biblio-
teksbladet.

se och sök 
på podd! 
n BBL

Årets nominerade
götabiblioteken, Älmhults bibliotek 
och Chalmers Tekniska Högskolas 
bibliotek är nominerade till DIK:s 
utmärkelse Årets bibliotek. Vinnaren 
presenteras på Bok- och bibliotek den 
22 september. 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

inistern för högre 
utbildning och 
forskning, Helene 
Hellmark Knutsson, 
avslöjade inte mycket 
om den kommande 

forskningspropositionen när hon 
talade på Biblioteksdagarna. Inte mer 
än att den kommer att ta sikte på kli-
mathotet, digitaliseringen och fältet 
livsvetenskap/hälsa. 
Kan du avslöja några nyheter  
om vad som kommer i forsknings-
propositionen om biblioteken?

– Nej, inte än. Vi arbetar med 
frågorna om digitalisering och open 
access förstås, med delar av pliktla-
gen och med bibliotekens roll för den 
nationella forskningsstrukturen. Men 
vi står mitt i förhandlingarna.
Ojämlikheten när det gäller till-
gång till kunskap och forsknings-
information verkar engagera dig.

– Ja, där finns stora problem , 
och ett sätt att råda bot på dem är 
ju genom open access. Men open 
 access-frågan är inte helt lättlöst. Vi 
måste ta hänsyn till forskarnas rättig-
heter och kontroll över sitt material, 

så att vi inte bygger en situation där 
 incitamenten för forskarna att publ-
icera sig minskar.
E-pliktslagen. De flesta verkar 
eniga om vikten av att samla in 
material från sociala medier.  
Kan man inte bara sätta igång?

– Nja, vi behöver ett ordentligt un-
derlag. Men jag räknar med att vi kan 
ge ett förnyat uppdrag redan under 
den här mandatperioden.
Vilken är din favoritfråga när det 
gäller forskningsbiblioteken?

– Digitaliseringen, att göra ma-
terial sökbart så att man också kan 
se nya samband. Och de nya sam-
arbeten som växer fram med den. 
Som när man scannat mumier med 
MR-kamera och kunnat se symboler 
inne under lindningen som man tidi-
gare hade fått packa upp mumierna 
för att se. Så står egyptologerna intill 
och kan tolka bilderna. 
Kommer det att bli bättre eller 
sämre för forskningsbiblioteken?

– Min ambition är att det ska bli 
bättre. Men deras uppdrag kommer 
att bli svårare och mer komplext. n  

TEXT ANNIKA PERSSON

Förnyat uppdrag 
om e-plikt på gång

Ministern för 
forskning och högre 
utbildning, Helene 
Hellmark Knutsson.
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Bibliofilbiografisk
Det kallas Kristoffer Leandoers 
nya roman De försvunna böck-
ernas bibliotek av kritikern Jonas 
Thente i en recension i Dagens 
Nyheter. Thente mytologiserar 
också kategorin Aaa i SAB-sys-
temet: Bok och biblioteksväsen, 
där han vill samla de böcker som 
”kategoriseras av sanslös bok-
fetischism och biblioteksmystik; 
ofta en sällsamt sektliknade 
atmosfär och gärna en thriller-
liknande intrig.” För övrigt kallar 
Thente själva katalogiseringssys-
temet för en ”dront”. n BBL

Säljer in lärartjänst 
med löfte om bra 
skolbibliotekarie
i annonsen till en tjänst som lärare 
i svenska och SO skriver Hallenskolans 
rektor Jeanethe Bergman att bibliote-
ket är bemannat av en bibliotekarie.
Hur kom det sig?

– Det var under en anställnings- 
intervju som jag märkte att det finns ett 
stort intresse hos lärare att samarbeta 
med bibliotekarien. Under året har hon 
varit med och utformat kurser i källkritik 
och nätetik för årskurs sex, haft bokcirk-
lar och verkligen visat 
vilken potential det 
finns i gränsöver-
skridande 
samarbe-
ten, säger 
Jeanethe 
Bergman. 
n  BBL

Personlig integritet – 
snart också på biblioteket
håll ut. en checklista för bibliotekens inter-
netsäkerhet är på väg från Kungliga biblioteket. 
Just nu testas den av tre pilotanvändare för att i 
nästa steg kunna fungera som verktyg för flera. 

Några saker som KB anser att alla bibliotek bör 
göra är att:
l Minimera risken för att digital information  
från tidigare användare är tillgänglig.
l Använda  nedlåsningsverktyg och verktyg  
för rensning av datorer.
l Minimera åtkomst till loggar. 
l Minimera ”över-axeln” åtkomst till information.
l Minimera spridningen av information om 
användare.
l Plocka bort onödiga spårningstjänster.

Tanken är att bibliotekspersonal ska kunna  
gå igenom checklistan med sina internetleve-
rantörer för att skapa en säkrare miljö åt sina 
användare. 

– Biblioteken har legat långt framme med 
 integritetsfrågor när det gäller fysiska lån. Nu 
måste vi flytta över det till det digitala, säger  
KB:s CIO Peter Krantz.  nBBL
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Bygg din 
egen by

Garaget kunde bli vad  
som helst [s 12]

Så fyller du ditt bibliotek  
med folk [s 16] 

Nya verktyg mäter  
bredden [s 17]

Bildning sker fortfarande  
lokalt [s 18]

Fullt program i Queens [s 20]

TEMA

Biblioteket ska vara en mötesplats och ha verksamhet  
för alla. Men hur får man alla att komma? Biblioteksbladet  
har frågat några som vet. Från nestorn Queens library med  

800 program i veckan till nybyggaren Garaget i Malmö.

FOTO: ISTOCK
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örst lämnar man in kläder. Sen 
är det en halvtimmes paus, en 
kille sjunger och spelar gitarr. 
Under tiden ordnar Jytte 
Hammenberg och hennes 
kollegor en liten klädbutik av 
det som lämnats in, var och en 
får välja lika många plagg som 
de lämnat.

När Jytte öppnar butiken rusar klädbytar-
na fram och det smattrar i galgarna. Sexåriga 
Nora Metz hittar en jeanskjol med rosa strass 
och paljetter som hon tycker skulle passa hen-
nes mamma Lisa Metz. 

– Mamma, vad tror du om den här på dig? 
Frågar Nora Metz. 

– Det där är en barnkjol, det kan bli lite svårt 
att gå i den, svarar mamma Lisa Metz.

i andra änden av Garaget sitter Hamzeh 
Azimeh och är lite oroad över sin vän  Khaled. 
De har båda flytt från Syrien och Khaled 
tycker att livet i Sverige känns motigt. Han bor 
trångt och allt pappersarbete för att komma 
in i samhället tar evinnerlig tid. I Syrien var 
han tandläkare, kommer han någonsin kunna 
jobba som det här?

– Efter den här intervjun ska jag sitta ner 
med honom och prata om framtiden. Vi ska 
hitta mål för honom. Jag brukar säga att vi 
bodde 30–40 år i Syrien för att få allt som vi 

hade där. Svenskarna har också jobbat länge 
och hårt för allt som de har, vi kommer inte få 
det på två veckor, säger Hamzeh.

Sexåriga sonen Mido börjar få tråkigt och 
rycker lite i Hamzehs stickade tröja.

– Sabr, säger Hamzeh till sin son. Tålamod.

år 2007 hade det gamla bussgaraget på 
Lönngatan stått tomt i ett par år. Kommunen 
ägde lokalen och ett bibliotek skulle det bli, 
men man ville också göra något mer. Repre-
sentanter för olika förvaltningar samlades och 
hade sju dialogworkshops med boende och 
yrkesverksamma i området.

– Ledningen bestämde sig för att starta 
Garaget utan att veta exakt vad det skulle bli i 
slutänden, vilket jag tyckte var modigt, säger 
verksamhetschefen Emelie Wieslander som 
kom in något år senare.

Språkcafé, djurrättssnack och digitala 
hörnan är några av aktiviteterna som står i ka-
lendern. När Biblioteksbladet besöker Garaget 
anordnas en klädbytardag av studieförbundet 
ABF. Garaget är också tillgängligt för aktivite-
ter när personal inte är på plats, ungefär 300 
gånger per år lämnar de ut larmkod och nyckel 
till initiativtagare.

Lokalen har skyhögt till tak och fina höga 
fönster. Den byggdes omkring 1908 av Maskin-
fabriks Thule AB, som en fabrik för industri-
verktyg. Senare har lokalen även tjänat som 
bussgarage, vilket gett Garaget dess namn. 
När Garaget slog upp portarna i februari 2008 
hade de ett utbud på 100 böcker. Fortfarande 
har de ett trimmat utbud på knappt 4 000 
böcker, hälften är titlar som efterfrågats av 
besökarna. Hyllorna är på hjul så att lokalen 

Malmös vardagsrum öppnade som ett tomt bussgarage 
med 100 böcker. Sju år senare har Malmöborna fyllt 
Garaget med aktiviteter och liv.

Garaget kunde  
bli vad som helst

F

Emelie Wieslander, 
 verksamhetschef  

på Garaget. >

TEXT ADAM WESTIN
FOTO JOHANNA WALLIN

Perfekt sätt att förnya 
garderoben, tycker 
klädbytaren Nanna 
Sundkvist.

På Garaget lärde 
sig Hamzeh Azimeh 
svenska innan han fick 
SFI-plats.
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Garaget
Öppnade:  

8 februari 2008. 
Antal besökare:  
10 000–13 000  

per månad.
Utlån:  

Cirka 25 000 per år.
Programpunkter: 
400–500 per år.

Anställda:  
Sju på heltid, två på 
halvtid. På tre bibli-
otekarier går det två 
samhällsvägledare.

Antal  
böcker/ medier:  

4 200, knappt 4 000 
är böcker. Resten är 

verktyg, spel, laptops 
med mera. 
Lokalyta:  

580 kvadrat meter.

ska kunna anpassas till olika aktiviteter. ”Lilla 
Malmö” säger besökaren och studievägled-
aren Hamid Al Afrog om Garaget, eftersom 
människor från så många olika samhällsgrup-
per brukar komma hit. 

garaget vill vara Malmöbornas vardagsrum, 
och platsen är väl vald för att lyckas bli det. 
Förra kommunalrådet Ilmar Reepalu bor intill 
i flådiga låghuskvarter. Nära finns även Norra 
Grängesbergsgatan, ett före detta industriom-
råde som kännetecknas av småföretagande 
på dagarna och svartfester på nätterna. Seved 
som har problem med narkotikahandel och 
kriminalitet ligger också intill. Och så mång-
kulturella Möllevången som pulserar av barliv 
och politiskt engagemang, där de rödgrönrosa 
samlar 80 procent av rösterna.

Egentligen finns det ingen banbrytande idé 
bakom Garaget. Ändå har man lyckats sällsynt 
bra med att engagera medborgare från olika 
samhällsgrupper. Men även om ledord som öp-
penhet och delaktighet inte är särskilt unika 
så är det skillnad på ord och handling, säger 
verksamhetschefen Emelie Wieslander. Det 
är viktigt att verkligen möta folks idéer och 
förslag, det har också underlättat att Garaget 
haft målet tydligt redan från början, 

– Vi ville att det här skulle vara ett ställe 
som grundar sig på brukardelaktighet, i kom-
bination med professionalitet förstås. Och då 
kan man också anställa människor som brin-
ner för såna frågor, säger Emelie Wieslander. 
Själv är hon inte utbildad bibliotekarie, utan 
statsvetare som tidigare jobbat med integra-
tion som kommunstrateg i Landskrona.

även om garaget är gratis att använda och 
öppet för alla så arbetar personalen aktivt med 
att göra urval. Först och främst ska aktiviteten 
verkligen vara öppen för alla, inga förenings-
stämmor tillåts och inget aktivt rekryterande 
av medlemmar. Ibland kan det visa sig att de 
som står bakom aktiviteten inte är särskilt 
intresserade av att göra reklam för att dra dit 
besökare, då kan det hända att Garaget drar 
sig ur.

Ett annat sätt är att undvika att lova bort 
en fast tid varje vecka under en hel termin. 
Istället kan man prova en eller två gånger och 
erbjuda fler tider om det blir lyckat. 

Hamzeh Azimeh är precis i uppstarten av 
ett projekt – ett språkcafé 
på arabiska. Alltså inte ett 
språkcafé där nyanlända 
lär sig svenska, utan ett där 
svenskar lär sig tala ara-
biska. Något som många på 
biblioteket varit intressera-
de av, berättar Hamzeh.

– Sen vill jag starta ett 
nyhetscafé, där man disku-

terar olika ämnen. Om nyanlända och svensk-
ar, eller om vad man än tänker på. Det ska vara 
som en bro mellan svenskar och flyktingar. 

Hamzeh Azimeh kom till Sverige för två år 
sedan och besökte Garaget första gången när  
han varit här i två veckor. Han har tidigare va-
rit chef för 42 skolor i Damaskus. Garaget blev  
hans skola, han läste svenska och övade sig  
med nyfunna vänner i caféet. När Hamzeh 
efter några månader fick plats hos SFI konsta-
terade arbetsförmedlaren att Hamzeh redan 
kunde svenska och började söka efter jobb 
istället. 

Nu jobbar Hamzeh Azimeh på Länsstyrel-
sen som samhälls- och hälsokommunikatör 
för nyanlända. Och viktigast av allt – familjen 
är återförenad. 

– När jag först kom till Sverige var Garaget 
mitt hem. Nu när jag fått hit min familj är Ga-
raget mitt andra hem, säger Hamzeh och ler.

slagborr, varmluftspistol och slipmaskin 
är några av de senaste tillskotten i Garagets 
utbud. Verktygsutlåningen är lite typisk för 
Garaget, om man erbjuder något som de flesta 
har glädje och användning av så kommer man 
nå ut till många olika grupper per automatik, 
resonerar verksamhetschefen Emelie Wies-
lander.

– Många jobbar med olika målgrupper, det 
tror jag är fel tänkt. Alla behöver verktyg, och 
vem vill vara en del av en målgrupp? n

”Vi ville att det här 
skulle vara ett ställe 
som grundar sig på 
brukardelaktighet.”

>

Daniel Bertolini kommer 
in varje dag för att kolla 
mail och tala med pappa i 
Montevideo.
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et är lätt att stänga in 
sig i sin egen värld. Men 
om biblioteket vill vara 
angeläget för medborgar-
na gäller det att sprida ut 
känselspröten och fånga 
upp vad som är på gång. 
Det säger Ozan Sunar som 
är vd och konstnärlig led-

are på Moriska paviljongen i Malmö. Moriskan 
är en mötesplats som samlar allt från politisk 

debatt till orientaliska transvestitklubbar och 
föreningar för etniska minoriteter.

– Samarbete är nyckeln. Du måste in i sam-
hällslivet, i det som rör sig i närområdet, och 
få kontakt med olika grupper. Det handlar 
om kön, sexualitet, etnicitet eller subkulturer 
som hårdrockare eller jazzfantaster, säger 
Ozan Sunar.

De viktigaste redskapen för att ta reda på 
vad som väcker medborgarnas engagemang 
är relationer och dialoger. Själv brukar Ozan 
Sunar ”hugga där det finns energi”.

– Sök upp de nyckelpersoner som visar vilja 
och initiativkraft i området. Se vad ni kan 
göra tillsammans och var lyhörd för deras 
tankar, preferenser och behov.

Pröva nya metoder, bjud in till samtal och 
arrangera aktiviteter. Det kan vara tillsam-
mans med utomstående aktörer eller genom 
att låta dem använda bibliotekets lokaler. 
Att bredda verksamheten kräver erfarenhet, 
kompetens och resurser.

– Det kan handla om rekrytering, att bygga 
upp långsiktiga erfarenheter eller att omför-
dela pengar. Små projekt som görs för att bli 
av med dåliga samveten leder sällan någon-
stans, säger Ozan Sunar.

Fånga också upp dem som knackar på din 
dörr. Kanske hör den lokala biodlarförening-
en av sig och vill ordna en biodlar-workshop 
på biblioteket. 

– Biodling är begripligt, inne, och har den 
där energin som vi nämnde tidigare; någon 
som vill något.

Ozan Sunar poängterar att det är viktigt 
att ha inblick i de evenemang som ordnas. 
Han har själv varit med om gäster som haft 
kontroversiella åsikter.

– Då gäller det att föra en dialog kring inne-
hållet, vad vi accepterar och vad som går ihop 
med vår värdegrund. 

Mikael Stigendal är professor i sociologi  
och aktuell med boken Samhällsgränser, om 
ojämlikhetens orsaker och Malmös utveck-
ling. Han menar att biblioteken är platser 
där erfarenheter och kunskap som inte 
alltid räknas i samhället kan få ta plats och 
uttryckas.

– Den starkaste kritiken mot hur sam-
hället fungerar finns ofta i civilsamhället. 
Här samlas erfarenheter av och kunskap  
om ojämlikhet, ökade klyftor och att vara 
utanför. Det är viktigt att ta den kritiken  
tillvara och mobilisera civilsamhället.  
Här kan biblioteken spela en betydelse- 
full roll genom att bjuda in till samtal, säger 
han.

Mikael Stigendal pratar hellre om innan-
förskap än utanförskap. Att det har blivit 
svårare för många att vara innanför – delak-
tiga i samhället. Han berättar att integration 
är ett gammalt sociologiskt begrepp som 
handlar om hur samhället hänger ihop. För 
att skapa verklig integration måste vi därför 
sluta att bara prata om flyktingar.

– Vi måste tala om vilket samhälle vi har, 
vad det finns för erfarenheter och kunskaper 
och hur vi kan ta vara på dem. Hur integre-
rad är du till exempel som ung, gammal eller 
med låglönejobb?

I sin tidigare bok, Biblioteket i samhället, 
skriver Mikael Stigendal att biblioteken ofta 
driver den kunskapssyn som finns i läropla-
nen, men som skolan alltmer övergett till 
förmån för kunskap som går att mäta.

– Det är en syn där informella kunskaper 
blir intressanta. Det kan handla om inter-
kulturell kompetens, som innebär att veta 
hur olika kulturella koder ska knäckas. Ett 
exempel är unga som klarar av att bli kom-
pisar med varandra i en skola med hundra 
nationaliteter. n

Mäter man bibliotekens resultat i utlån och besök tjänar 
biblioteken mest på att betjäna de redan frälsta. Därför sökte 
bibliotekschefen i Huddinge efter nya mått. Mått som också 
kunde visa vem man satsar på.

Seminariet om Huddinges nya biblioteksstatistik blev snabbt 
fullbokat. Konst- och bibliotekschefen Nick Jones är lite överraskad 
över intresset. Det som ska presenteras är hur Huddinges bibliotek 
jobbat för att få veta mer om människorna i sitt lokalsamhälle, 
framför allt om sina icke-användare. 

– Det lättaste sättet att öka antalet besök eller utlån är att få 
dem som redan kommer att komma oftare och låna mer, säger 
Nick Jones. Det vill säga satsa mer på dem vi redan servar. Men  
i våra styrdokument står det inte att vi ska ha ett visst antal utlån. 
Det står att vi ska vara till för alla. Så tolkar jag dem. Och då måste 
vi kunna mäta om det vi gör leder oss mot målet. 

En del i det som Huddinge har gjort är att samla de digitala 
avtryck som användarna lämnar när de lånar datorer, loggar in på 
webben, lånar böcker eller andra medier och sedan köra de regist-
ren mot registerdata från SCB. Då kan de se vilka som är de största 
påverkansfaktorerna för hur kommuninvånarna använder bibliote-
ket och få ett mått på hur de lyckas att vidga sin upptagning.

En av de saker de sett är att radien för att deras områdesbiblio-
tek ska kännas nära och tillgängligt inte är större än 500 meter.  
I resurssvaga områden är den ännu mindre. 

– Närheten är jätteviktig i de socioekonomiskt svaga grupperna. 
Där rör man sig mindre. I Segeltorp som är en av våra resursstar-
kaste områden ökar radien betydligt. 

På kartan som dataströmmarna genererat ser man att de som 
bor i Segeltorp använder huvudbiblioteket i Huddinge Centrum 
lika mycket som sitt lokala bibliotek. Dessutom är de stora använ-
dare av det digitala biblioteket. I Vårby, där inkomsterna är låga 
och arbetslösheten hög, används nästan uteslutande det närmaste 
biblioteket. 

– När vi utgår från de här bilderna kan vi säkerställa vem våra 
satsningar riktar sig till. Det är till exempel glasklart att det digitala 
biblioteket används mer av starka grupper. 

Det nya sättet att mäta förändrar verksamheten. Det har lett 
till att biblioteken omfördelat resurser till de socioekonomiskt 
svagare områdena, flyttat tjänster och mediepengar och investerat 
i lokaler. Då det har skett inom de ekonomiska ramarna har det 
känts på andra håll. 

– Men vårt uppdrag är att biblioteksverksamheten ska vara till 
för alla och i Huddinge är det nu fler människor som använder bib-
lioteket. Även om utlåningen minskar. n TEXT ANNIKA PERSSON

Nya verktyg mäter bredden

Så fyller du ditt 
bibliotek med folk

experternas tips:

5 sät t at t få människor at t  
vara med och bygga
1. Fråga dig hur biblioteket kan vara en del i 
byggandet av ett upplyst, demokratiskt och 
jämlikt samhälle.

2. Skapa dialog och relation med lokala organi-
sationer och nyckelpersoner för att ta reda på 
vad som engagerar medborgarna.

3. Hur ser er kompetenspalett ut? Behöver 
ni omfördela resurser eller rekrytera för att 
bredda verksamheten?

4. Samarbeta. Ordna aktiviteter tillsammans 
med lokala organisationer eller låt dem 
 använda bibliotekets lokaler.

5. Skapa en arbetsgrupp med personer från 
kommunal och regional nivå för att diskutera 
vad ni kan göra för att bli en angelägen plats.

Källa: Ozan Sunar

Mikael Stigendal, 
 professor i sociologi vid 

Malmö Högskola.
FOTO: PRIVAT

Ozan Sunar, VD för 
Moriska paviljongen  

i Malmö. 
FOTO: PRIVAT

Hugg där energin finns. Var lyhörd för människors 
 behov. Samarbeta med nya grupper. Så blir  biblioteket 
en plats där folk möts för att bygga ett integrerat, 
 demokratiskt samhälle.  TEXT JENNIE AQUILONIUS
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ör bortåt tio år sedan frågade 
jag min äldsta dotter Lia (nu 
23 år) om hon kände till Wiki-
pedia. Vi har Nationalencyklo-
pedin hemma men jag tänkte 
då att det inom vissa områden 
fanns uppdaterad information 
på nätet som hon kunde ta till 
sig i sitt skolarbete. Då svarade 

hon trött: ”Pappa, jag har ändrat i Wikipedia.” 
Tydligen var det något om ras kaniner …

En ännu tidigare bildningsaktivitet för 
familjen var besöken på bibliotek – från sago-
läsningen till sommarluntan av böcker. När 
vi en gång begav oss iväg på en familjetågluff i 
Europa bestod långt mer än hälften av de tre 
döttrarnas packning av egna och lånade böck-
er. Också min egen bildningsresa, som barn till 
en förälder med 5–6 års skolgång, har fått en 
välbehövlig skjuts av det lokala biblioteket. 

Någon sade att Google har gjort enormt 
mycket för mänskligheten. Det finns de som 
kontrar med att vattenklosetten är mycket 
viktigare. I den spännvidden på synen på tek-
nik, teknik är det i båda fallen, förstår man hur 
olika synen är på dagens uppkopplade värld. 

Lusten till tekniskt kunnande och expe-
rimenterande är något som bibliotek kan 
utnyttja och driva. Man bör förfäkta, tänker 
jag, synen att tekniken inte skall vara ett  
mål i sig utan stödja huvuduppgifterna; att 
utveckla och fördjupa läsningen, det livslånga 
lärandet, den demokratiska medborgaren 
och den kreativa anden. En hackerkurs för 
lågstadiebarn eller en robotbyggarverkstad 
för mellanstadiet är exempel på medel för de 
målen. 

Folkbibliotekschefen i Amsterdam, Martin 
Berendse, brukar säga att bildning pågår i 
bibliotekets regi och att samlingarna är till 
för att stödja det. Hos honom ägnar persona-
len mycket tid åt aktiviteter i samarbete med 
närområdet och dess organisationer. 

Folkbibliotekets arbete sker ju på tvären, 
horisontellt i lokalsamhället, och kommer att 
bli mer förmedlande än tillgängliggörande i 
takt med att samlingarna digitaliseras och 
centraliseras. Det lokala uppdraget, som både 
jag och Berendse förstår det, är att utveckla 
bästa möjliga arbetssätt för bildning av sin 
community.

I kommunerna kommer också den digitala 
produktionen att explodera. All organiserad 
verksamhet kommer att varje dag producera 
text, bild, video digitalt. Det lokala folkbib-
lioteket kommer att behöva initiera, produ-
cera och dokumentera fysiska och virtuella 
aktiviteter i en utsträckning vi idag bara har 
sett början av. 

Men blir det då nästa steg i det nationella di-
gitala bibliotekets ansvar att samla in, bevara, 
indexera och presentera detta material? Jag 
tvivlar på det.

Det finns material i kulturwebbportalen 
Europeana som då och då i våra liv skulle 
kunna förgylla ett ögonblick, en diskussion, ett 
intresse. Men nära nog ingen använder det. En 
rikedom i praktiken lika fjärr som Förbunds-
arken. En amatörsläktforskare i Ystad, intres-
serad av sillmarknaden i Hansaområdet, skulle 
kunna hitta bilder och material om sillfisket 
och sillindustrin i Malmö via Europeana. Men 
det skulle bli mera troligt om Europeanas 
möjligheter dök upp som alternativ i en sök-
ning på Ystad stadsbiblioteks webb.

Generella tips som ”Bästa poeterna från 
Balkan” eller en digital målningskurs kan 
skapas centralt men förmedlingen, utbytet, 
dialogen, fungerar bäst om de sker lokalt. 

Barnen som går en digital fotokurs på 
biblioteket kan få visa upp sina alster på 
bibliotekets webbsidor. Fotona kan komma att 
ingå i framtidens lokalhistoria, i en aktion för 
en ny fritidsgård eller som en utgångspunkt 
för andra barns noveller. De barnen kommer 
att bli bibliotekets ambassadörer för livet. 
Det gäller också dem som går selfie-kursen, 
datalabkursen, mangakursen, hur man gör 
slut-workshopen eller lägg upp din första video 
på nätet-kursen.

I Perstorp, i ett samarbete mellan skola 
och bibliotek, skall alla elever som passerat 
grundskolan ha med sig en utbildning i att 
skapa en video – från manus till presentation. 
En utmärkt utjämnande aktivitet. 

Annonseringen, framförandet, inspelning-
en, fotona, diskussionen, texten av en lokal 
poets framträdande en tisdagskväll i stads-
delsbiblioteket kommer att vara det lokala bib-
liotekets ansvar. Samma sak om man arrange-
rar en fototävling för åttondeklassare om bästa 
ungdomsmiljöbild. Eller en steampunkmanga-
kurs där man presenterar avfotograferade 
teckningar på bibliotekswebben.

Först om den lokala poeten etablerar sig 
till den grad att verken lånas ut på bibliotek 
eller spelas in av public service blir den lokala 
informationen  en nationell angelägenhet som 
bör kunna lyftas in på riksplan. 

Den digitala framtiden kommer att ta myck-
et tid och engagemang i anspråk för det lokala 
biblioteket och det ansvaret måste tas. Och 
en nationell instans kan mycket väl hjälpa till 
med både handledning och innehåll. Men ska 
man skapa en levande och utvecklande digital 
miljö som stöder såväl individ som lokalsam-
hälle bör det lokala biblioteket nog etablera sin 
egen digitala närvaro. n

När databaser, samlingar och medier i allt högre grad 
blir digitala och centrala – vad händer då med det lokala 
biblioteket? Bibliotekarien och digitala strategen Boris 
Ukotic Zetterlund ser nya uppgifter och roller växa fram.

”Bildning sker 
 fortfarande lokalt”

TEXT   
BORIS UKOTIC  
ZETTERLUND

ILLUSTRATION   
TEAM HAWAIIF
Boris Ukotic Zetterlund.
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Öppet bibliotek ger låntagarna 
tillgång till biblioteket dygnet runt

Anngerd Johansson, bibliotekarie

Tel 0470-53 25 30
www.bibliotekscentrum.se

På kommunbiblioteket i Mullsjö upplevde biblioteksansvarig Anngerd Johansson och hennes 
kollega att deras begränsade öppettider inte räckte till. De ville ge kommuninvånarna mer. 
Med Öppet bibliotek från Bibliotekscentrum och Cordura har de ökat tillgängligheten och 
skapat helt nya möjligheter.

– Vi har ett nytt och fräscht bibliotek med bra utbud och perfekt läge mitt i Mullsjö. Men en undersökning vi 
gjorde visade att det var just de begränsade öppettiderna som besökarna upplevde negativt. De hann inte hit efter 
jobbet och på helgen hade vi helt stängt, berättar Anngerd Johansson.
 Lösningen blev Öppet bibliotek från Bibliotekscentrum och Cordura. Nu har låntagarna tillgång till biblioteket 
även när det är obemannat. Personalen registrerar enkelt låntagarna med uppgifter från befintligt biblioteks-
datasystem och justerar smidigt eventuellt avvikande öppettider. Systemet styr belysning, larm, lås och dörrar 
och är kompatibelt med olika bibliotekssystem. Låntagarna loggar in med sina befintliga lånekort och PIN-koder 
via en entrédator – ingen extra tagg behövs. 
 – När vi fick upp ögonen för Öppet bibliotek och kontaktade Bibliotekscentrum insåg vi att vi med relativt små 
medel kunde ge Mullsjöborna den här extra servicen. Supporten från Bibliotekscentrum har varit jättebra och 
responsen från besökarna är mycket positiv. Nu kan vi i ännu större utsträckning vara den mötesplats ett 
bibliotek ska vara. Mullsjöbornas extra vardagsrum.

Nu kan vi ha öppet för våra besökare 
även på kvällar och helger. 

Med Öppet bibliotek tar de del av 
vårt utbud på egen hand.”

”

Anngerd Johansson, bibliotekarie

queens är en av de mest multikulturella plat-
serna i världen, nästan hälften av befolkning-
en är född utomlands. I kommunen samsas 
också olika socioekonomiska grupper. 15 pro-
cent av invånarna lever under fattigdomsgrän-
sen samtidigt som hushållens medianinkomst 
ligger runt 500 000 kronor om året. 

Biblioteksnätverket Queens library jobbar 
med sina 63 bibliotek för att öka integrationen 
och invånarnas kapacitet och deltagande i 
samhället. Tidningen Queens library magazi-
ne guidar användarna i den stora mängden ak-
tiviteter, som innefattar allt från kompostpro-
jekt och kreativa sätt att hitta jobb till stöd för 
att ta gymnasieexamen och zumbadans. Det 
hålls evenemang på olika språk som bengali, 
spanska och kinesiska. Och besökarna är allt 
från hemlösa till välbeställda personer.

– Vi kan inte låsa in oss i vår egen byggnad 
utan måste samarbeta med kommunen och 
olika organisationer för att nå befolkningen, 
säger Dennis Walcott som är nytillträdd vd och 
ordförande för Queens library.

bibliotekets aktiviteter är anpassade efter 
invånarnas behov och önskemål, men planeras 
av bibliotekets personal. De lokala bibliote-
ken har starka relationer till människorna i 
respektive område. På central nivå finns också 
personal som undersöker vilka behov som 
finns och hur biblioteket kan möta dem.  

Aktiviteterna måste vara kostnadseffektiva, 
svara mot lokalsamhällets behov och ligga 
inom bibliotekets huvuduppdrag, förklarar 
Dennis Walcott. Biblioteken ger sig till exem-
pel aldrig in i politiska evenemang. Verksam-
heten är också beroende av volontärer.

Walcott tror inte att salsadansande, dj- 
skolor och jazzkvällar tränger undan böcker 
och läsning från biblioteken. Under 2015 
lånade Queens library ut 13,5 miljoner böcker 
och annat biblioteksmaterial, det är en av de 
högsta siffrorna i landet.

– Men det gäller att hålla balansen. Om folk 
kände att böckerna trycktes undan tror jag att 
vi skulle möta mer motstånd. 

resurserna kommer framför allt från det 
 offentliga, från insamlingar och privata 
 donationer. Målgruppen för vissa aktiviteter 
beror på varifrån bidragen kommer.

– Förra året stod Google till exempel för 
bidrag som skulle gå till Makercamp, ett 
pysselprojekt för barn. Andra bidragsgivare är 
intresserade av kultur- eller utbildningspro-
gram för specifika etniska eller språkgrupper, 
som musik- och dansprogram på kinesiska 
eller turkiska.

Alla program utvärderas. Det kan handla 
om ifall personer som deltagit i olika aktivite-
ter senare tar examen eller får jobb.

– Vi behöver konkreta resultat. Framgångs-
rika program leder till mer resurser och fler 
aktiviteter. n

Queens library 
l Ett självständigt 
nätverk av 63 bib-
liotek i Queens, en 
av fem kommuner 
i New York City. 

Enligt Dennis Wal-
cott, som blev ny 

vd och ordförande 
i mars i år, har alla 

kommunens 2,3 
miljoner invånare 
ett bibliotek inom 
1,5 kilometer från 
sin bostad. Under 

de senaste två åren 
har bibliotekets ak-

tivitetsprogram ökat 
med elva procent.

Fullt program  
i Queens

TEXT JENNIE AQUILONIUS

Ätbara insekter, matavfall, hiphop-dans och språkkurser. 
Queens library-nätverket i New York planerar 42 000 
aktiviteter för sina besökare under 2016.
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tt bibliotek på ett lärosäte är 
studenternas arbetsplats. Det 
slog rektorn på Kungliga teknis-
ka högskolan i Stockholm fast 
och sköt till 20 miljoner kronor 
för att KTHB skulle kunna 
byggas om till ett modernt bib-
liotek för kunskapsinhämtning, 
information och möten, och 

med plats för fler studenter.
 – Vi hoppas också att ombyggnationen ska 

leda till att studenterna, forskarna och lärarna 
möts mer, att bibliotekets miljö kan erbjuda 
mer naturliga mötesplatser, säger Ann Tobin, 
enhetschef KTHB.

Sedan det nuvarande biblioteket öppnade 
för 15 år sedan har dörrarna öppnats cirka fem 
miljoner gånger, en vanlig dag mitt i terminen 
har KTHB omkring 3 000 besök, och förhopp-
ningsvis kommer det att komma fler besökare 
när biblioteket nu får fler studieplatser, förkla-
rar Ann Tobin. Efter ombyggnaden kommer 
biblioteket att ha mer än fördubblat antalet 
läsplatser, från 440 till 900.

Arkitektfirman Ahrbom & partner byggde 
det nuvarande biblioteket som invigdes 2002. 
För det har de vunnit flera priser, bland annat 
Guldstolen. När det nu var dags för ombyggnad 
valde KTHB att anlita dem på nytt för att det 

nya ska smälta ihop så bra som möjligt med 
det som bevaras. Materialvalen är även denna 
gång bland annat ek, stål och kalksten. Kungli-
ga tekniska högskolan är kulturminnesmärkt 
och ombyggnationen av biblioteket har gjorts 
med stor respekt för det. 

– Det har varit en viktig del av vårt arbete 
att inredningen ska vara specialritad och sam-
spela med Erik Lallerstedts ursprungliga arki-
tektur, säger projektledaren Sara Eriksson. 

Bibliotekshallen, en stor öppen yta i mitten 
av biblioteket, mellan dess två gallerier, är den 

Dubbelt så många 
 läsplatser på nya KTHB

>

Sedan ett halvår tillbaka är Kungliga tekniska högskolans bibliotek under 
 ombyggnad. När de öppnar igen i september ska fler elever få plats i ett 
ljusare, tystare och mer modernt bibliotek.  TEXT SALLY HENRIKSSON

E
Ritning 

på nästa 
sida!

Rundlarna i den 
stora bibliotekshallen 
skapar struktur.

lir man ombedd att skriva 
något personligt om sina 
bibliotek måste man passa 
på att låta sådana funde-
ringar komma till tals som 
annars finge luftas i en 
insändarspalt. Skall jag ge 
några kritiska synpunkter 
på utlåningsverksamheten 

sådan den bedrivs idag riktar jag mig mot den 
form av censur som övas. Kritiken bygger dels 
på egna observationer, dels på en väns tips. 
Han kom en dag på att Agnes von Krusenstjer-
nas von Pahlen-serie aldrig stod komplett på 
hyllan. Vid förfrågan meddelade en bibliote-
karie att de resterande delarna fanns tillgäng-
liga i magasinet och kunde hämtas fram på 
anmodan. På en fråga varför denna osmidiga 
form av utlåning vad nödvändig svarades 
att böckerna i annat fall av yngre årsklasser 
kunde utnyttjas för ”oegentliga syften”. Men 
markerar inte redan inskrivningsformuläret 
för ett vuxenbibliotek en åldersgräns bakom 
vilken inget av de förefintliga verken borde 
vara barnförbjudna? 

det är ett slags halvcensur som för tankarna 
till katolska kyrkans svartlistning, och det 
skulle vara roligt att veta vilka principer som 
följs vid denna dirigering till magasinet av vis-
sa ”kontroversiella” böcker. Jag har mötts av 
argumentet utrymmesbrist, och jag begriper att 
inte alla band kan stå framme på en gång, men 
Mag.-stämpeln tycks – det blir man övertygad 
om efter att ha bläddrat i kartoteket en stund – 
ofta drabba böcker som behandlar kärleken så 
att säga topografiskt. Krusenstjerna är inte enda 
exemplet. Porten till våra storbibliotek syns för 
Henry Millers del vara väl trång. 

Och vad är egentligen ”oegentliga syften”? 
Det fina med böcker är att de kan användas 

Dåligt att censurera ”topografiskt” skildrad kärlek, tycker filmaren  
Bo Widerberg, apropå att delar av Agnes von Krusenstiernas von Pahlen- 
serie plockats bort från hyllan. Han konstaterar i en text under vinjetten 
”Mina bibliotek” att det kanske inte är så lyckligt – ”psykologiskt”.  

Ett nej till censuren
till ungefär vad som helst: att kliva på för att 
nå högre både bildligt och bokstavligt. De för 
vilka böcker som Krusenstjernas kunde ha en 
terapeutisk funktion råkar här ut för en spärr 
som kanske inte är så lycklig, psykologiskt. 
Man tänke sig ung man eller kvinna som vill 
låna hem Älskande par utan att utbasunera sin 
avsikt för hela församlingen och sedan få den 
sig tilldelad med tång. Diskretion hederssak 
är ett rättesnöre som bör gälla inte enbart i 
sanitetshandeln. 

jag tänker inte bli högstämd vid tanken på 
den bildningsdemokrati som våra offentliga 
bibliotek gör sitt för att garantera; att frekven-
sen av bibliotek och deras klass är en värdemä-
tare på den andliga standarden hos ett folk är 
en självklarhet. /.../
En stor händelse i bibliotekens historia är 
musikrummens tillkomst. Man går in från 
gatan och rusningen, ber bibliotekarien spela 
Mozart och sätter hörlurar för öronen: jag tror 
inte man kan överskatta dessa rums roll som 
avstressningsorgan i vår tid. Jag tror på fullt 
allvar att besöksfrekvensen i musikrummen, 
om dessa mångfaldigas och de blir upptäckta 
kan komma att stå i omvänd proportion till 
mottagningen på de psykiatriska klinikerna. 

Musikrummet har jag upptäckt, men 
fortfarande har jag inte kommit överens med 
läsesalarna. /.../ Det är för tyst i läsesalar för 
mig; miljön är för asketisk, den forcerar min 
rastlöshet. I biblioteket påminner mig de fulla 
hyllorna om vad jag inte läst, om att det är 
onödigt att jag skriver. Någon annan har redan 
sagt det. På biblioteket känner jag mig som 
orienteraren i sportaffären där kompasserna 
ligger i travar å hyllorna – han längtar till sko-
gen. Jag strövar genom läsesalen och kastar ett 
öga i Vecko-Journalen. Sedan går jag därifrån, 
ut i skogen. n

100 år med 
 Biblioteksbladet

Under jubileumsåret 
väljer redaktionen 

till varje nummer ett 
utdrag ur en läsvärd 
text ut Biblioteks-

bladets arkiv.

B
TEXT  BO WIDERBERG, 
1960, ETT UTDRAG.

DET VAR DÅ 
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NY MODELL
Vad bygger ni? 
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del av huset som förändras mest. Bokhyl-
lorna som tidigare funnits där kommer att 
flyttas upp till gallerierna och ytan kom-
mer istället att fyllas med sittplatser i form 
av stora rundlar med bord och lampor. 

– Med rundlarna vill vi skapa rum i rum-
met. Det är härligt med en stor, öppen yta 
men för att få arbetsro är det också bra att 
skapa en känsla av viss avskildhet. 

Ett av de två gallerierna på bibliotekets 
övervåning har tidigare varit uthyrt men 
kommer nu att bli en del av det nya biblio-
teket. Det sydvästra ska fyllas med böcker, 
arbetsplatser och fler lärosalar. Båda 
gallerierna är halvtysta platser. Den tysta 
läsesalen, Ångdomen, får fler läsplatser, 
bättre ljus och ska bli en än tystare miljö 
med hjälp av en tyststängande dörr som 
ska fungera som en sorts ljudsluss. 

Biblioteket har varit stängt för ombygg-
nad sedan januari. Det går fortfarande 
att låna litteratur genom att förbeställa 
och hämta ut vid en tillfällig lånedisk. 
Ett mindre antal studieplatser har också 
upprättats och bibliotekarierna finns 
tillgängliga för hjälp med till exempel 
informationssökning eller språkhantering. 
Det nya biblioteket är planerat att öppnas 
efter sommarlovet.  

Hela ombyggnaden går att följa på 
 KTHB:s hemsida i bloggen ”Under 
construction”. Där läggs det kontinuerligt 
ut bilder och korta texter om hur arbetet 
fortskrider. 

– Vi ville ha ett sätt att snabbt komma 
ut med nyheter och viktig information, 
bloggen är ett lättsamt sätt att informera 
och kommunicera ut hur det går.  n

>

4. BIBLIOTEKSHALLEN
Den stora hallen ges struktur  

med nya specialritade sittmöbler 
och avskärmade studieplatser.

KTHB 
Tyst blir tystare
Biblioteket ska vara studenternas 
arbetsplats. Det är grundtanken när 
Kungliga tekniska högskolan bygger 
om. Dubbelt så många studieplatser 
blir resultatet.  

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

1. ÅNGDOMEN
Den tysta läsesalen får en  
ljudsluss för att förbättra  

ljudmiljön. Glastaket avtäcks  
för att få in ljuset. Bakom  

Ångdomen tillkommer tre nya 
grupprum för studenter. 

2. SYDVÄSTRA GALLERIET
Det här är en ny lokal för  

biblioteket. Här tillkommer  
cirka 30 studieplatser plus  

ett nytt grupprum för  
studenter. 

3. NORRA GALLERIET
En halvtyst studiemiljö med  
mycket böcker och ett drygt 

hundratal läsplatser varav  
vissa är läsbås.

ÄLDREBOKSAMLINGEN
Äldreboksamlingen flyttar  

nu till källarplanet. Kompakt-
systemet för böcker har  

renoverats och uppdaterats.  
Det blir också plats för några  

nya studieplatser här. 

LÄRARLOUNGE
Det byggs en särskild lounge för 

KTH:s lärare på plan 2 där det 
kommer att finnas plats för möten 
och diskussioner om KTH:s peda-
gogiska utveckling av både kurser 

och lärares egen kompetens. 

4
1

2

3

På ritningen  
syns plan 3!
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>

ågra fåglar har fyllt ett 
bo med nykläckta ungar 
precis utanför informa-
tionsforskaren Jutta 
Haiders arbetsrum. På 
vägen från receptionen i 
LUX-huset och upp för de 
fyra trapporna till Insti-
tutionen för kulturveten-

skaper har hon hunnit prata på i rask takt om 
hur Lunds universitetsbibliotek är uppbyggt 
och om en hel massa annat som hade behövts 
spelas in för att kunna återges korrekt. Hon vet 
mycket om mycket. Men om det är skator, krå-
kor eller något annat slags fågel som skränar så 
pass utanför att det är svårt att föra ett samtal 
i normal ton här inne, det kan hon inte säga.

– Jag kan ingenting om fåglar, säger hon och 
skjuter bestämt igen fönstret.

nej, ornitologi intresserar henne inte. Hade 
frågan däremot handlat om hur sökmotorer 
påverkar vår inställning till fåglar, är sanno-
likheten desto större att hon skulle ha ägnat 
en hel del tid och tankekraft åt den. Det är 
samhället och, mer specifikt, att studera de 
förändrade förutsättningar för information 
som den digitala kulturen kan betyda, ska 
betyda och inte betyder som är Jutta Haiders 
jobb och största intresse. Sedan åtta år tillbaka 
utövar hon det här, vid Lunds universitet.

– Jag har ett sociomateriellt perspektiv på 
information och hur det tar sig uttryck i olika 
verksamheter och vid olika tillfällen, kan-

ske ..., säger hon i ett försök att förklara vad det 
egentligen är hon gör.

vi konkretiserar. Just nu tänker Jutta Haider 
mycket på miljöinformation. Hon håller precis 
på att färdigställa en artikel som handlar om 
hur Googles filter möjliggör vissa resultat och 
sökningar och på så sätt skapar en bild av vad 
det är att leva miljövänligt. 

Sopsortering är ett kärt sökområde bland 
svenskarna. Under 2013 var den tredje mest 
använda sökningen i Google trends katego-
ri ”hur”: Hur sopsorterar man? Året därpå 
frågade sig många i stället varför man sorterar 
sopor.

– Hur kommer det sig att det finns ett  
sådant stort behov av att googla om sop-
sortering här? Och vad är det man hittar 
när man söker? Det finns ett helt nätverk av 
byråkrati kring sopsortering. Ett gigantiskt 
informationskomplex ligger bakom att du 
slänger det där paketet i rätt behållare. Det är 
ett illustrativt, ganska lättsamt exempel på 
hur algoritmer fungerar och påverkar. Inte så 
kontroversiellt kanske. Inte som vaccindebat-
ten.
Vad är det mest kontroversiella?

– Just nu är det invandringen, skulle jag 
säga. Det är där det finns flest politiska poäng 
att hämta. 

Jutta Haider är uppvuxen i Österrike och 
ursprunget hörs tydligt, men hon pratar 
snabbt och rör sig obehindrat i svenskan. När 
hon skriver akademiskt på svenska gör hon det 
emellertid alltid tillsammans med någon. 

Tidigare under våren levererade hon och 
forskarkollegan, tillika maken, Olof Sundin 
rapporten Algoritmer i samhället, på uppdrag 
av regeringens kansli för strategi- och fram-
tidsfrågor. 

Algoritmer är nödvändiga för att vi ska kun-
na finna den information vi efterfrågar i mas-
sorna. Däremot är omedvetenheten om hur 
de fungerar – liksom alternativlösheten – ett 
problem, framhåller hon. Det framställs som 

Forskaren Jutta Haider är en av 
dem regeringen frågar när de vill 
veta mer om framtidens informa-
tionslandskap. Besser wissern från 
alpstaden Villach svarar med oro 
för demokratin.  

”Att irritera är  
också en uppgift”

TEXT KARIN PERSSON
FOTO EMIL MALMBORG

N

Tack till M
A

X IV
-laboratoriet i Lund för att vi fick  fotografera hos er!

Det är inte bara  
internets fel att  
framtiden ser mörk 
ut, säger Jutta Haider.
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> om den information vi möts av följer ett slags 
logisk ordning där det bästa hamnar överst, 
men rangordningen styrs i själva verket till 
stor del av människors kulturella värderingar 
och kommersiella intressen.

– Det blir färre ägare av sociala medier, färre 
leverantörer av e-böcker, färre vetenskapliga 
förlag som styr över hur vetenskapliga artiklar 
kommuniceras. Det är en pågående maktkon-
centration som man från samhällets sida inte 
är beredd att hantera.

Sociala medier följer en liknande princip. 
Vilka nyheter vi möts av styrs till viss del av 
vad våra vänner delar och gillar. En del menar 
att vi själva väljer vilken ”filterbubbla” vi vill 
vara del av. Men andra faktorer, i princip omöj-
liga att dechiffrera, spelar också in. 

– Det finns fördelar med att få nyheter man 
är intresserad av och att kunna delta i samtal 
som engagerar en. Men om det är det enda 
samtalet som förs så har man ett allvarligt pro-
blem. Det blir svårt att ha ett samtal som leder 
till pluralism och inte till polarisering. 

Enligt Jutta Haider är vi som inlåsta i 
systemet och måste agera inom det. Hur kan 
man göra för att erbjuda ett ickekommersiellt 
alternativ, samtidigt som man måste använda 
sig av dessa medier och filter för att komma 
någonvart eller nå någon? frågar hon sig. I dag 
anpassar sig alla, även biblioteken och public 
service, efter det här filtret, den här dominan-
ta ”informationsgatekeepern”. 

i motsats till dem som hävdar att biblioteken 
börjar bli betydelselösa eftersom alla kan få 

l Yrke: Docent och universitets-
lektor i  biblioteks- och informations-
vetenskap vid Lunds universitet.
l Ålder: 42.
l Familj: Man och två barn. 
l Bor: Lund.
l Fritid: ”Jag har två barn, det är 
ungefär det jag gör på fritiden.”
l Bakgrund: Växte upp i alpstaden 
Villach i Österrike, som ett ”säkert 
jobbigt besserwisserbarn”. Läste 
litteraturvetenskap och lingvistik  

på universitetet i Wien, sedan  
forskarutbildning i informations-
vetenskap i London. Forskar och 
undervisar sedan 2008 vid Lunds 
universitet. 
l På gång: Fokus på vetenskaplig 
kommunikation och forskningsdata. 
I höst leder Haider tillsammans med 
en kollega en advanced study group 
med titeln ”The transformation of 
scholarly communication” på Pufen-
dorfinstitutet vid Lunds universitet. 

tillgång till den mesta informationen på nätet, 
menar hon att bibliotekens roll blir allt vikti-
gare i en digital informationsålder.

– Det är där, om någonstans, man borde få 
tillgång till ett någorlunda ickekommersiellt 
samtal som styrs av något annat än en popula-
ritetslogik. 
Hur svarar det politiska samhället på 
 utvecklingen?

– Det finns i alla fall början på ett samtal 
i form av etiska råd på EU-nivå och vis-

sa skyddsdirektiv. Att 
Regeringskansliet gav oss 
i uppdrag att skriva om 
algoritmer visar att det 
finns en vilja att förstå vad 
som pågår och hur man kan 
bemöta det. Men det har 

varit ett väldigt sent uppvaknande. 
Det skulle krävas en gigantisk samordning 

över världen för att utmana den pågående 
maktkoncentrationen. Att något sådant sker 
är emellertid osannolikt, menar hon. Då är 
upplysning en bättre väg att gå.

– I dag är man lite av en foliehatt* om man 
inte använder Google. Att ha ett kritiskt för-
hållningssätt måste bli något normalt. 

Där tror Jutta Haider att biblioteken har en 
viktig roll att spela. Kanske genom att förstå 
hur dominanta algoritmer fungerar och bidra 
till att normalisera det kritiska. Det handlar 
om att hitta en balans där man å ena sidan ser 
spännande aspekter av teknikutvecklingen, å 
andra sidan är ifrågasättande.

Men vi behöver också ha en stadigare sam-
hällelig grund att stå på, menar Jutta Haider. 
Ett överenskommet värdesystem som vi un-
dervisar i och som vi inte ifrågasätter.
– Vad hjälper det om jag vet att den invand-
ringskritiska debatten på internet förstärks av 
Facebooks synlighetsnorm, vilken gör att det 
som är kontroversiellt hamnar högt upp och 
så vidare, om jag inte vet vart vi som samhälle 
vill? Just nu verkar samhällets normsystem 
vara lite skakigt. Man kan vara kritisk mot 
ditten och datten men om man inte har vissa 
basvärden som man som samhälle är överens 
om så hamnar man lätt i en relativism.

allt är inte elände. Internet har förstås också 
främjat demokratin på ett flertal sätt. Ett 

handlar om att alla kan vara sin egen publicist 
i dag. Samtidigt: om ingen får syn på det vi 
skriver är det som om att prata in i ett tomt, 
stängt rum. 

– Det blir lite av en chimär, en fin tanke. Det 
finns absolut många möjligheter till samtal, 
möten och motstånd som inte fanns innan, 
men det känns som om de blir färre och färre. 
Så hur går med demokratin. Blir det bättre 
eller sämre?

– Jag är inte Hans Rosling som vet sanning-
en, men just nu verkar det inte bli bättre. Men 
det är ett samspel mellan många olika saker, 
man kan inte bara säga att det är internets fel.

jutta haiders arbetsrum är litet, men hon är 
glad att hon åtminstone har ett eget. Att man 
inte gjort som på så många andra arbets-
platser, där kontorslandskapen är öppna och 
platserna aktivitetsbaserade. 

– Var skulle man då göra av alla sina böcker 
och papper?

Nej, helt digitaliserat lever hon inte. Hon lä-
ser vetenskapliga artiklar på paddan och en del 
digitala tidningar, men böcker föredrar hon att 
konsumera i pappersform. Bokhyllan rymmer 
titlar som Open access and the humanities av 
Martin Paul Eve och på skrivbordet ligger en 
printad artikel med den fantasieggande titeln 
”The McDonalization of academic libraries 
and the values of transformational change”.

I övrigt är hon, som de flesta andra, upp-
kopplad under merparten av dygnets timmar 
och menar att hennes forskningsområde inte 
påverkat hennes internetbeteende nämnvärt. 

– Bara för att man ifrågasätter systemet be-
tyder det inte att man inte är en del av det. Jag 
är inte särskilt paranoid. Jag googlar hej vilt.

Samtidigt kan hon bli rejält informa-
tionstrött. I sovrummet råder mobilförbud och 
hon har börjat lösa sudoku bara för att kunna 
fokusera på något som inte har med ord att göra. 

stundtals ifrågasätter hon sina möjlighe-
ter att påverka, säger hon. Hon skriver sina 
artiklar, gör vad hon kan, men vad ska det leda 
till? Sedan tänker hon att det gäller att hela 
tiden se sin roll. Hon kanske inte skapar stora 
förändringar men hon gör saker lite mer kom-
plicerade, är lite jobbig. Att aveffektivisera och 
irritera är också en uppgift.

– Man kastar en stor sten som kanske ger 
effekten av ett litet gruskorn på en glasruta, 
men det är ändå bra.

Värmen i rummet är påtaglig men de 
högljudda fåglarna utanför sätter stopp för 
vädringsmöjligheterna. Jutta Haider för 
handen genom den korta pagen när hon ska 
formulera svar som både är begripliga för mig 
och representativa för vad hon vet och tycker. 
Ofta skrattar hon till som om ämnet är så kom-
plext att hon inte vet var hon ska börja. Sedan 
följer en ambitiös utläggning kring varje stor 
fråga, utom på den om vad hon hoppas på inför 
framtiden.

– Eh … Nej, säger hon och slår ut med hän-
derna. 
Skrämmer framtiden dig?

– Ja, det gör den ibland. Just nu gör den det. 
Därför är det viktigare än någonsin att vara 
med och forma de samtal som förs. n

Jut ta Haider

”Jag är inte särskilt 
paranoid av mig. Jag 

googlar hej vilt.”

*Foliehat t
l Foliehatt: 
 Nedsättande 

benämning på en 
person som tror på, 
anpassar sig efter 

och sprider diverse 
konspirations teorier 

och pseudo-
vetenskap.

Makten över informationen 
koncentreras till allt färre 
aktörer. Då måste vi lära oss 
mer om hur vi styrs.
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”Satsa på digital 
folkbildning”
Det är också folkbibliotekens uppgift att jobba med medie- och informations-
kunnighet. På Helsingborgs stadsbibliotek har man startat en särskild avdelning 
med uppdrag att minska den digitala klyftan. Både hos besökare och personal. 

edan en längre tid har både 
skolbiblioteken och universi-
tets- och högskolebiblioteken 
jobbat aktivt med medie- och 
informationskunnighet 
(MIK), både genom handled-
ning och undervisning. Detta 
lägger en grund för tillgång 
och navigering i det förändra-

de informationslandskapet. 
Många folkbibliotek har också arbetat inom 

området, men det räcker inte som vi ser det. 
Folkbiblioteken behöver satsa betydligt mer 
och stötta alla dem som inte nås inom ramen 
för skolornas och universitetens uppdrag. 

På folkbiblioteken i Helsingborg har vi i vår 
organisationsstruktur gjort en satsning på en 
särskild avdelning vars uppdrag är att jobba 
med att öka den digitala inkluderingen. Avdel-
ningen har fått namnet Sök. 

Huvuduppdraget för Sök är 
att öka den digitala inklude-
ringen och minska den digi-
tala klyftan. Särskilt fokus 
läggs på de i bibliotekslagen 
prioriterade målgrupperna 
samt äldre. Avdelningen 
ansvarar för bibliotekets 
pedagogiska arbete för såväl 
barn som unga och vuxna. 
Mycket av arbetet sker i samarbete med andra 
aktörer såsom pensionärsföreningar, Senior-

S
Net och IT-gymnasiet/NTI-gymnasiet. Det 
bedrivs i form av undervisning och handled-
ning i media- och informationskompetens och 
i form av visningar. Det pedagogiska mötet 
sker både i bibliotekets bemanning samt i 
olika kurser och handledningstillfällen, både 
i bibliotekets lokaler och på andra ställen i 
staden där stadens träffpunkter för äldre är ett 
exempel på detta. 

vi erbjuder både ”testa på” och mer fördjup-
ning. Ett exempel är vår IT-verkstad som 
riktar sig till barn i åldrarna 7–12. Här handlar 
det om att få prova till exempel program-
mering, spel och VR. Verkstaden bemannas 
av personal från biblioteket men också från 
IT-gymnasiet/NTI-gymnasiet. 

Självklart deltar biblioteket också i större 
nationella samarbeten så som medierådets 
MIK-satsning och Digidel-nätverkets arbete.

Genom att öka arbe-
tet gentemot exempelvis 
träffpunkter för äldre, 
SFI-undervisning och olika 
föreningar når man nya 
målgrupper och kan stötta 
upp både med MIK- och 
IKT-handledning (Infor-
mations- och kommunika-

tionsteknik). Biblioteket har dessutom arbetat 
upp ett samarbete med det närliggande 
IT-gymnasiet/NTI-gymnasiet där vi tar emot 

praktik elever men även genomfört projekt där 
eleverna lärt ut IT till seniorer. 

Avdelning Sök jobbar också med kompetens-
utveckling av kollegor på andra avdelningar så 
att den digitala kompetensen och MIK-kompe-
tensen höjs inom hela verksamheten. Bibliotek 
ska ju inte bara tillhandahålla information/
litteratur utan måste öka sina insatser på hur 
man kan tillgå, använda och källkritiskt gran-
ska informationen. 

vår erfarenhet är att det är viktigt att 
verkligen satsa och flytta resurser inom verk-
samheten för att biblioteket ska uppfylla sitt 
uppdrag. Behovet av kompetens inom området 
är stort. Flera rekryteringar har gjorts för att 
säkra behoven. Vi har satsat på en extra tjänst 
som primärt ska jobba med den digitala inklu-
deringen gentemot målgruppen barn och unga 
(naturligtvis i samarbete med övrig personal 
på avdelningen), dessutom satsar vi på en 
tjänst med mer fokus på teknik och utveckling 
inom detta område. De huvudsakliga kompe-
tensbehoven är god pedagogisk och kommuni-
kativ förmåga, samt kunskap och intresse för 
utveckling inom både IKT och MIK.

Genom att som folkbibliotek satsa på MIK 
och folkbildning jobbar vi vidare med uppdraget 
att vara en demokratisk arena samtidigt som vi 
fortsätter vara en arena för fri åsiktsbildning och 
fri tillgång till information och kunskap. Detta är 
en viktig väg in i framtidens bibliotek! n

Lotta Ohlsson  
Avdelningschef för  
Sök, Helsingborg.
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”Huvuduppdraget  
för Sök är att öka  

den digitala  
inkluderingen.”

Catharina Isberg  
Bibliotekschef  
i Helsingborg.
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”Regionbibliotek  
avvecklas i det tysta”
sedan tillkomsten i början av 
1930- talet har länsbiblioteken haft  
en pådrivande roll för folkbiblioteks-
utvecklingen. Ledmotivet har varit 
– och är – att utjämna standard-
skillnader och att verka för en lik-
värdig tillgång till biblioteks tjänster.

Enligt bibliotekslagen ska varje 
landsting bedriva regional biblio-
teksverksamhet med syfte att främ-
ja samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet. I förarbetena uttrycktes stora förhoppningar om 
att de föreslagna ändringarna i lagen skulle ge större möj-
ligheter till fortsatt utveckling. De senaste årens utveckling 
tyder inte på att dessa möjligheter till fullo tagits tillvara av 
de regionala huvudmännen. 

Sedan 2010 pekar anslagen för regional biblioteks-
verksamhet i riktning nedåt. Den negativa utvecklingen 
sammanfaller med sjösättningen av kultursamverkans- 
modellen. Regional biblioteksverksamhet är en marginell 
post i den regionala kulturbudgeten – eller cirka tre pro-
cent. Av det statliga miljardstödet hamnar uppskattningsvis 
en procent hos regionbiblioteken. Sedan modellen infördes 
har regionernas kulturanslag ökat väsentligt. Ökningen har 
inte drabbat regionbiblioteken. I stället för den förväntade 
utvecklingen pågår – i det tysta – snarare en avveckling. 
Utan grundläggande analys, utan helhetssyn och utan 
beaktande av bibliotekslagens bokstav och anda. Och utan 
att ansvar utkrävs. 

att inlemma den regionala biblioteksverksamheten i  
kultursamverkansmodellen, utan tydliga krav på huvud- 
männen, var möjligen feltänkt. Det finns därför anledning 
att närmare belysa problematiken kring att regionbiblio-
teken inordnats i en kulturorganisation med övervägande 
kulturproducerande – och mer glansfulla verksamhets- 
områden.  Barbro Thomas, fd biblioteksråd vid KB

Barbro Thomas rapport Den osynliga handen finns på Svensk 
biblio teksförenings webbplats: biblioteksforeningen.org/wp- 
content/uploads/2016/05/den-osynliga-handen-webb-utskrift.pdf

Läs också!
chefsupprop! Elva folkbibliotekschefer i norra  
Skåne protesterar mot nedskärningar i Kultur  
Skånes biblio teksverksamhet. Läs deras upprop  
på biblioteksbladet.se/2016/05/26/norra-skane- 
larmar-om-kraftig-personalminskning/

ny rapport

DEBATT
Vad tycker du?

Skriv du också till 
bbl@a4.se
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Besök barnens 
egna världar
Är datorspelen läsningens fiende nummer ett?  
Eller kan de istället få barnen att älska berättelser? 
Barnbibliotekarien Tommy Bildström startar det  
kreativa skrivandet med hjälp av spel och superhjältar.  

ommy Bildström på Vindelns 
bibliotek såg ett stort behov  
av berättelser hos barn och 
ungdomar. Men han upplevde 
att biblioteket inte alltid  
mötte dem där deras intresse 
fanns – i fantasivärldar,  
i datorspel och serieböcker.  
”Det magiska ordet” är ett 

projekt som testar nya metoder för att väcka 
läslusten. 
Vad handlar det om?

– Det är ett projekt för elever i årskurs 6 till 
9 på en skola här i Vindeln och unga vuxna 
på Vindelns folkhögskolas allmänna linje. 
Genom att använda mig av den dramaturgi 
och de mytologiska berättelser som finns i till 
exempel datorspel, serier, fantasy- och science 
fiction-litteratur försöker jag väcka ett intres-
se för berättelser. Jag tror på att möta barn och 
ungdomar i deras val av berättelser.
Hur arbetar du konkret? 

– En del har varit att lära lärare mer om 
genrerna. Deras kunskap om den här typen av 
litteratur och datorspel är väldigt olika och det 
är nödvändigt att de har en grundkunskap. Jag 
använde mig till exempel av den populära serien 
Walking dead, en postapokalyptisk skräck serie, 
och skapade en lärarhandledning till den. 

T
TEXT  
SALLY HENRIKSSON

I postapokalyptiska 
Falllout befinner vi 
oss ett hundratal år in 
i framtiden, efter ett 
världsomspännande 
kärnvapenkrig. 

Jag lät också eleverna göra en berättelse 
kring Vindeln, en dystopi inspirerad av dator-
spel som Fallout och The Witcher. Eleverna fick 
skapa en form av fanfiktion. Ett spel kan man 
använda sig av på olika nivåer. Den som har 
det kämpigt kan skapa en berättelse utifrån en 
viss karaktär, den som har det lättare för sig 
kan bygga upp en hel värld.   

När jag pratar poesi  använder jag superhjäl-
tar i serier. Istället för att börja med Fröding 
och Boye så utgår jag från barnens egen kultur. 
Jag har till exempel använt Fantomen och 
Gröna lyktan. En annan gång arrangerade 
jag lördagsmys på biblioteket med tevespelet 
Super Mario Maker. 

Delar av projektet börjar nu bli integrerat i 
bibliotekets verksamhet, vår seriehylla har  
blivit större. Och vi försöker ta vara på projek-
tets erfarenheter när vi utformar vår läsplan 
och vår kommande biblioteksplan. 
Vad har varit svårt?

– Det är ett problem att det kan behövas vis-
sa förkunskaper. Jag ville till exempel göra ett 
steampunk-event och tänkte att man kunde 
blanda in slöjden i det, men det är svårt när 
ingen av lärarna vet vad steampunk (en typ av 
science fiction) är. 

Det är också så att det kan vara lite tufft att 
driva detta och kämpa för den här litteraturen 
som vuxen karl. En del tycker kanske att man 

är lite fånig och barnslig. Men jag tycker att det 
är viktigt.   
Vilka råd ger du till andra som vill prova 
det här?

– Lyft fram den här litteraturen. Visa barnen 
och ungdomarna att du tar deras intresse för de 
här genrerna på fullaste allvar och vill möta dem 
i det. Sedan måste man våga testa. Alla idéer är 
inte jättebra, man får prova sig fram lite. 

Om man själv inte är insatt kan man ta hjälp 
av den kompetens som finns på bibliotek runt-
om i landet. Lyssna på vad barnen och ungdo-
marna är intresserade av – fånga upp deras 
bokcirklar, skriv boktips för dem på webben, 
skriv om datorspel och tv-serier.  n

TOMMY BILDSTRÖM
FOTO: PRIVAT

SÅ  
GJORDE  

VI
Läsfrämjande: Det 

magiska ordet
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RECENSION
Redaktör  

Johannes Rudberg.
Skicka ditt tips till  

bbl@a4.se

”En användbar checklista”
syftet med projekt Sagostunden 
är att öka medvetenheten om var-
för sagostunder erbjuds på bibliote-
ken, vilken betydelse sagostunderna 
har och hur de kan 
utvecklas.

Bokens fem kapitel 
ger bakgrunden till 
projektet, presenterar 
dels två förstudier 
som genomförts, dels 
en intressant obser-
vationsstudie gjord 
av Åse Hedenmark, 
lektor i Biblioteks- och 
informationsveten-
skap vid Uppsala uni-
versitet, samt avslutas 
med ett kapitel om 
kvalitet i sagostun-
den av Pia Borrman, 
utvecklingsledare 
vid Regionbibliotek 
Stockholm.

I boken, som bör 
läsas av alla bibliotekarier och andra 
som möter barn på sagostunder, 
ställs flera relevanta frågor. Varför 
har vi sagostunder på folkbiblio-
teken? Är det primära syftet att 
etablera en god relation mellan 
barn och bibliotek, där barnen får 
höra sagor som bidrar till språkut-
vecklingen, som många bibliote-
karier anser, eller är verksamheten 
en del av bibliotekens pedagogiska 
uppgift, att förmedla att läsning 
kan vara lustfyllt och roligt, som 
bibliotekschefer uttrycker det? Eller 
kan sagostunden vara en arena som 
ger Leonard en möjlighet att få visa 
sitt plåster för de andra barnen som 
är där? Vilka olika perspektiv visar 
dessa frågor?

Vi behöver öka medvetenheten 
om varför vi erbjuder sagostun-
der, vilket syfte och betydelse de 

har och hur de kan utvecklas. Det 
kräver dialog och reflektion kring 
själva sagostunden, men också ett 
stöd för att utvecklas som sago-

läsare. Åse Hedemark ser 
inte att barns perspektiv, 
barns egna tankar och 
erfarenheter, tillvaratas 
i någon större utsträck-
ning i de sagostunder 
som hon observerat. 
Kommunikationen med 
pedagoger och andra 
vuxna måste också bli 
tydligare.

Det starka engage-
manget från dem som 
håller sagostunder är 
betydelsefullt och bra, 
men ta dig tid att tänka 
på vad du vill att barnen 
ska få med sig från den 
halvtimme de är på 
sagostunden.

Vilka utvecklingsmöj-
ligheter finns? Att lägga ett större 
fokus på de redskap som barnen 
visar stort intresse för, som bilder 
och rekvisita, kan vara ett sätt. Ett 
annat är att reflektera över hur du 
svarar på frågor från barnen, ställer 
frågor till och talar med dem om 
det som berättas. Enligt Hedemark 
vinner sagostunden på att syftet 
renodlas, att man väljer vad som 
ska stå i fokus; berättelsen, barnens 
språkutveckling eller samtalet kring 
berättelsen.

De samtal som Pia Borrman 
genomfört med tio informanter har 
gett en användbar checklista som 
kan användas för att planera och 
utvärdera en sagostund. Den är 
också en bra hjälp om du ska börja 
med sagostunder. n

Karin Zetterberg
Bibliotekschef, Eskilstuna

Leonards plåster: om 
syfte, barnsyn och 
kvalitet i bibliotekets 
sagostund 
Pia Borrman,  
Åse Hedemark 
Regionbibliotek  
Stockholm, 2015

en skrift som vill stimulera till ett normkri-
tiskt förhållningssätt på bibliotek. Författaren 
är utvecklingsledare på regionbiblioteket men 
har tidigare arbetat som ungdomsbibliotekarie 
och genusinspiratör på Hallonbergens biblio-
tek, Sveriges första hbt-certifierade bibliotek. 

skriften är en reflekterande berättelse uti-
från författarens personliga erfarenheter och 
vänder sig till bibliotekspersonal och andra 
intresserade. Innehållet består både av en 
teoretisk och en praktisk del. Vi introduceras 
kort till normkritiska teorier, litteratur och 
masteruppsatser inom områden som främst 
rör pedagogik och bibliotek. Det ger en värde-
full plattform för fortsatt läsning. De praktis-
ka exemplen refererar dels till Hallonbergens 
biblioteks arbete med att bli en hbt-certifierad 
verksamhet, dels en normkritisk förbere-
delse av läsfrämjande verksamhet för och 
med barn och unga samt en presentation av 
ett normkrea tivt arbete med sagostunder 
(Leonards plåster som recenseras här bred-

vid). Skriften avslutas med 
konkreta tips på hur en 
verksamhet kan utvecklas 
utifrån ett medvetet norm-
kritiskt perspektiv. 

Hur börjar då ett bibliotek 
som vill införliva ett norm-
kritiskt förhållningssätt 
i sitt arbete? Samuelsson 

menar att det är två spår det handlar om: dels 
innehållet, som bestånd, programverksamhet 
och webb/information, dels bemötande eller 
samspel, det vill säga förhållningssätt gent-
emot användare, kollegor och sig själv. Vi får 
förslag på normkritiska frågor att använda vid 

Normkritik, hbtq och 
folkbibliotek : Ett försök
Sofie Samuelsson 
Regionbibliotek  
Stockholm, 2016

”Den här boken  
borde alla läsa!”

D
e mänskliga rättigheterna 
slår fast att alla människor 
är likvärdiga och har samma 
rättigheter. Det gäller oav-
sett etnisk tillhörighet, kön, 
religion, sexuell läggning, 
politisk uppfattning eller 

social ställning. För bibliotekens del avspeg-
las detta i bibliotekslagen som uppger att 
biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig 
för alla. Det innebär att verksamheten bör 
arbeta med inkludering, demokrati och del-
aktighet som mål.

Naturligtvis önskar vi och kanske till och 
med tror att vi har en levande och kritisk 
blick på den tillvaro vi befinner oss i. Det 
behöver inte betyda att det vi uppfattar som 
vår tillvaro är felaktigt, det kan mer handla 
om att öka vår kunskap och inkludera fler 
perspektiv. Ett normkritiskt perspektiv 
tydliggör och ifrågasätter normer som 
påverkar människors möjligheter att leva 
som de önskar. Att leva enligt den norm som 
ifrågasätts minst, ger för-
delar. Samhället är inte 
neutralt, vilket innebär 
att inte heller bibliotek 
är det. Vi upprätthåller 
ofta, utan att vi tänker 
på det, normer som 
begränsar, förtrycker och 
diskriminerar. Bibliote-
kets personal har alltid ett övertag, det är på 
bibliotekets villkor verksamheten bedrivs. 
Genom ett normkritiskt förhållningssätt 
kan de strukturer och mönster som skapar 
normer synliggöras och medvetandegöras. 

Regionbibliotek Stockholm har tagit fram 

analys av berättelser och rekommenderas att 
ta del av Riksutställningars konkreta förslag 
till museer som vill verka för mångfald och 
inkludering. Författaren tipsar om att börja i 
det lilla; ”mikrohandlingar” har betydelse. Det 
kan vara allt från att se över beståndet, sätta 
upp regnbågsflaggan eller fokusera på barn 
och unga generellt i det läsfrämjande arbetet 
istället för att som många gånger reproducera 
föreställningen att pojkar inte läser. Samuels-
son menar att vi bör ställa oss frågan om det är 
viktigt att dela upp barnen i två kön när vi vill 
stimulera till läsning.

det här är en viktig skrift som säkert väcker 
en del tankar och förhoppningsvis provocerar 
vissa. Fokus ligger på hbtq (homosexuella, 
bisexuella, trans- och queerpersoner) men 
förhållningssättet bör gälla samtliga diskrimi-
neringsgrunder. Diskrimineringslagen syftar 
till att motverka diskriminering och främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder. Ofta samver-
kar dessa diskrimineringsgrunder och skapar 
komplexa maktordningar där den överordna-
de sällan ser sin egen position. Den som saknar 
kunskap och ingår i rådande norm tenderar 
att undervärdera betydelsen av ett normkri-
tiskt perspektiv. Den som har kunskap om att 
normer finns och hur de påverkar oss kan i-
stället utveckla och skapa en inkluderande och 
delaktig verksamhet, något bibliotek enligt lag 
är skyldiga att göra. Läs och diskutera denna 
skrift på alla bibliotek! n

Helena Kettner Rudberg
Chef för enheten Användarservice,  

Myndigheten för tillgängliga medier 

”Samhället är inte  
neutralt vilket innebär 

att inte heller  
bibliotek är det.”

normkritik på biblioteket kvalitet i sagostunden
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KALENDARIUM  
7 maj–11 juni, ”The World 
Through Picture Books”,  
Helsingborg
lFör första gången kommer IFLA:s 
utställning ”The World Through Picture 
Books”  till Sverige, närmare bestämt 
till Helsingborg. Utställningen är 
framtagen inom sektionen Libraries for 
Children and Young Adults.

Lördag 7 maj skedde invigningen vid 
Helsingborgs stadsbibliotek. Utställ-
ningen kommer vara kvar en bit in i 
juni. Därefter flyttas den vidare till 
Helsingör. Ytterligare information finns 
på IFLA:s webbplats: www.ifla.org/
node/6718

12–15 juni, Halmstad- 
konferansen, Bergen
lKonferensen belyser bland annat frå-
gor om nordiska biblioteks strategier, 
bibliotekens värderingar och sociala 
uppdrag. Läs mer om konferensen på: 
www.hordaland.no/halmstad- 
konferansen2016  

3–10 juli, Almedalsveckan i Visby
lÖppenheten och tillgängligheten 
under Almedalsveckan är unik både 
för Sverige och övriga världen. Alla är 
välkomna och ordet är fritt! Svensk 
biblioteksförening är självklart på plats!

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

Kalendariet fortsätter på sidan 38.

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 
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fter årsmötet för Svensk bib-
lioteksförening har två nya 
ledamöter valts in i styrelsen, 
Pelle Snickars och Jens Thor-
hauge. Pelle Snickars är pro-

fessor i medie- och kommunikations-
vetenskap med inriktning mot digital 
humaniora vid Umeå universitet. 
Där är han också affilierad forskare 
vid HUMlab och sitter i styrelsen för 
Umeå universitetsbibliotek. Pelle var 
tidigare forskningschef på Kungliga 
biblioteket och har arbetat ett decen-
nium inom den svenska ABM-sek-
torn. Han har också skrivit flera 
böcker, senast Digitalism – när allting 
är internet från 2014. För närvarande 
leder Snickars fyra forskningsprojekt 
som alla tematiserar digitaliserat 
kulturarv. Pelle Snickars intresserar 
sig för gränssnitten mellan bibliotek, 
arkiv och forskning, gränser som 
genom digitalisering förskjutits. 

Jens Thorhauge har en bred erfa-

renhet av bibliotekssfären. Han var 
från 1997–2012 direktör för danska 
Biblioteksstyrelsen där han bland 
annat ansvarade för förberedelsen  
av ny bibliotekslag, skapandet av  
bibliotek.dk, samarbetet mellan 
folk- och skolbibliotek, Danskarnas 
Digitala bibliotek och modellprogram 
för folkbibliotek. Jens Thorhauge 
deltar i det nordiska och internatio-
nella bibliotekssamarbetet och har 
publicerat många böcker. Tidigare var 
Jens direktör för Danmarks Biblio-
teksförening och före det chef på Dan-
marks Biblioteksskolas konsulent- 
och kursverksamhet samt tidigare 
lektor i litteraturhistoria. Nu arbetar 
Jens som självständig konsulent med 
att utveckla bibliotekstjänster som 
matchar medborgarnas behov i det 
moderna samhället.

Gå in på föreningens webbplats  
för att läsa mer och se styrelsen  
i sin helhet. n                           Björn Orring

Thorhauge och Snickars 
till föreningens styrelse

Svensk biblioteksförenings styrelse fick två nya ledamöter på årsmötet.

 A 
tt skriva baksidestexten om mig 
själv är inte lätt. Jag ska låna ut 
mig själv till någon som är ny i 
Sverige. Men hur ska jag få någon 
att nappa? Det blir några rader 

om mig och mina intressen som jag skickar till 
biblioteket. Jag blir uppsatt för utlån och sen 
börjar väntan.

Det är inte utan att ångesten kommer kry-
pande när dagarna går. ”Är jag så tråkig? Skrev 
jag fel saker? Skulle det hjälpa om jag bifogade 
en bild?”

Så här känns det att vara en biblioteksbok 
som står längst in på hyllan och dammar. Man 
väntar och längtar, undrar ”Varför vill ingen 
ha mig?”. Kanske någon plockar ner en och 
läser där bak, funderar, ställer tillbaks en och 
väljer någon annan. 

Lättnaden när mailet kommer.
Från biblioteket får jag kontaktuppgifterna 

till Ali. Nu är det upp till oss var och när vi vill 
träffas och vi bestämmer att vi ska ses i biblio-

tekets entré. 

lite nervös är jag, men vi hittar 
varandra lätt och Ali verkar 

trevlig. Vi går vidare till ett 
café. Ali bjuder på te och vi 

börjar trevande att prata 
med varandra. Han har 
varit i Sverige i två år 

 
NYTTA

NÖJE

ANVÄNDAR- 
VÄNLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

Kommentar till betygen: 
Nyttigt både för  

individen och samhället. 
Nöjet beror helt på  

vem man får träffa och  
ens egen inställning till 
träffen. Det är lätt att 

registrera sig och när man 
väl får kontakt bestämmer 

man själv när man vill 
träffas och om man vill 

träffas igen.

VAD? Låna en svensk
VAR? Stadsbiblioteket i Falun
FÖR VEM? Alla som är nyfikna på andra människor

BBL TESTAR
Vad tycker du att 

vi ska testa?  
Tipsa bbl@a4.se

TEXT SOFIA WIXNER
FOTO SANDRA JOHNSON

”Så här känns det att  
vara en biblioteksbok”

och vill öva sin 
svenska. ”Min fru 
är mycket bättre 
än mig” säger 
han och skrattar. 
Vi förstår varan-
dra nästan hela 
tiden och när orden 
fattas tar vi hjälp 
av en översättnings-
tjänst i mobilen. Ibland 
vet vi inte vad vi ska säga och pinsam tystnad 
uppstår, men allt lossnar när vi visar varandra 
bilder på våra barn. 

Vi hinner med ett långt trevligt samtal om 
våra familjer, jobb och intressen innan parke-
ringstiden går ut och jag måste rusa. 

Att låna en svensk är en fantastisk möjlighet 
för den som vill lära känna en person från en 
annan kultur. Ett enkelt och trevligt integra-
tionsprojekt som i värsta fall är några timmar 
av ens liv med en person som man helst inte 
vill träffa igen och i bästa fall starten på en 
livslång vänskap.

Själv tar jag med mig familjen hem till  
Ali nästa vecka. Vi ska bli bjudna på kurdisk 
mat. n

Fotnot: ”Låna en svensk” är ett samarbete mellan Stadsbiblio-
teket i Falun, Arbetsmarknads-, integrations- och kompetens-
förvaltningen och Rättighetscentrum Dalarna. Liknande projekt 
finns på andra orter i Sverige.

Betyg
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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  

24 oktober, Prisceremoni för  
Sveriges biblioteks utmärkelser, 
Stockholm
lMåndag 24 oktober klockan 17.00 
delas Sveriges biblioteks utmärkelser 
ut. Läs mer på webbplatsen.

27–28 oktober, Mötesplats  
Profession – Forskning, Borås
lFöreningens årliga forskardag 
går från och med i år samman med 
konferensen Mötesplats Borås. Under 
gemensam flagg arrangeras för första 
gången konferensen under nytt namn: 
Mötesplats Profession – Forskning.
Konferensen äger rum 27-28 oktober 
i Borås och arrangörer är Högskolan i 
Borås, Kultur i Väst, Stadsbiblioteket 
Borås stad och Svensk biblioteksföre-
ning. Mer information om konferensen 
finns på webbplatsen. Kontaktperso-
ner på föreningens kansli är Katarina 
Wiberg och Jenny Nilsson.

25 november, Mångspråkigt  
gymnasiebibliotek i praktiken
lVälkommen till en fortbildningsdag 
för personal på Sveriges gymnasiebib-
liotek! Dagen arrangeras av Internatio-
nella biblioteket, i samarbete med gym-
nasiebiblioteken i Gävle, där det pågår 
en intressant mångspråkssatsning.
Ett tillfälle att nätverka och ta del av  
arbetsmetoder, goda exempel, littera-
tur- och inköpsvägledning och mycket 
mer! Fredag 25 november på Polhems-
skolan, Gävle. Dagen är avgiftsfri. Boka 
datumet! Mer information och program 
kommer på http://interbib.se/ i mitten 
av september.

"skolbibliotek har enligt såväl inter-
nationell som svensk forskning positiva 
effekter på ungas läsvanor och läsfärdig-
het", skriver regeringen. Därför avsätter 
man 15 miljoner kronor under 2016 för 
att öka skolbibliotekens bemanning och 
beräknar för samma ändamål 30 miljoner 
kronor årligen för de kommande åren 
under mandatperioden.

Ansökan om statsbidrag sker till Skol-
verket. Om det kommer in fler ansökning-
ar om statsbidrag än det finns medel för 
får myndigheten besluta om ett urval. Vid 
ett sådant urval ska Skolverket prioritera 
ansökningar som avser skolbiblio tek där 
huvudmannen kan uppvisa en långsik-
tig ambition att öka skolbibliotekets 
möjligheter att stimulera elevernas läslust 
och främja deras språkutveckling, eller 
skolbibliotek som finns i skolor med låga 
kunskapsresultat och särskilt svåra förut-
sättningar.

– Det här är ett sätt att främja det 
bemannade skolbiblioteket som hjärtat 
i skolans arbete för elevers läslust. Vi vill 
att pengarna ska nå de skolor där elever 

behöver det allra mest, så att vi sedan kan 
utvärdera hur vi bäst stärker skolbibliote-
ken och läsningen, säger utbildningsminis-
ter Gustav Fridolin.

– Jag ser detta som ett erkännande av 
det viktiga arbete som utförs varje dag 
på landet skolbibliotek. Man stimulerar 
till läsutveckling och läsförståelse både i 
tryckta och digitala medier. Nu krävs att 
skolans huvudmän motpresterar. Enligt 
skollagen är ju skolbibliotek obligatoriska, 
så egentligen ska inte extra pengar krävas 
för att huvudmännen ska se till att elever-
na får väl fungerande skolbibliotek, säger 
Jenny Nilsson, utvecklingssekreterare med 
ansvar för skolbiblioteksfrågor på Svensk 
biblioteksförening. n             Jenny Nilsson

75 miljoner till  
bemanning av   
skolbibliotek
Regeringen har meddelat att 
de har beslutat om en förord-
ning för att öka bemanningen 
på skolbibliotek. 

Fakta
l Enligt förordningen om statsbidrag för 
personalförstärkning i skolbibliotek får 
statsbidrag lämnas till den som enligt 
skollagen är huvudman för grundskola, 
grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
l Syftet med statsbidraget är att genom 
personalförstärkningar öka skolbiblio-
tekens möjligheter att stödja elevernas 
lärande, stimulera deras läslust och 
främja deras språkutveckling.
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EU-direktiv om 
tillgänglighet  

ust nu pågår ett lagstiftnings- 
arbete inom EU på tillgänglig-
hetsområdet. Kommissionen 
har tagit fram ett förslag som 
innebär att tillgänglighetskrav 
på vissa produkter och tjänster 

ska harmoniseras inom unionen. Syf-
tet är att riva hinder för rörlighet och 
underlätta för den inre marknaden, 
samt öka tillgängligheten och inklu-
deringen i samhället. Inför den vidare 
förhandlingen i ministerrådet och 
Europaparlamentet har den svenska 
regeringen begärt synpunkter från 
en rad instanser, däribland Svensk 
biblioteksförening.

I yttrandet ställer sig föreningen 
bakom förslaget och delar regeringens 
bedömning att det främjar utveck-
lingen mot ett mer inkluderande 
samhälle, även om de exakta kon-
sekvenserna i dagsläget är svåra att 
överblicka. 

möjligheten att, oavsett förutsätt-
ningar, söka och ta del av information 
är en viktig del av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Principerna återfinns 
också i bibliotekslagen från 2014.    

 I bibliotekslagen slås det också 
fast att: ”Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat 
genom att utifrån deras olika behov och 

förutsättningar erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel för att kunna ta 
del av information.” Att öka tillgänglig-
heten i exempelvis e-böcker är därför 
väsentligt för att leva upp till lagstift-
ningens intentioner. n   Björn Orring

J

Svensk biblioteksförening har 
lämnat synpunkter till reger-
ingen på EU-kommissionens 
förslag till harmonisering  
av tillgänglighetskrav för  
vissa produkter och tjänster, 
däribland e-böcker.
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Läs Svensk biblioteks-
förenings yttrande i sin 
helhet på hemsidan. Mer info

l Läs svensk biblioteksförenings 
yttrande i sin helhet:
http://www.biblioteksforeningen.org/
wp-content/uploads/2016/04/Remiss-
svar.acessibility.pdf
l Här kan du läsa regeringskansliets 
faktapromemoria om förslaget:
http://data.riksdagen.se/fil/42682303-
1427-42C6-8E7D-DFBB44034213
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Svensk biblioteksförening välkomnar 
satsning på folkbiblioteken
regeringen kommer att anslå 10,5 
miljoner kronor i en extra satsning till 
landets folkbibliotek i den kommande 
vårbudgeten. Syftet är att stödja biblio-
tekens arbete med nyanlända och ska 
till exempel kunna användas till inköp av 
litteratur på andra språk än svenska.

– Det är ett erkännande av folkbibli-
otekens viktiga arbete med nyanlända. 
Vi ser det också som en uppmaning till 
landets kommuner att öka resurserna till 
folkbiblioteken, säger Niclas Lindberg, 
generalsekreterare för Svensk biblioteks-
förening.

Folkbiblioteken gör stora insatser för 
att ta emot nya besökare som flytt till 
Sverige. De ger exempelvis asylboenden 
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Det är ett erkännande av folkbibliotekens viktiga arbete med nyanlända.

svensk biblioteks-
förening har nu 
översatt rapporten 
om bibliotekslagen till 
engelska. Promoting 
the development of a 
democratic society sam-
manfattar motiven till bestämmelserna 
i den svenska bibliotekslagen (2013:801). 
Syftet med den ursprungliga rappor-
ten var att lyfta fram vad riksdag och 
regering velat uppnå med lagen och att 
tydliggöra vad den handlar om bortom 
de ibland korthuggna och något tekniska 
formuleringarna i olika paragrafer. Nu 
kan vi alltså använda denna i föreningens 
internationella arbete. n   Björn Orring  

Bibliotekslagen  
på engelska
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Baltisk-nordisk 
konferens i Litauen
under den litauiska biblioteksveck-
an 23–29 april hölls en baltisk-nordisk 
 bibliotekskonferens i Birstonas, Litauen. 
Konferensen innehöll drygt 35 program-
punkter på teman som läsfrämjande, 
medie- och informationskunnighet, inte-
gration, samt andra aktuella frågeställ-
ningar i bibliotekssektorn. Lo Claesson, 
bibliotekschef i Vaggeryd, föreläste om 
böcker som verktyg för integration och 
Anette Mjöberg, bibliotekschef i Hässle-
holm, talade om bibliotekens arbete med 
nyanlända flyktingar. Utöver konferens-
programmet anordnades även ett run-
dabordssamtal med de  nordisk-baltiska 
biblioteksföreningarna där Torbjörn 
Nilsson, 2:e vice ordförande i förenings-
styrelsen, och Björn Orring, kommunika-
tör på kansliet, deltog. n   Björn Orring

Barnbiblioteket mitt i nutiden
fredagen 22 april träffades Expert-
nätverket för barnbibliotek i Stockholm. 
I år hade styrgruppen valt barnbiblio-
tekarierollen och biblioteket i ett  
mångkulturellt samhälle som tema.  
Åsa Stenbäck Holmér och Linda Jönsson, 
bägge integrationssamordnare på  
Länsstyrelsen Skåne, berättade om  
hur flyktingmottagandet går till med 
särskilt fokus på barn och unga. Annette 
Nordman Alhusaini, barnbibliotekarie på 

Hallunda bibliotek, bidrog med tankar 
kring att arbeta värdestyrt snarare  
än regelstyrt som en utgångspunkt  
för barnbibliotekarierollen. Cay Corne-
liuson, IBBY Sverige, beskrev hur man 
har dragit igång arbetet med satsningen 
Silent books. 

Träffen avslutades med författaren 
Viveka Sjögren, som bland annat  
talade om sina bilderböcker om barn  
på flykt. n Jenny Nilsson

tillgång till datorer och språkdatabaser 
samt justerar öppettider så att filialer 
nära boendena kan ge nyanlända en 
chans att använda bibliotekets resurser. 
Många samarbeten har också inletts med 
frivilligsektorn för att arrangera språk-
caféer, bokcirklar med SFI, läxhjälp och 
sagostunder på olika språk.

– Exemplen på aktiviteter är många och 
engagemanget är stort på landets bibliotek 
för att agera i bibliotekslagens anda: att 
verka för det demokratiska samhällets 
utveckling, fortsätter Niclas Lindberg.

Det är ännu oklart hur pengarna för-
delas, men pengarna kommer att finnas 
tillgängliga från halvårsskiftet. n   
 Björn Orring
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Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, 
Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. 
Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli  er. 

Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se
Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så 
effektivt och ansvarsfullt som möjligt.
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Peter Alsbjer ny i juryn till  
Bengt Hjelmqvists pris

eter Alsbjer är regionbiblio-
tekarie vid Regionbiblioteket 
Örebro och är en välkänd bib-
lioteksprofil vars blogg om bib-
lioteksvärlden är en av de mest 

läsvärda. Peter blev nyligen invald som 
medlem i juryn för Bengt Hjelmqvists 
pris, som han själv fick 2015.

Svensk biblioteksförening fick en 
pratstund med nya jurymedlemmen 
och fick lära känna honom bättre.
Varför vill du sitta i juryn?

– Lite payback time för min del. 
Dags att bidra med mina erfarenheter, 
perspektiv och omvärldsbevakning.
Vad betyder bibliotek för dig?

– Jag är extremt nördig i mitt  
förhållande till folkbibliotek. Jag 
andas, lever och tänker bibliotek  
mest hela tiden.  Jag brukar citera 
science fiction-författaren Cory 
Doctorow :“Folkbibliotek har alltid 
 varit platser där yrkeskunniga infor-
mationsspecialister hjälper allmän-

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks 
utmärkelser. Sammanlagt delar föreningen ut åtta priser.
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Peter Alsbjer.

heten med sin ständiga jakt efter att 
förstå världen”. 
Hur ska en bra bibliotekarie vara?

– Här är ett annat citat som är vik-
tigt för mig: “Att vara en bibliotekarie 
är inte att vara neutral eller passiv 
eller vänta på en fråga. Det är att vara 
en radikal, positiv förändringsagent 
inom det samhälle du verkar” - R. 
David Lankes.
Hur känns det att få sitta i juryn 
till Bengt Hjelmqvists pris, vilket 
du själv har vunnit? 

– Tja, det betyder att jag inte kan få 
det en gång till, eller?
Bästa biblioteksminnet?

– Bokbussen, Skateholms sommar-
camping utanför Trelleborg, 1988. 

Bokbussarbete handlar väldigt 
mycket om att bygga relationer och 
förtroenden med besökarna, något 
som kan vara lite knepigt när de bara 
stannar en kort tid som sommargäs-
terna gör. En ung flicka, kanske 13 år, 

var extremt skeptisk till de böcker 
jag rekommenderade till henne och 
rynkade på näsan åt det mesta. Jag 
pratade extra varmt för en speciell 
bok – jag kommer just nu inte ihåg 
vilken, men typ Mats Wahls senaste, 
eller så. Tveksamt lånade hon med sig 
boken. Jag tänkte att hon tog den för 
att slippa mitt tjat och trodde knap-
past att hon skulle läsa den. Nästa 
vecka, när vi besökte Skateholm igen, 
kom samma tjej till bussen, nu med 
en kompis. Och det märkliga jag fick 
uppleva var att hon, med exakt samma 
argument jag hade haft till henne, 
bokpratade för sin ännu bokläsnings-
kritiska kompis – som till sist lånade 
boken med sig. Det hade väl varit värt 
ett Bengt Hjelmqvists pris tycker jag 
så här i efterhand.

Annars är att ha varit med om att 
arrangera den första bokbussfestiva-
len – i Borgholm på Öland 1990 – fort-
farande ett häftigt minne. En festival 
med över 400 deltagare, ett 50-tal 
bokbussar från hela Norden och  
gäster från Australien, USA och 
Frankrike. n   Elza Zandi

P

Peter Alsbjer vid  
Regionbiblioteket 
Örebro.
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