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Allting flyter
der. På många håll kan du läsa tidningar från 
hela världen hemma i soffan. På andra inte. 
I några större kommuner kan du få lånekort 
som gäller digitala tjänster utan att besöka 
biblioteket. I andra inte. Frågan är som alltid 
hur man ska tolka skillnaderna. 

Flera experter säger att det nog i alla fall 
inte är databasernas antal som avgör hur bra 
service biblioteket har på nätet, utan snarare 
hur bibliotekarierna kan hjälpa oss att använ-
da hela nätet, och alla källor, bättre. 

världsturnerande biblioteksgurun R. David 
Lankes tar det ett steg längre. Honom träffade 

vår reporter Adam Westin 
på en konferens för brittiska 
biblioteks chefer. I sin senaste 
bok The new librarians-
hip field guide skriver 
Lankes om hur 
många biblioteka-
rier lyckas skapa 
starka communi-

ties kring sina lokala bibliotek.  
Här finns också det digitala 

bibliotekets största utmaning, 
menar han. I att koppla samman 
användarna. De vill nämligen 
uppleva och lära sig saker 
tillsammans. 

Och med ett gäng aktiva 
medborgare i din mobil- 
eller webbtjänst blir det ju 
faktiskt mycket lättare att 
få floden att verka som ny.  

”Vad är biblioteket 
när du sitter på 
bussen med din 
mobiltelefon?”

Ur mitt  
bibliotek

Siri Derckert, Ada 
Nilsson, Emilia 
Fogelklou – alla 

Kvinnor på gränsen 
till genombrott. 

Ulrika Knutsons bok 
ger förändringskraft 

för ett helt liv. 

u kan inte stiga ner i sam-
ma flod två gånger", påstås 
den grekiske filosofen Her-
akleitos ha sagt nån gång på 
500-talet före Kristus. 

För nästa gång du stiger 
ner i floden är vattnet 
redan ett annat, flodbädden 
har redan ändrat form, 

fisken som förut lekte där passerat och vassen 
vid stranden vissnat.

Du kan förhoppningsvis inte heller stiga in i 
samma bibliotek två gånger. För varje gång du 
går in har det kommit nya böcker eller åtmins-
tone tidningar, mer av kultur-
arvet har digitaliserats,  det har 
dykt upp ny information att 
söka på nätet och kanske nya 
tjänster att söka den med. 

Under det här året har 
bibliotekssamtalet rört sig 
mycket kring biblioteksrum-
met och vikten av lokalen. På 
universitetsbiblioteken har man lyft ut böcker 
och lyft in studenter, satsat på lärmiljöer och 
grupprum. Kring folkbiblioteken har debatten 
handlat om hur man hanterar att vara det sista 
öppna rummet i samhället som inte ställer 
krav på besökarna. 

i det här numret ville vi leka med tanken att 
ta bort rummet helt och hållet och fundera 
över hur det blir då. Vad är biblioteket när du 
sitter framför datorn vid köksbordet eller på 
bussen med din mobiltelefon? Varför ska du 
surfa till mitt bibliotek när det står så många 
erbjudanden till buds? Vad får du? 

Vi har frågat tio kommuner hur deras 
erbjudande ser ut hemifrån. Vad vi kommer åt 
för databaser eller e-böcker. Om vi kan skaffa 
lånekort på distans . Och hur vi kan få hjälp av 
en bibliotekarie. Svaren visar på stora skillna-

Annika Persson
chefredaktör
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Nedläggningarna av filialer  
i Tingsryds kommun har fått 
bilbiotekschefen att protestera.

JUST
NU

ag blev så förbannad! Det är 
horribelt att kommunen ska ta 
ifrån invånarna basala funktio-

ner som bibliotek, säger läraren 
Berit Mansten Gustafsson, som 
startat en namninsamling för 
att få ha kvar de fyra filialerna 

i Urshult, Väckelsång, Linneryd och 
Konga i Tingsryds kommun.

Två av filialerna stängs redan i 
november, de andra två i januari 2017. 
De är inte ensamma, de senaste fem 
åren har antalet folkbiblioteksfilialer i 
landet minskat med 69 serviceställen. 

I Tingsryd har lokaltidningen Små-
landsposten fyllts med insändare från 
upprörda medborgare. Även biblio-
tekschefen Lennart Warsäter skrev en 
debattartikel i protest.

– Jag har mötts av tystnad från 
kommunledningen medan allmän-
heten har kommit fram på stan för 
att ta i hand eller dunka mig i ryggen. 
Jag kan inte förstå att politikerna inte 
lyssnar på sina väljare, säger han.

Enligt Mikael Jeansson (S), ordfö-
rande för kommunstyrelsen i Tings-
ryd, läggs filialerna ner av ekonomiska 
skäl. Befolkningen har minskat och 
kommunen har en hög låneskuld. Men 
han förstår att folk reagerar.

– Den här typen av förändringar 
gör alltid ont. Vi har också stängt ett 
äldreboende och en kommunal skola, 
som i stället blev en friskola. Det var 
nödvändigt, annars skulle vi ha haft 
väldigt dålig ekonomi, säger han.

Enligt Mikael Jeansson har öp-
pettiderna varit dåliga på filialerna 
och servicen måste förbättras genom 
en annan struktur. En fjärdedel av 
besparingarna ska föras tillbaka till 
biblioteken, och kommunen utreder 
hur den ska utveckla verksamheten.

Sparargumenten ger biblioteksche-
fen Lennart Warsäter inte mycket för. 
Befolkningsminskningen skedde för 
runt tio år sedan, och både personalen 
och lokalerna blir kvar hos kommu-
nen, menar han. 

Lennart Warsäter grunnade länge 
över om han som tjänsteman skulle 
stå upp mot politikerna, men insåg att 
han var skyldig sig själv, biblioteks-
verksamheten och kommuninvånar-
na att kliva upp på barrikaderna.

– Det är för dåligt; att barn, äldre 
och funktionsnedsatta ska få två mil 
till närmsta bibliotek. Tingsryd har 
legat bland de tio bästa kommunerna 

Småland slåss för          filialerna

på utlåning under hela 2000-talet, 
säger han.

Läraren Berit Mansten Gustafsson 
har också skickat ett brev till kom-
munen där hon tar upp motsägelsen 
i att kommunen satsar på Läslyftet 
i skolan och samtidigt lägger ner 
filialerna. Hon refererar också till 
kulturminister Alice Bah Kuhnkes 
besök på Växjö bibliotek i början av 
oktober.

– Hon sa att biblioteken är av 
nationellt intresse och uppmanade 
politikerna att tänka längre än man-
datperioden, säger Berit Mansten 
Gustafsson. n

J”

”Stäng rasisterna ute!”
”vi uppmanar nu Bokmässan att inte 
låta rasistiska utställare delta nästa år. 
Om de misslyckas ser vi oss tvingade 
att avstå från att närvara”, skrev 103 
kulturarbetare i Expressen 
(27/9). Uppropet startades 
av journalisten Lisa Bjur-
wald som redan bojkotta-
de årets mässa på grund 
av högerextrema tidningen 
Nya tiders medverkan.

Svensk biblioteksfören-
ing har sedan skrivit under 
uppropet och menar att 
Bokmässan måste ställa 
krav på att deltagande 
organisationer ställer  
sig bakom grundläggande 
värderingar om alla människors lika 
värde.  

 – Bok och bibliotek är en privat aktör 
och kan själv bestämma vilken typ av 
utställare de vill ha på plats. Att tillåta 
en aktör som Nya tider – av Expo väl 

dokumenterad som djupt förankrad i 
den rasideologiska miljön, i symbios 
med den svenska naziströrelsen och 
som sprider antisemitiska konspira-

tionsteorier – menar vi var 
fel, säger Svensk biblio-
teksförenings ordförande 
Calle Nathanson.
Kommer ni att  
uppmana era med-
lemmar att bojkotta 
mässan? 

– Vi ser fram emot att 
ta del av resultatet av 
den översyn som Bok och 
bibliotek nu gör. Därefter 
får vi se om förändring-
arna är tillräckliga. Men 

medlemmarna beslutar över sin egen 
verksamhet och avgör själva hur de ser 
på Bok och bibliotek.

Fackförbundet DIK har också skrivit 
under uppropet. n

TEXT ANNIKA PERSSON

Calle Nathanson.
FOTO: ELISABETH  
OHLSON WALLIN
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nu ska riksarkivet och Kungliga 
biblioteket samarbeta om digitalisering 
av myndigheternas samlingar. Dels för 
att undvika dubbelarbete, men också 
för att skruva upp hastigheten på 
digitaliseringen. 

Riksarkivet har etablerat Mediakon-
verteringscentrum i Fränsta (MKC) 
som en anläggning för storskalig 
digitalisering av textbärare på papper. 

Kungliga biblioteket har på liknande 
sätt byggt upp en anläggning för 
storskalig digitalisering av ljud- och 
videoband samt smalfilm.

– Det är roligt att se hur samver-
kan har utvecklats mellan de statliga 
kulturarvsmyndigheterna och insti-
tutionerna de senaste åren. Digisam 
har här varit en samlande kraft, säger 
riksarkivarie Karin Åström Iko. n BBL 

Massdigitalisering väntar

Tingsryds kommun lägger 
ner fyra biblioteksfilialer.  
Nu ryter bibliotekschef,  
lärare och invånare ifrån. 
TEXT JENNIE AQUILONIUS

”Svenska  
Akademien  

vaknar upp till 
ännu en dag som 

Ester  Nilsson. Han 
har inte sms:at  

i natt heller.”
Expressens Gunilla Brodrej på 
Twitter efter två dagars tystnad 
från Nobelpristagaren Bob 
Dylan. n BBL

Hej då Ping :(
dik-förbundets tidning Ping läggs 
ner när året är slut. Sista numret kom-

mer i december. DIK:s 
vd Helen Hellströmer 
säger att tidningen 
inte är så läst. Istäl-
let ska förbundet 
satsa på mål-
gruppsanpassade 
digitala kanaler för 
att nå ”medlem-
marna just där 
de befinner sig i 
livet”. n BBL

Hej Revy :)
Nummer 1 av Natur och 
kulturs nya tidskrift 
Revy landar i dagarna. 
”Världens bästa 
litteratur, en bok i 
taget” lyder löftet till 
läsarna och först ut 
är Toni Morrissons 
Jazz som lockat 
en rad skribenter 
att göra utflykter 
kring tematik, po-
litik och stilistik. 

– Att vi fokuserar på en bok 
gör tidskriften tydlig, säger tidskriftens 
redaktör Anton Gustavsson.

När nästa nummer kommer är 
oklart. Revy blir ”mycket omfångsrik” 
prissatt som en roman och i dagsläget 
går det inte att prenumerera på den.

Karin Åström Iko och  
Gunilla Herdenberg.
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Så många av årets barn- och 
ungdomsböcker har Kulturrådets 
expertgrupp valt ut för Barn- 
och ungdomsbokskatalogen 
som nu, lagom till läslovet, finns 
att beställa eller ladda ner från 
 Kulturrådets webbplats. n BBL

210

Bibliotek utan  
 bibliotekarier
till nya norska Biblo i Töyen i 
Oslo, en motsvarighet till Stockholms 
TioTretton, har man inte anställt några 
bibliotekarier. Istället annonserade man 
efter konstnärer, kockar och uppfin-
nare. Nu blev det ingen kock men väl 
en pedagog, en lärare, en musiker, en 
kaospilot och en designer. 

– Vi har anställt efter bibliotekets 
behov, säger bibliotekschefen Reinert 
Mithassel till Norska biblioteksfören-
ingens tidskrift Bok och bibliotek. 

Det är dock bibliotekarier som valt 
ut de 3 000 böcker som biblioteket 
erbjuder besökarna.  n  BBL

Allt från Twitter
nu går det att samla alla inlägg kring 
en hashtag, även svar och kommenta-
rer som inte bär hashtagen i sig. David 
Gunnar Lorentzon har i sin doktors-
avhandling Following tweets around 
(Högskolan i Borås) kombinerat flera 
traditionella sätt att söka i flödet och 
med hjälp av programmet Yourtwap-

perkeeper lyckats 
få fram mer än 
50 procent fler 

inlägg än om 
man bara söker  
på hashtag. Man 

kan också se hur 
många konton som 

deltar. n  BBL

www.eurobib.se

Pröva vår plusmeny  
- extra allt!

Kika närmare på Push & Pull. En helt ny kollektion 
användarvänliga bok- och exponeringsvagnar i nytt grepp. 
Stativen med ett nyckelhål som förebild medger bra grepp, 

passar alla oavsett längd (skonar rygg och axlar) 
och kan köras från båda håll. 

Lättarbetade, allsidiga och ergonomiska* 
är bara några nyckelord. 

PUSH & PULL

*Vagnarna är utformade i enlighet med de holländska 
ARBO-riktlinjerna för hälsa och säkerhet.

nyt biblioteken till med-
borgarskapet och sluta 
prioritera mångspråkslit-
teratur. Det är två förslag i 
en motion från Sveri-
gedemokraterna, som 

kritiseras hårt av kulturutskottets 
ordförande Olof Lavesson.

– Det är bedrövliga förslag, precis 
som övrig kulturpolitik från Sverige-
demokraterna. Nu har SD börjat tala 
om integration men vill samtidigt ta 
bort alla verktyg som behövs för att 
skapa den, säger Olof Lavesson, som 
även är kulturpolitisk talesperson för 
Moderaterna.

Personer med annat modersmål än 
svenska utöver de nationella mino-
riteterna ska inte längre prioriteras 
enligt bibliotekslagen, skriver Sve-
rigedemokraternas kulturpolitiska 
talesperson Aron Emilsson och tre 
andra riksdagsledamöter. De vill även 
”tydligare knyta biblioteken till med-
borgarskapet vad gäller tillgänglighet 
och tjänster”.

– Det går väl bara att tolka på ett 
sätt och det är att det ska vara pass-
kontroll på svenska bibliotek. För mig 

är det fullständigt obegripligt, säger 
Olof Lavesson.

Aron Emilsson (SD) säger till 
Biblioteksbladet att hur bibliotekens 
tjänster ska knytas till medborgar-
skapet är något de vill låta utreda. 
Emilsson menar även att de inte vill 
stoppa litteratur på andra språk, 
men att biblioteken inte ska ha det 
som ålagt prioriterat uppdrag.

– Vi bedömer att vårt förslag sna-
rare skulle stärka integrationen då 
nyanlända invandrare främst behö-
ver lotsas in i det svenska språket för 
att bli en del av samhället, säger Aron 
Emilsson (SD). 

Svensk biblioteksförening har 
tagit avstånd från motionen, som de 
menar strider mot Unescos biblio-
teksmanifest. Förslagen lär inte 
få stöd av något annat parti, säger 
kulturutskottets ordförande.

– Om vi vill se ett Sverige som 
håller ihop så behöver vi ju mer av 
kunskap och fler verktyg att förstå 
varandra, och där utgör biblioteken 
ett fundament, säger Olof Laves-
son. n  

TEXT ADAM WESTIN

SD-motion  
möter motstånd

FO
TO

: R
IK

SD
A

G
EN

K

Olof Lavesson (M). Aron Emilsson (SD).
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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.

Tre frågor till Chalmers  
– Årets bibliotek

årets finaste DIK-utmärkelse 
gick i år till Chalmers bibliotek 
där Daniel Forsman är bibliotek-
schef sedan tre år tillbaka.
Vad har ni gjort för att  
förtjäna det här priset?

– Ganska mycket. Vi har ut-
vecklat alla verksamhets grenar: 
informationsförsörjningen till 
den högre utbildningen och 

forskningen, våra lärmiljöer och den vetenskapli-
ga kommunikationen.
Vad skiljer ett bra forskningsbibliotek från 
ett dåligt?

– Ett bra forskningsbibliotek följer sina använ-
dares behov och utvecklas ständigt.
Hur har ni gjort det?

– Genom att återknyta och prata med våra 
användare och förstå deras behov utifrån ett 
nytt samhälle och nya beteendemönster.

Läs motiveringen och allt om priset på  
biblioteksbladet.se  nBBL

Talböcker gör det enklare för barn 
och vuxna med läsnedsättning. 

Lätt att låna och ladda ner är det 
ju också.

legimus.se

Sagt om  
Biblioteksbladet #6

ALICE BAH KUHNKE
@alicebahkuhnke 
Läser tidskriften Biblioteksbladet 
och stärks i övertygelsen om att 
ett tydligt vetenskapligt förhåll-
ningssätt, dvs att bibliotek och 
andra kulturverksamheter ALLTID 
är beredda att KREATIVT och  
KRITISKT ompröva nuvarande  
”sanningar”, är den ENDA vägen  
att vandra.

JULIANA GRISTELLI
@julianagristell 
Lärorik artikel om det höga priset 
för nedläggning av bibliotek i södra 
Dalarna. http://biblioteksbladet.
se/dar-nazisterna-marscherar/ … 
#demokrati @Biblioteksblad1

JONAS HÅLLSTRAND 
 MARTINSSON 
(om omslagsbilden)
Den blev TOPPEN! :)

Ny podd lyfter 
 barnlitteraturen
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örfattarna Lisa Bjärbo och 
Johanna Lindbäck var frus-
trerade över att barn- och 
ungdomslitteraturen får så 
lite utrymme i medierna. 
Därför startade de podden 

Bladen brinner.
– Barnkultur har generellt lägre 

anseende i samhället än vuxenkultur. 
Det är en statusfråga. De som skriver 
för vuxna får prata om innehållet, har 
de skrivit om döden får de prata om 
döden. Barnboksförfattare får i stället 
ofta frågor som när de ska skriva 
en riktig bok och varför de skriver 
för barn. Det blir aldrig några djupa 
samtal. Det pratas ofta om att det är 
viktigt att barn läser, men inte vad de 
ska läsa.

Podden Bladen brinner vill ta 
barn- och ungdomslittera-
turen på allvar och utmana 
den nedlåtande attityd som 
genren ofta möts av. 
TEXT: JENNIE AQUILONIUS

Podden kommer att innehålla 
intervjuer från barnboksvärlden och 
boksamtal med och utan gäster. 

– I det första avsnittet träffar vi för-
fattarna Barbro Lindgren och Mårten 
Sandén och pratar bland annat om att 
skriva om sorg för barn. Vi ska också 
namedroppa titlar och författare så 
att lyssnarna får ordentligt med tips.

Ska bibliotekarier lyssna?
– Absolut! Bibliotekarier kan ju re-

dan mycket, så de kanske inte behöver 
guidningen och boktipsen, men de 
kanske har längtat efter någon som 
pratar om barn- och ungdomsböck-
er. Vi lyssnar ofta på poddar där det 
känns som att lyssna på två kompisar 
som har ett samtal som vi själv gärna 
hade varit med i. Bibliotekarierna får 
också möta författarna bakom kulis-
serna, höra hur de tänkte när de skrev 
böckerna som barnen kanske lånar i 
biblioteket sedan. Vi pratar också om 
teman och trender i bokvärlden, till 
exempel hur en bilderboksmamma 
får vara.

Bladen brinner finns bland annat på 
bladenbrinner.se. Nya avsnitt läggs 
upp varannan torsdag. n

Daniel  
Forsman.

Nya podden görs av 
Johanna Lindbäck 
och Lisa Bjärbo.

ANNONS

Dansk summering
fler besök, fler aktiva låntagare, 
fler arrangemang och fler boklån (om 
man räknar de digitala varianterna). 
Det visar den årliga danska folkbiblio-
tekstatistiken. Samtidigt sjunker anta-
let filialer, bokbussar och serviceställen 
samt intäkterna. n  BBL
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egreppet bibliotek håller 
långsamt på att fyllas med 
nytt innehåll. Om tio år refe-
rerar det kanske inte i första 
hand till en lokal där man 
kan låna böcker, utan till en 
uppsättning tjänster i mobi-
len där man läser e-böcker, 
tittar på filmer, lyssnar på 

ljudböcker och musik, söker information i 
databaser och får guidning i användande av 
även externa tjänster.

Kanske. I teorin borde merparten av 
bibliotekens funktioner redan i dag vara 

 tillgängliga från en mobil eller dator var som 
helst, när som helst. Men utvecklingen går 
allt annat än spikrakt uppåt, och den är inte 
jämlik över landet.

Biblioteksbladets enkät bland tio kom-
muners bibliotek visar på stora skillnader i 
det digitala utbudet. Alla bibliotek erbjuder 
e-böcker via Elib med 28 dagars lånetid, 
men där slutar likheterna. Vissa kommuner 
erbjuder två lån per månad, andra 20. Och 
utbudet varierar beroende på hur mycket bib-
lioteken är villiga att betala per utlån. Elibs 
utbud kompletteras hos somliga med Natur 
& kultur och Modernista, och några erbjuder 
engelska titlar från Overdrive.

När det gäller databaser är spridningen 
ännu större. Medan vissa kommuner, som 
Mora, inte erbjuder någonting alls utöver 
den egna bibliotekskatalogen, så erbjud-
er exempelvis Stockholm ett dussin olika 
databaser. Sonja Viklund, bibliotekschef i 

Mora, förklarar att det är en konsekvens av 
låg efterfrågan.

– Vi har haft fler digitala resurser tidigare, 
men vi har tagit bort dem då de inte användes. 
Vi hade till exempel en tjänst där man kunde 
lyssna på klassisk musik. Men när vi såg att 
den bara använts 30 gånger på ett år insåg vi 
att pengarna vi betalade för den gjorde bättre 
nytta på annat håll, förklarar hon.

Samma fenomen beskrivs i kartläggning-
en E-resurser på kommunala bibliotek, som 
forskarna Cecilia Gärdén och Malin Utter 
vid Borås Högskola utfört under våren 2016. 
Deras slutsats är att det inte är självklart att 
biblioteken alls ska satsa på databaser, just för 
att efterfrågan är så svag:

”Om nästan inga bibliotekarier vänder sig 
till databaserna i referensarbetet, och använ-
darna inte känner till att de finns och inte vet 
hur de ska söka i dem, varför ska biblioteken 
lägga pengar på dem?”

Vad har du i fickan? 
En samling böcker eller en samling appar? När  
biblioteket flyttar in i mobilen ställs nya frågor om  
vilka tjänster de ska erbjuda. I dag varierar tillgången  
på digitala resurser starkt i Sveriges kommuner.

B
TEXT SAM SUNDBERG
ILLUSTRATION  
ERICA JACOBSON/ 
SÖDERBERG AGENTUR

Vilka resurser har man 
tillgång till hemifrån  
i din kommun?
1. Databaser?
2. E-böcker?
3. E-tidningar och -tidskrifter?
4. Bibliotekarie?
5. Lånekort?
6. Andra viktiga resurser?

Databaser? Alex förfat-
tarlexikon, Biography in 
context, Ebsco, Literature 
resource center, Novelist, 
Science in context.
E-böcker? Avtal med Elib för 
svenska e-böcker och e-ljud-
böcker och med Overdrive 
för engelska. Overdrive finns 
även som app. Här gäller  
två lån per vecka och lånetid 
28 dagar. Fria e-böcker kan 
laddas ner via vår katalog 
Gotlib.
E-tidningar? Library press-
display/Pressreader. 
Bibliotekarie? Stadsbiblio-
teket.nu, Facebook, Twitter 
och Instagram för olika 

målgrupper: barn, unga och 
vuxna. Chatt och telefon är 
bemannade under biblio-
tekets öppettider. Man kan 
också nå biblioteket på mejl 
för till exempel e-bokshjälp 
eller boka visning.
Lånekort? Ja. Tidsbegränsat 
biblioteks kort online. För 
ett ordinarie bibliotekskort 
måste man komma och 
legitimera sig. 

GÖTEBORG
Databaser? Artikelsök, Alex, 
Global grant, Landguiden, 
Stockholmskällan (fri resurs på 
nätet), Ebsco (Teacher reference 
center, Novelist masterfile 
premier, Greenfile och Library, 
information science & technolo-
gy abstracts), Ebsco har en app 
för mobil användning.
E-böcker? Avtal med Elib. Max 
5 böcker på en 7-dagarsperiod 
med 28 dagars lånetid. Pristak 
på 20 kr. SKL:s avtal med Natur 
& Kultur och Modernista (vi får 
deras nya titlar direkt, och då 
får de kosta 30 kr). Vi tillhan-
dahåller både e-böcker att läsa 
och strömmande e-ljudböcker. 
E-tidningar? Library press-

display/Pressreader. Vi testar 
också en ny tjänst, Ztory, för 
tidningsläsning, där man får lad-
da ner på biblioteket och sedan 
har lånetid 28 dagar.
Bibliotekarie? Kundtjänst per 
telefon och mejl. Facebook, 
Twitter och Instagram – frågor 
följs upp kontinuerligt. Ej chatt.
Lånekort? Ja, temporärt 
lånekort som gäller i en vecka. 
Då kan du ladda ner e-böcker 
och reservera böcker. Ordinarie 
lånekort kräver besök på 
biblioteket och uppvisande av 
legitimation.
Annat? Bibblix – en ny app med 
läsinspiration och e-böcker för 
barn och unga.

STOCKHOLMKIRUNA
Databaser? Alex författarlexi-
kon, Naxos musikdatabas, vårt 
datasytem Mikromarc.
E-böcker? E-böcker genom 
länsbibliotekets avtal med Elib. 
Max 2 lån per månad.
E-tidningar? Library pressdis-
play/Pressreader.
Bibliotekarie? Bibliotekarie 
via telefon eller e-post under 
öppettider.
Lånekort? Nej, görs bara i bib-
lioteket med giltig ID-handling.

Databaser? Global grant, Alex 
 författarlexikon.
E-böcker? Avtal med leveran-
törerna Elib och FörlagEtt. Två 
e-böcker per vecka. Pristak för 
Elibs sortiment är 50 kronor.

FörlagEtt:s e-ljudböcker lånas 
via Mediejukeboxen online,  
en tjänst som låntagaren 
kommer åt via bibliotekets 
webbplats.
E-tidningar? Library pressdis-
play/Pressreader.
Bibliotekarie? Boka en biblio-
tekarie kan beställas genom 
att fylla i ett formulär. Det går 
också bra att kontakta bibliote-
ket via telefon, e-post samt via 
bibliotekets Facebooksida.

Lånekort? Nej, man måstebe-
söka något av biblioteken och 
uppvisa giltig ID-handling. 
Annat? Reservationer och om-
lån. Kontakta biblioteket, lämna 
inköpsförslag, bokbeställningar 
för förskolor och beställning 
av material ur Zetterströmska 
biblioteket (vår äldsta samling). 
Skolbibliotekscentralen har 
onlineresurser för lärare. Man 
kan också boka bibliotekets 
internetdatorer, samt skanner 
för mikrofilm. 

Talbokslåntagare kan ladda 
ned talböcker via Legimus.

ÖSTERSUND
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Även utlåningen av e-böcker har stannat i 
sin tillväxt, på låg nivå. Idag utgör de bara nå-
gon enstaka procent av den totala utlåningen, 
och i Mora minskar utlåningen av e-böcker.

– Det gick upp snabbt ett tag, men sen gick 
det ner kraftigt igen. En förklaring är att vi 
inte längre kan erbjuda de senaste böckerna, 
efter att priserna på dem pressats upp. En 
annan är att många av våra mest digitala an-
vändare har gått över till Storytel, säger Sonja 
Viklund.

Per Mattsson är ansvarig för det digitala 
biblioteket i Malmö kommun. Han är sedan 
många år djupt engagerad i digitaliseringsfrå-
gan, men ifrågasätter satsningar på databaser 
och fler och billigare e-böcker.

– Förr i tiden hade vi bibliotek monopol 
på att ha tillgång till all den här kunskapen. 
Men idag finns den tillgänglig för alla i form 
av webbsidor, forum, webbinar, med mera. 
Privat, när jag är ute efter information, så går 

jag inte till våra böcker och databaser. Jag gör 
en sökning på nätet och hittar till exempel en 
Youtubevideo som förklarar allt.

Den verkliga utmaningen, i hans ögon, är att 
lära människor hur digitala tjänster fungerar, 
att ge dem verktygen och kompetensen som 
krävs för att själva kunna söka information 
på nätet och förhålla sig källkritiskt till den. 
Men han efterlyser också mer visionära tankar 
kring användarvänlighet och nya typer av 
tjänster.

– Det har gått lite i baklås, man hamnar 
alltid i ett fokus på att sänka kostnaderna 
och att lösa dagens problem med gårdagens 
metoder. Jag önskar att man pratade mindre 
om billigare e-böcker och mer om Pokémon 
Go, säger han.

Förra hösten gav regeringen i uppdrag till 
Kungliga biblioteket att ta fram en biblioteks-
strategi för hela Sverige. Erik Fichtelius leder 
arbetet och i maj kom en första lägesrapport. 

Där konstateras att den digitala utvecklingen 
går i olika hastighet på olika håll i landet 
och på olika typer av bibliotek, samt 
att digitala samlingar paradox-
alt nog ofta är svåra att dela 
över landet. Medan fysiska 
böcker kan fjärrlånas är 
de digitala samlingarna 
normalt begränsade till 
ett visst bibliotek och får 
av upphovsrättsliga skäl inte 
spridas vidare. Digitalisering utan 
eftertanke kan med andra ord vara en 
återvändsgränd.

I början av oktober kom det första konkreta 
förslaget från Kungliga bibliotekets arbets-
grupp. De vill satsa 25 miljoner årligen i tre 
år på ett digitalt kompetenslyft för landets 
bibliotekarier: ”Digitalt först med användaren 
i fokus”. Förslaget är kanske inte lika sexigt 
som en ny digital kunskapsportal eller ett 

nationellt e-boksbibliotek, men 
Sonja Viklund och Per Mattsson är 

överens om att just kompetensutveck-
lingen kräver ett samlat nationellt grepp.

Tanken är att den digitala kompetensen ska 
förmedlas från centralt håll till bibliotekarier, 
och sedan vidare till invånarna. I slutänden 
ska det innebära att vi alla blir bättre på att 
använda den enorma kunskapsbank de flesta 
av oss redan har tillgång till via en liten ma-
nick i vår ficka: internet. För digitalt oerfarna 
medborgare kan kompetensen att effektivt 
och källkritiskt kunna använda Google, 
Wikipedia, Youtube och sociala medier öppna 
en värld av kunskap på ett helt annat sätt än 
tillgång till en handfull akademiska databaser.

Som författaren William Gibson uttryckte 
det i en intervju: ”Framtiden är redan här,  
den är bara inte jämlikt fördelad.” Men möjli-
gen är biblioteken en kraft som kan ändra på 
det. n

Databaser?  Alex författar-
lexikon, Artikelsök, Global 
grant, Mango languages, Ebsco 
(Masterfile elite), NE.
E-böcker? E-böcker från Elib. 
Två lån per 7-dagarsperiod, 
lånetid 28 dagar. Overdrive 
för engelska böcker med 
10 lån per 28 dagarsperiod, 
strömmande e-ljudböcker från 
Naxos  
(”klassiker”, obegränsade  
antal lån).
E-tidningar? Library pressdis-
play/Pressreader
Bibliotekarie? På hemsidan  i 
form av ”Tyck om oss”, ”Inköps-
förslag” med mera. Telefonser-

vice under öppet tider. Bibblan 
svarar, Facebook, Twitter, 
Instagram. I medialab kan du 
boka in oss en halvtimme för 
IT-stöd kring vissa komplicera-
de datorprogram.
Lånekort? Ja, med ”Lånekort 
online” kan du använda våra 
e-resurser direkt.
Annat? På webben finns 
”Biblioteket hemifrån” där vi 
bland annat erbjuder filmade 
program och podcasts, fjärrlån, 
”Biblio teket i mobilen” (katalo-
gen och ditt bibliotekskonto) 
och RSS-flöden (prenumera-
tioner på personlig info till 
exempel nyhetslistor.)

Databaser? Vår egen katalog.
E-böcker? E-böcker från Elib, 
e-böcker och e-ljudböcker 
som kostar 30 kronor och 
neråt, max fem lån per vecka. 
E-tidningar? Nej.
Bibliotekarie? Facebooksida, 
där vi besvarar frågor och 
kommentarer. På väg att gå 
med i Bibblan svarar men 
inte kommit igång än. Mejla 
och ringa under öppettider 
går bra.
Lånekort? Nej.
Annat? Legimus.

MALMÖ
Databaser? Artikelsök (integre-
rad med den vanliga katalogsök-
ningen som en träfflista intill). 
Alex, NE, Landguiden.
E-böcker? E-böcker (text och 
ljud) via e-hub. Vi har valt ut 
ett brett utbud från olika förlag 
och satt ett maxbelopp på 50 kr 
(lånetid 28 dagar och 3 lån per 7 
dagar). Vi tar emot inköpsförslag 
på e-böcker, det kan vara en 
dyrare bok, men ingen har ännu 
utnyttjat det. 
E-tidningar? Library pressdis-
play/Pressreader.
Bibliotekarie? Bibliotekarie via 
e-post och telefon under öppet-
tider. För barn och unga även via 
Instagram.

Lånekort? Nej. Det måste 
aktiveras på ett bibliotek.
Annat? Resurser är de som är 
knutna till vår lokalhistoriska 
samling, Ölandssamlingen, och 
som nås från bibliotekets Arena. 
Vi administrerar bilddatabasen 
”Borgholms kommuns bildarkiv”. 
Vi har skannat arkivdokument 
om Borgholms stad under 100 
år. Hur bäcken dras om, vilka 
som äger fastigheterna och vad 
de gör. Vi har ljudinspelningar 
av våra stora poeter Lennart 
Sjögran och Anna Rydstedt 
som läser egna dikter. Och så 
kan man lyssna på hur öländska 
låter. Vi vill gärna att det lokala 
materialet ska växa mer. 

Databaser? Ebsco, Mediear-
kivet, Alex författarlexikon, 
Folke Bernadotte-samlingarna, 
Landguiden, Arkiv digital, SVAR 
- digitala forskarsalen, Global 
grant, NE, World book online
E-böcker? E-böcker via Elib. 
Lånetid 28 dagar. Tre böcker 
per 7-dagarsperiod.
E-tidningar? Library pressdis-
play/Pressreader.
Bibliotekarie? Frågor per mejl 
eller telefon, Twitter, Facebook 
och Instagram.
Lånekort? Nej, alla måste 
komma in på biblioteket och 
legitimera sig.

BORGHOLM
Databaser? Alex, Britannica 
Library ED, Global grant, Landgui-
den, NE, Kolla källan.
E-böcker? E-böcker från Elib med 
28 dagars lånetid och 3 lån per 
vecka. Strömmande ljudböcker 
som kräver flash.
E-tidningar? Library pressdisplay/
Pressreader
Bibliotekarie? Bibliotekarie går 
att nå via telefon, e-post och även 
sociala medier som Facebook. Vi 
finns också då och då på andra 
platser, deltar i event och arrange-
mang med mera.
Lånekort? Nej. För lånekort behö-
ver man legitimera sig på plats.
Annat? Legimus och Daisy till 
 låntagare med särskilda behov.

Databaser? Alex, Global 
grant, Landguiden, Novelist, 
Science in context och Zeteo.
E-böcker? Ja, från Elib. Fyra 
lån i månaden med 28 dagars 
lånetid.
E-tidningar? Library press-
display/Pressreader.
Bibliotekarie? Ja. Via telefon 
eller mejl.
Lånekort? Nej.

VÄRNAMOMORA SUNDBYBERG
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VI ARBETAR FÖR DEMOKRATI OCH ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. 
MED LÄRDOMAR FRÅN HISTORIEN. FÖR LÄRARE OCH ELEVER

www.levandehistoria.se

FÖRINTELSENS 
MINNESDAG  
– 27 JANUARI

Inför Förintelsens minnesdag erbjuder vi en utskrivbar 
miniutställning som du kan ladda ner och sätta upp på  
t. ex. ditt bibliotek eller din skola. 

2017 års utställning har sin utgångspunkt i Anne Franks liv 
och utforskar teman som identitet, fördomar och synen på 
den andre.

I vårt minnesdagskalendarium kan du lägga upp information 
om vad som händer på ditt bibliotek, din skola, kommun 
eller förening. 

Genom minnesdagskalendariet kan vi tillsammans hjälpas åt 
att sprida information om vad som händer i samband med 
27 januari, så att fler kan vara med och hedra offren.

UTSKRIVBAR MINIUTSTÄLLNING

MINNESDAGSKALENDARIUM

Den 27 januari varje år samlas människor 
över hela världen i en manifestation för att 
hedra Förintelsens offer. Det är samma 
datum som förintelselägret Auschwitz-
Birkenau befriades 1945.
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lobalt sett behöver biblioteken 
människor som kan ta den 
tekniska utvecklingen tillvara, 
säger Elena Maceviciute som är 
kursansvarig.

Masterprogrammet riktar 
sig till studenter från hela världen och är tänkt 
att rusta dem för modern biblioteksverksam-
het. I delkurserna får eleverna bland annat 
studera interaktionsdesign, lära sig om digital 
organisationsledning och som examensarbe-
te kan de utveckla en egen bibliotekstjänst. 
Elena Maceviciute säger att det globalt saknas 
chefskunskaper i bibliotekarieskap, och att 
programmet ska förbereda för såväl en chefs-
karriär som fortsatta studier på doktorsnivå. 

– Det är så intressant att se hur studenterna 
använder sig av sina antingen tekniska eller 
biblioteksorienterade bakgrunder och vad de 
tar med sig från sina hemländer, säger Elena 
Maceviciute 

När Högskolan i Borås startade det digitala 
mastersprogrammet 2009 var målet främst 
att locka utomeuropeiska studenter. Nesba 
 Armah från Ghana gick i den första klassen 
och jobbar nu på forskningsbiblioteket på 
University of Cape Coast.

– Jag är den enda i personalen som har en 
examen i digitala bibliotek- och informations-
tjänster. Det finns ingen chans att jag hade 
kunnat gå programmet om det kostat pengar, 
säger Nesba Armah.

Regeringen beslutade 2010 att det inte läng-
re skulle vara gratis för elever utanför EU/EES 

att studera vid svenska högskolor och univer-
sitet, vilket ställde till det för programmet som 
var tänkt att sprida digital kunskap i utveck-
lingsländer. Sedan dess är en större andel av 
studenterna från Europa och Sverige.

Den digitala distansmastern på engelska 
tar in ungefär 25 studenter per år, men få tar 
sig igenom programmet. Sedan programmet 
startade 2009 har bara 18 stycken hämtat 
ut en examen, genomströmningen är kring 
10–12 procent. Elena Maceviciute säger att 
genomströmningen är ett generellt problem 
för distansprogram på masternivå. Men håller 
med om att det kan vara ett tungt program för 
studenter med humanistisk bakgrund.

– Hade vi haft mindre teknik så hade kanske 
fler tagit examen, men de hade kanske inte fått 
jobb. Vi vill utbilda för ”the 21st century” och 
att våra studenter ska få det som arbetsmark-
naden efterfrågar. n

I Borås vässas  
spjutspetsarna
På masterprogrammet för digitala bibliotek och informationstjänster utbildar  
Högskolan i Borås för framtidens arbetsmarknad. Men bara få studenter tar sig  
igenom den trånga porten. TEXT ADAM WESTIN
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G” Digital 
Library and 
Information 

Services
Det digitala master-
programmet inom 

biblioteks- och infor-
mationsvetenskap 
startade 2009 på 

Högskolan i Borås. 
Arton studenter har 
hittills tagit examen. 
Undervisningen är 

på engelska och 
helt på distans, 

föreläsningar och 
seminarier sker 

via lärplattformen 
PingPong.

Studenterna här lär sig om teknik, design och 
 forskningsmetoder för digitala bibliotek. 
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> Vad säger 
studen-
terna?

uppdrag: den digitala framtiden
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Att lagra digitalt ma-
terial kan verka lätt 
men är i själva verket 
väldigt svårt. 

– Ofta har de  
som äger informa-
tionen inte särskilt 
stort intresse av att 
det ska bevaras,  säger 
André Hohmann. 

Han jobbar med att digitalisera 
samlingar på universitetsbiblio-
teket SLUB i tyska Dresden. Där 
är den viktigaste uppgiften att 
se till att det som digitaliseras 

är läsbart och användbart för en 
lång tid framöver. I dag är pdf ett 
standardformat, men vi har ingen 
aning om hur länge. Och när filen 
konverteras kan presentationen  
plötsligt komma att se annorlun-
da ut, vilket skapar problem för 
förlagen. Därför jobbar André 
Hohmann med det mer hållbara 
formatet pdf/a.

André Hohmann skrev sin 
 masteruppsats på högskolan i 
Borås om att rättighetsinforma-
tion ska finnas med i filen som 
metadata, eftersom den då kan 

administreras automatiskt. 
Knutarna för framtiden sitter 

i politiken snarare än i tekniken, 
menar han. Det kan till exempel 
finnas en motvilja från förla-
gen att låta artiklar bli läsbara i 
mobilen.

– Det är svårt att få folk att 
förstå varför det är lättare att få 
tag på tryckt material än digitalt, 
det är en paradox även för mig. 
Samtidigt är det allt svårare att 
få folk att förstå att information 
kostar pengar, när Google gör 
allting gratis. n

”Knutarna sitter i politiken”
André Hohmann, Tyskland: Martin Ackerfors, Sverige: 

”Framtiden är både lokal och central”

är jag ringer upp Nesba 
Adzobu på Skype undrar 
hon hur vädret är. Jag 
svarar att solen skiner 
och håller upp datorn 
mot fönstret. I novem-
ber 2013 besökte hon 
Högskolan i Borås för 
att ta sin examen. Iskallt 

regn och bilfärder i eftermiddagsmörker upp-
skattade hon inte. Men databaser och teknisk 
utrustning var på en nivå som Nesba Adzobu 
drömmer om att kunna erbjuda sina studenter.

Nesba Adzobu arbetar på ett av Ghanas 
största forskningsbibliotek, The University 
of Cape Coast. Hon är på en ny enhet där 
studenter får hjälp att söka efter information. 
Ofta är studenterna ovana vid att använda 
datorer, så de får börja på en ganska grund-
läggande nivå. Biblioteket i fickan känns 
något avlägset.

– Digitala bibliotek är en fantastisk möj-
lighet för oss afrikaner, men de flesta förstår 
ännu inte hur man använder det, säger Nesba 
Adzobu.

Biblioteket Sam Jonah Library har plats 
för 2 000 studenter och är relativt välförsett 
med digitala tjänster. Det finns bland annat 
en enhet för synskadade och rörelsehindrade. 
Men det saknas strategier för att bygga digi-
tala samlingar, kom Nesba Adzobu fram till i 
sin masteruppsats. Det behövs mer resurser, 
både ekonomiskt och i kompetens, och den 

snabba tekniska utvecklingen gör det svårt att 
veta vad man ska satsa på. 

Vår Skypekonversation hackar. Inter-
netuppkopplingen är ostadig och inte fullt 
utbyggd. Facebook, som är intresserade av den 
afrikanska marknaden, har testat enorma drö-
narflygplan som ger internet på platser där det 
saknas. Men så länge internetförsörjningen 
är oklar tror Nesba Adzobu att det kan vara en 
god idé att bygga bibliotekstjänster som även 
är funktionella offline. Hon tror också att det 
är viktigt att man kan söka efter medier på en 
och samma plats istället för i varje databas för 
sig, som det ser ut idag.

– I framtiden kommer jag vilja ha ett digitalt 
bibliotek som är enkelt och tillgängligt och där 
datorn snabbt kan summera innehållet. Att 
man enkelt kan få en liten förhandstitt. Google 
Books är ett bra exempel som jag hade mycket 
nytta av under studietiden. n

”Google books är en bra      förebild”
På en ny enhet hjälper Nesba  
Adzobu i Ghana studenterna att 
hitta information. Än så länge är 
det fysiska mötet helt nödvändigt.

N
TEXT ADAM WESTIN
FOTO PRIVAT

André 
 Hohmann.

Martin 
 Ackerfors.

Nesba 
Adzobu.

Martin Ackerfors 
från Malmslätts 
bibliotek i Lidköping 
är ute och köper 
reflexer som ska 
rusta familjen i höst-
mörkret. Tidigare på 
dagen har han varit 
på en genomgång av 
Legimus, en tjänst från Myndig-
heten för tillgängliga  medier. Den 
är ett exempel på hur bra digitala 
tjänster man kan utveckla om man 
har rättighetslagarna på sin sida, 
tycker Martin Ackerfors. 

– Jag jobbar på ett litet närbib-
liotek och tror verkligen på det 
lokala. Men databaser och digitala 
tjänster tror jag blir bättre med 
centrala lösningar. Annars är 
risken också att invånare i större 
och rikare kommuner får bättre 
service än de som bor i mindre.

Att lösa rättighetsfrågan med 
förlagen är en nyckel för framtiden, 
tror Martin Ackerfors. Nu betalar 
biblioteken ofta för varje enskilt 
e-bokslån. Som han ser det bör det 
gå att hitta en lösning som med 
pappersböcker – att biblioteken kö-

per mediet för en engångssumma 
och därefter kan låna ut fritt.

Sitt mastersarbete skrev Martin 
Ackerfors om bloggar. Huvudte-
sen är att en utgiven bok av vilken 
kvalitet som helst lättare tar plats 
på biblioteket än en välskriven och 
intressant blogg, bara för att det 
just är en bok. 

– Poängen är inte att alla bloggar 
ska ingå i bibliotekskatalogen, utan 
bara de som är relevanta. Bibliote-
kariens uppgift att göra urval för-
svinner inte bara för att biblioteket 
försvinner ner i fickan. n

>
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tre digitala masterstudenter om framtiden
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elin sundström har hand om Bibliotek 
Sundbybergs webb och sociala medier (Fa-
cebook, Instagram och Twitter). Förutom 
information om biblioteken och vad som finns 
och händer där publicerar de artiklar, bilder, 
boktips och litteratur- och biblioteksrelatera-
de nyheter. 

– Vi har skapat en redaktion om sex med-
arbetare som hjälps åt att uppdatera och sen 
vi började med det tycker jag att vi har blivit 
mycket bättre. Det är roligare för följare att 
ta del av flera blickar som ser olika saker och 
har olika intresseområden. Det är också roligt 
för oss att träffas och dela information med 
varandra om spaningar, appar och annat. 
Hur makar man sig ner i användarnas 
fickor? 

”Vi når ut till fler”
Jodå. Bibliotekarien får också plats i fickan. Hen finns 
i sociala medier, i Bibblan svarar, i poddar och bloggar. 
Elin Sundström på  Bibliotek Sundbyberg är en av dem.

TEXT  
ANNIKA PERSSON

å finska heter Helmetbiblio-
tekens nya app Taskukirjasto, 
vilket ordagrant kan över-
sättas med Fickbiblioteket. 
Finlandssvenskar kallar den 
gärna för Pocketbibban.

– Den är framtagen mot 
bakgrund av att över 30 
procent av de digitala besöken 

på Helmetbiblioteken redan är mobila, säger 
chefen för Vandas e-tjänster, Mikko Vainio.

Pocketbibban fungerar både för mobiltele-
foner och läsplattor och kunde börja laddas 
ner i början av augusti i år. När Biblioteks-
bladet intervjuar Mikko Vainio i slutet av 
september har det redan registrerats 10 522 
användare, 66 824 förnyade lån samt 24 232 
bokreservationer.

– Förutom att förnya lån och reserve-
ra böcker kan man bland annat även göra 
sökningar och från början av oktober också 
läsa eller lyssna till e-böcker, berättar Mikko 
Vainio som är upphovsmannen bakom funk-
tionen Kompislån.
Hur fungerar den?

– En kompis kan rekommendera en bok till 
dig och du kan då låna den direkt via appen, 
såvida inte boken är reserverad eller om du är 
minderårig och det är exempelvis en vuxen-
bok eller -video.

Appen innehåller det egna lånekortets 
streckkod, så man kan låna utan att ha själva 
kortet med sig. Ännu sker detta via disk eller 
automat, men på biblioteket i Mårtensdal i 
Vanda finns ett par hundra böcker försedda 

med så kallad NFC-klistermärken (på svens-
ka ”närfältskommunikation”).

– För de böckerna räcker det att låntagaren 
lägger sin mobil mot märket och sedan god-
känner lånet, förklarar Mikko Vainio.

Enligt honom går i princip alla traditio-
nella bibliotekstjänster att automatisera och 
digitalisera.

– Vi gör det hela tiden utifrån att lånta-
garna ska få en fördel. Vad gäller exempelvis 
appfunktionen Kompislån vet vi att kompi-
sars rekommendation väger tyngst.

Helmetbibliotekens nya app är framtagen i 
samarbete med den finländska firman Enisoft 
och Mikko Vainio spår att det kan finnas 
intresse även utomlands.

– En så avancerad biblioteksapp som 
den här finns ingen annanstans. Inte ens i 
Singapore som annars ligger väl framme på 
området. n

Pocketbibban  
ligger i framkant

Intresset för mobila biblioteksbesök växer lavinartat  
i Finland. Med appen Taskukirjasto kan användarna 
låna, söka, beställa och läsa e-böcker utan att besöka 
det fysiska biblioteket.

TEXT  
SÖREN VIKTORSSONP Fakta

Helmet är ett sam-
arbete mellan biblio-
teken i Helsingfors 
och grannstäderna 
Vanda, Esbo samt 

Grankulla.

”Alla bibliotekstjänster 
går att automatisera”, 

säger Mikko Vainio.
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– Det låter lite obehagligt, men jag antar att 
frågan förutsätter att folk vill ha oss där. 

– Vi kan till exempel tipsa om böcker, både 
pappersböcker att låna på biblioteket och 
e-böcker att låna direkt i telefonen eller plat-
tan. Vi kan svara på frågor direkt och informe-
ra om vad som går att göra själv på vår webb, 
till exempel låna om och reservera. Och vi kan 
tipsa om och ge ingångar till databaser och 
e-tidskrifter som biblioteket prenumererar på. 
Vi påminner också om vad som händer på de 
fysiska biblioteken.

– Förutom det tror jag att vi borde börja pra-
ta mer om sökkritik. Vad styr vad som kommer 
upp när jag gör en sökning i en sökmotor? Vad 
innebär det att ha sitt nyhetsflöde i Facebook 
där jag får nyheter från sidor jag valt själv? 
Professorn i biblioteks- och informationskun-
skap i Lund, Olof Sundin, har sagt att besöka 
ett bibliotek är att komma ur filterbubblan. 
Det kanske är något vi kan tänka på mer i 
framtiden även i våra digitala kanaler.  n

Elin Sundström.
FOTO: JOAKIM NORDIN
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okens värld är viktig för barn 
som kommer till sjukhuset.

– Böcker kan flytta en till 
magiska platser, det kan lugna 
och hjälpa till att förklara 
saker. Man ska komma ihåg att 
för ett barn kan en dag på sjuk-
huset kännas som en vecka, 
säger Charlotte Elf.

Det nya sjukhuset är inte ritat för barn på 
samma sätt som det gamla – Astrid Lindgrens 
barnsjukhus – var. Det är därför barnbiblio-
teket på Nya Karolinskas barnavdelning blir 
betydligt mindre än det varit tidigare. På 
entréplan och våning fyra finns ”pedagogiskt 
resurscentrum” för patienter mellan 0 och 18 
år. Det inbegriper flera rum, varav ett är biblio-
teket eller kulturrummet. De övriga rummen 
är lekrum, skaparrum, sinnesrum, musikrum 
samt ett biljard- och pingisrum.

– Vi kan bedriva aktiviteter som lekterapi, 
sjukhusskola, musikterapi, bildterapi och ha 
clownbesök, säger Charlotte Elf.

Biblioteket är viktigt inte minst för att pa-
tienterna ska få byta miljö en stund.

– Jag brukar tänka på lokalen som en land-
ningsplats, ett kravlöst ställe där man i ro ska 
få sitta och fundera över sakernas tillstånd, om 
det är vad man känner behov av. Många blädd-
rar i tidskrifter eller läser en bok tillsammans, 

säger bibliotekarien Charlotte Munkhammar.
Det har hänt att både barn och vuxna som-

nat i fåtöljerna på barnbiblioteket.
– Det gläder mig, eftersom det betyder att vi 

lyckats skapa en miljö som upplevs som så lugn 
och trygg att det känns okej att ta en tupplur, 
fortsätter hon.

Möbleringen av det nya biblioteket är inte 
färdig ännu, men redan nu vet de att det 
kommer att finnas fåröljer och en soffa där 
små barn kan kura ihop med sina föräldrar. De 
kommer att ha höga ryggar och de kommer att 
stå med ryggarna emot det stora fönster som 
vetter mot vägen utanför.

– Många patienter har ett stort behov av 
integritet och vill kunna besöka våra verksam-
heter utan att känna sig uttittade. Att vara sjuk 
och kanske ha sitt utseende påverkat är jobbigt 
för många, inte minst för våra ungdomar, säger 
Charlotte Elf.

Merparten av böckerna från det gamla 
biblioteket ska följa med, de som inte får plats 
kommer att förvaras i ett förråd. 

– Det minskade utrymmet innebär att vi 
prioriterar litteraturen framför filmen, och 
de riktigt tjocka volymerna blir färre – ofta 
har vi inte ork att läsa tjocka böcker när vi är 
sjuka. Vi tar med oss litteratur på flera olika 
språk och böcker med tecken, barnsånger och 
ljudböcker. Målet är att ha ett brett utbud, 

Nya Karolinska:  
Rummet krymper

>

När Nya Karolinska öppnar sitt barnsjukhus i november kommer biblioteket 
att ha krympt.

– Men lokalen måste inte vara det viktigaste. Mötet med användarna är 
det primära för oss, säger Charlotte Elf, chef för Nya Karolinskas pedagogiska 
resurscentrum.   TEXT ANA UDOVIC

B

Ritning 
på nästa 

sida!

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.seBOKA STINA OSCARSON 
TILL FÖRFATTARSAMTAL 
Stina Oscarson är dramatiker, regissör och kulturskribent och har tidigare
 bland annat varit chef på radioteatern och krönikör på DN Kultur. 

Hösten 2016 kom hennes debutbok Inte en berättelse – en essä som ställer frågor 
om politiskt motstånd i vår samtid. Går det att agera som fri röst i ett offentligt 
samtal där alla har blivit personliga varumärken? Hur är man sann mot sig själv? 
Kan det finnas plats för en mångfald av röster? Boken har hyllats av kritiker över 
hela landet. 

Under 2017 kommer Stina åka runt i landet och tala om boken i både större och 
mindre sammanhang. Är du intresserad att boka ett författarbesök kontakta Stina 
Oscarson direkt på stina.oscarson@gmail.com eller 076-3084682.  

”En röst som behövs.” / Maria Eriksson, Norran

”Oscarson är en sann Intellektuell.” / Erik Helmerson 
på DNs ledarsida 

”Hon blottlägger fegheten och underdånigheten, räds-
lan och tystnaden. Samtidens elände, det eroderande 
samhällsbegreppet fångas genom hennes nedslag. Så-
dana sanningssägare och demaskerare är en bristvara. 
Klona henne!”/ Lasse Ekstrand, Allehanda 

”Det var länge sen jag läste en filosofisk essä som 
borrade sig som borrade sig så långt djupt i hjärtat 
som Stina Oscarsons Inte en berättelse.” /  Sinziana 
Ravinis, GP 

”Jag väntar redan på nästa bok!”/ Barbro Westling, 
Aftonbladet 
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om än med färre volymer, säger Charlotte 
Munkhammar.

Budgeten för inköp är intakt, och det 
kommer att köpas in nya böcker. 

– Utbudet ska kännas fräscht, inspire-
rande och lockande. Även om vi prioriterar 
ner den rent medicinska patientinforma-
tionen eftersom den kan fås på annat håll, 
kommer böcker på teman som att vara 
sjuk, att vara rädd och sorg självklart att 
finnas, säger Charlotte Munkhammar.

Att ha böcker på flera språk är priorite-
rat.

– Det är en utsatt situation att komma 
till sjukhuset för barnen och hela familjen. 
Då kan en bok som finns på modersmålet 
betyda otroligt mycket. Att kunna sitta och 
läsa en bok tillsammans fungerar lugnande 
både för föräldrarna och för barnen, säger 
Charlotte Elf.

En utvärdering har visat att allra mysi-
gast tyckte patienterna det var att kunna 
låna böcker från bokvagnen som rullar 
ut på slutenvårdsavdelningarna. Därför 
kommer Charlotte Munkhammar att se till 
att den kommer regelbundet. 

– De här barnen har hamnat i en ovan 
och främmande miljö, och många blir 
glada över att hitta bokfigurer de känner 
igen, det känns tryggt och välbekant, säger 
Charlotte Munkhammar.

Därför tar hon gärna med böcker med 
figurer som Alfons Åberg, Mamma Mu, 
Pippi Långstrump och LasseMaja, men 
hon fyller också vagnarna med ungdoms-
rysare, faktaböcker, Kalle Anka, Bamse 
och populärvetenskap. Gärna pekböcker 
eller böcker med mycket bilder. Alla orkar 
inte läsa.

– Då är ljudböcker bra för det går att 
blunda, luta sig tillbaka och ändå uppleva 
något spännande och stimulerande, säger 
Charlotte Elf. n

>

Här ska det  
kännas tryggt
Bland specialdesignade bokhyllor med 
välkända figurer som Pippi Långstrump 
eller Karlsson på taket finns plats för 
sagostunder och egen läsning. Men de 
tjocka böckerna har fått maka på sig.

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

Här ligger 
biblioteket!

STORLEK
Det nya biblioteket är 45 kva-
dratmeter stort, och än så länge 
har möbleringen bara planerats 
på papper som tejpats på golvet 
i väntan på inflyttning i slutet av 
november. 

SOFFA
Direkt till höger när man kommer 
in genom dörren ska en soffa stå, 
den är tänkt för anhöriga som har 
små barn som gärna håller sig nära 
sin förälder. I soffan finns möjlig-
het till gemensam sagostund.

FÖNSTREN SKYMS
Fönstren som går ut mot gatan ut-
anför är i skyltfönster-storlek. Här 
ska fåtöljer placeras som har sina 
höga ryggar vända mot fönstret. 
Detta för att patienten har behov 
av integritet. Det ska gå att fästa 
en läsplatta eller dator intill.

SPECIALDESIGNADE  
BOKHYLLOR
I rummet kommer specialdesig-
nade bokhyllor att finnas, de går 
att känna igen från barnbiblio-
teket Bokskogen i gamla Astrid 
Lindgrens sjukhus. Än så länge är 
det inte klart precis hur möblering-
en ska ske, men de kan stå mitt i 
rummet eftersom bokhyllorna är 
låga och i form av böcker. De är 
specialdesignade och har figurer 
som Karlsson på taket och Pippi 
ovanpå sig.

VÄNTRUM
Utanför biblioteket finns ett 
väntrum med reception, och i 
anslutning till receptionen finns 
andra rum för barn och unga, som 
ett rum med biljard och pingis, 
rum för lekterapi och skaparrum.

URVAL AV BÖCKER
Böckerna i bokhyllorna kommer 
att vara färre än i Bokskogen, 
men i urvalet prioriteras bland 
annat böcker som hjälper till att 
förklara rädslor – till exempel 
kan ett brännskadat barn behöva 
en bok som hjälper mot rädsla 
för eld, eller böcker med figurer 
man känner igen. I urvalet finns 
allt från pekböcker till ungdoms-
rysare och faktaböcker. De tjocka 
böckerna och filmerna är det som 
barnbiblio teket på Nya Karolinska 
kommer ha färre av.
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 J 
ag hinner med en tidigare buss än 
tänkt och hinner sitta en stund utanför 
Kulturcentret i Sävja. Visst finns det 
mycket växtlighet runt om byggnader-
na men här är också mycket grå betong 
– lite färgglad garnbombning känns 
verkligen inte som ett tokigt initiativ.

Inne bland bokhyllorna möts jag av biblio-
tekspersonalen som visar mig till det runda 
bordet i hörnet. Ännu är stolarna lediga men 
där finns en stor korg som är allt annat än tom. 
Garnnystanen trängs med varandra och upp 
sticker handarbeten som barnen påbörjat vid 
något av de tidigare craftivism-tillfällena. Den 
här torsdagen blir tredje gången de ska ses 
och skapa tillsammans. Men kommer det att 
komma någon mer eller ska jag tvingas lista ut 
hur man fingervirkar själv?

 
NYTTA

NÖJE

ANVÄNDAR- 
VÄNLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

Kommentar till betygen: 
Det är inte bara avslapp-

nande och roligt att pyssla 
med garn – gör man det 

samtidigt som man pratar 
om att ta plats och skapa 
förändring är det hand-

lingskraft när den är som 
bäst. Med lite instruktio-
ner passar det alla och i 

vår kommer hela Sävja att 
få njuta av en färggladare 

miljö när garnet hängs 
ut. ”HandlingsCraft” kan 

kanske vara nästa års tema 
förresten?

VAD? Craftivism
VAR? Sävjabiblioteket i Uppsala
FÖR VEM? Garnaktivistiska barn och ungdomar, 10–15 år

BBL TESTAR
Vad tycker du att 

vi ska testa?  
Tipsa bbl@a4.se

TEXT & FOTO  
KARIN ANDERSSON

”Handlingskraft  
när den är som bäst”

Så sakta men säkert droppar mina textilak-
tivistiska kamrater in. Till slut är alla stolar 
upptagna och tio par händer rafsar i korgen. 
På bordet finns en mapp med bilder på olika 
textilkonstverk i den offentliga miljön. Kring 
bilderna har de tidigare diskuterat hur man 
tänker när man till exempel klär in en cykel i 
stickningar. För det är därför vi sitter här till-
sammans – jag, barnen och biblioteksperso-
nalen. Vi ska sammanfoga garnet i färger och 
former som sedan ska smycka centrets väggar, 
både inomhus och ute bland betongen.

Handvirkandet får jag hjälp med av en snäll 
bordsgranne och hela sällskapet ger mig upp-
muntrande ord under virkningen. Vi pratar 
om att vara den som säger ifrån när något inte 
är bra, om journalistik, om fika på sommar-
lovet (”fett ägigt”) och om en app som jag 
tydligen borde ha men direkt glömmer namnet 
på. Och så tittar jag på klockan och en timme 
har redan gått.

Då när jag satt på den tidiga bussen fundera-
de jag kring hur Craftivismen i Sävja skulle bli. 
Skulle jag, som förvisso brinner för aktivism, 
men som inte kan sticka och är 20 år äldre än 
målgruppen, platsa? Men på vägen hem är jag 
helt inlindad i övertygelsen att några barn med 
garnnystan kring ett runt bord kan göra precis 
all skillnad i världen. n

Fotnot: Du kan gå på Craftivism på Sävjabiblioteket varannan 
torsdag och ingen föranmälan krävs. Vill du får du dessutom 
komma in när som helst och fortsätta på ditt handarbete. Under 
hösten smyckas innemiljön och i vår kommer garnverken även 
att synas utanför biblioteket.

Betyg

PROFILERA DITT BIBLIOTEK

Skapa attraktion och uppmärksamhet kring ditt bibliotek med hjälp 
av ett lånekort. Låt fantasin flöda och designa det som du vill. Alla 
våra lånekort är självklart tillverkade i återvinningsbar plast.

Passa på att beställa dina lånekort före 4/11 så bjuder* vi på kostna-
derna för repro/förberedning inför tryck av dina nya lånekort. (ord 
pris 1250:-). Beställ genom att ringa Jonas Nilsson tel 046-270 04 61  
eller maila kontakt@axielldirekt.com. För att utnyttja erbjudandet 
ange ”repro2016” vid din beställning. 

Du vet väl att du på www.axielldirekt.com hittar all kringutrustning 
som underlättar din vardag på biblioteket. Vi erbjuder den senaste 
tekniken och kan hjälpa dig hitta den produkt som passar bäst på just 
ditt bibliotek, oavsett bibliotekssystem. Välkommen!

Axiell Direkt |Box 24014 | 224 21 Lund | www.axielldirekt.com
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en andra halvan av den här 
presentationen kommer 
enbart bestå av Donald 
Trump-skämt.” 

Skratt ekar i konfe-
renslokalen. Forskaren 
R. David Lankes har rest 
till ett universitet utanför 
Birmingham för att tala 

för brittiska bibliotekschefer. Med sin gälla 
New York-accent låter han lite som en karak-
tär i en amerikansk komediserie. Lankes anser 
att bibliotekariers huvuduppgift är att hjälpa 
människor att fatta bättre beslut. Och han gör 
ingen hemlighet av vilket beslut han hoppas 
att amerikanerna ska fatta i det kommande 
presidentvalet.

– Ja, vi amerikaner är lika livrädda som ni är.
David Lankes har en Apple-klocka på hand-

leden som säger att klockan är 09 och det är 
dags att bli intervjuad. Vi promenerar bort på 
den lila heltäckningsmattan och sätter oss i 
varsin fåtölj i ett fikarum. Lankes är mitt uppe 
i en flytt. Ända sedan han var 18 år gammal 
och började på college med drömmar om att 
bli serietecknare har han levt och verkat på 
Syracuse University i staten New York, på 
senare tid som professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 28 år senare lockade 
en tupp honom till nästa anhalt, University of 
South Carolina.

– Idrottslaget har en maskot som alla i South 
Carolina känner till, en tupp. Så bibliote-
ket gick ihop med idrottslaget och tog med 
maskoten till skolor för att dela ut böcker och 
prata om vikten av läsning. De satt inte bara i 
klassrummet och pratade, utan de åkte ut och 
gjorde något, vilket lockade mig. 

Senaste boken The New Librarianship Field 

Bibliotekarier ska hjälpa folk att fatta bättre beslut. Det är huvuduppgiften, 
säger professor R. David Lankes. Biblioteksbladets Adam Westin följde med 
honom till en konferens för bibliotekschefer i Birmingham.

Den profetiske 
provokatören

TEXT ADAM WESTIN
FOTO FORREST CLONTS

D”
”Den nya bibliotekarien” enligt Lankes
l Den ser sitt ”community” som sin samling. Bibliotekarier har en lång his-
toria av att bygga samlingar. Utnyttjar att lokalsamhället är fullt av expertis, 
perspektiv, människor med idéer och objekt att dela. 
l Reflekterande. Söker hela tiden hela bilden och applicerar stora koncept 
som värderingar och principer i sitt dagliga arbete. 
l En nätverkare. En bra bibliotekarie ser hur människor, saker och idéer häng-
er samman och förstår att de kan hänga ihop på många olika sätt. 
l Ser biblioteket som delägt. Att bibliotek är av lokalsamhället, inte för. Och 
tänker väldigt lokalt. Varför förväntar sig folk att ett bibliotek ska se likadant 
ut i Sverige, England eller USA?
l Ser sig själva som utbildare. Oavsett om de arbetar i en skola, stad eller på 
ett universitet så försöker de skapa kunskap.

”Bibliotekarier är inte 
bara otroligt smarta, de 
bryr sig också”, säger 
David Lankes.

>
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Guide inleds med scener då bibliotekariens roll 
i samhället har ställts på sin spets. Minst 846 
personer dog i Egypten när den så kallade ara-
biska våren tog fart i början av 2011. I Alexan-
dria blev polisstationer, partihögkvarter och 
regeringsbyggnader brända. Men det nybyggda 
Bibliotheca Alexandrina skyddades av unga 
människor som organiserade sig för att stoppa 
plundrare. Anledningen var att invånarna såg 
det som sitt bibliotek och inte regeringens, 
tolkar Lankes i boken. Han ger även exempel 
på när bibliotekarier hjälpt sitt lokalsamhälle 
på konkretast tänkbara sätt. Som i Ferguson 

2014, när demonstrationer övergick i kraval-
ler efter att 18-åriga Michael Brown blivit 
ihjälskjuten av polis. Skolorna var stängda när 
nationalgardet sattes in mot demonstranter-
na. Men biblioteket höll öppet och biblioteka-
rierna köpte pizza till hungriga skolbarn som 
gick miste om skolbespisningen. 

David Lankes målar inte sällan upp bib-
liotekarier som hjältar. Hans storögda blick 
kan hänga ihop med att han intresserade sig 
för bibliotek relativt sent i karriären. Lankes 
ser sig som en systemnörd men pratar sällan 
om teknik i sina föreläsningar. Han tar den 

för givet, den är ett fundament i de bibliotek 
han vill se. När Lankes började doktorera i 
informationsvetenskap ville han lösa tekniska 
problem. När han kommit halvvägs fann han 
en yrkeskår som ville lösa tekniska problem av 
en anledning. 

– Jag träffar ständigt bibliotekarier som 
är helt fenomenala, för att de både är otroligt 
smarta och för att de verkligen bryr sig. Många 
datatekniker är supersmarta men bryr sig inte 
riktigt. Ibland kallas jag för en hejaklacksleda-
re, men jag tycker att vi behöver det inom vårt 
område. Det är okej att uppmuntra bra arbete.

För att knyta samtalet med den visionäre 
David Lankes närmare bibliotekariers dagliga 
arbete tar jag upp den allt dystrare statistik 
som KB sammanställer varje år. Antalet 
biblioteksfilialer i Sverige har dalat under hela 
2000-talet. I en tredjedel av landets kommu-
ner finns inte ett enda bemannat skolbibliotek, 
enligt KB:s definition. Så hur ska man lyckas 
vända nedläggningstrenden? 

– Vi måste göra ett bättre jobb med att kom-
municera vad som gör ett effektivt bibliotek, 
och det är personalen. 

Bibliotek lindas in i nostalgi. Det är ameri-
kanska forskaren John Palfrey’s ord och David 
Lankes refererar till dem flera gånger. Han 
anser att en nostalgisk bild av bibliotek som en 
plats för böcker och läsning är en möjlig väg 
mot undergången, eftersom det riktar fokus 
på böckerna och lokalen istället för biblioteka-
rien och dennes arbete. Ett av kapitlen i hans 
bok heter ”De döpte byggnaden efter oss”, för 
att betona att biblioteket inte är någonting 
utan bibliotekarien.

– Studie efter studie visar att en aktiv skol-
bibliotekarie gör skillnad och höjer elevernas 
provresultat. Men när ledningen har en nos-
talgisk bild av bibliotek som en plats där man 
läser så behåller de lokalen och böckerna men 

avskedar bibliotekarien. Vi 
ser det hända gång på gång i 
USA och i andra länder. När 
det i själva verket var bib-
liotekariernas arbete som 
skapade effektiviteten.

Timmar går, omkring oss 
strömmar konferensdelta-
gare mellan hörsalar och 
kaffemaskiner. David Lan-
kes dricker vatten och låter 

lunchtiden segla förbi. Berättar att han inte 
äter så mycket efter sina cellgiftsbehandlingar. 
För snart fyra år sedan började han behandlas 
för blodcancer. I februari 2016 skrev han ett 
inlägg på sin blogg med rubriken ”My Last 
Cancer Post … I Hope”. Under sjukdomstiden 
har David Lankes fått mycket hjälp av biblio-
tekariekollegor att lära sig mer om sjukdomen 
och olika behandlingar.

– Bibliotekarier kan guida och hjälpa 
människor att fatta mer välgrundade beslut. 
Sortera: det här säger medicinsk forskning, det 
här är personliga upplevelser, den här informa-
tionen har tagits fram av ett läkemedelsföretag 
som har intresse av att du väljer deras behand-
ling. Bibliotek kan inte lösa problemet med att 
alla inte har tillgång till bra vård, men vi kan i 
allra högsta grad lösa deras informationspro-
blem. Det är en möjlighet som alla i samhället 
förtjänar.

Frågan är om alla vill vända sig till bibliote-
ken med sina ”informationsproblem”. Apropå 
presidentvalet som avgörs i november säger 
Lankes att han aldrig tidigare i sitt liv sett 
en så öppen dialog om samhällsnormer som 
just nu. Är Donald Trump en rasist eller inte? 
Om han är det och människor vill ha honom 
som president, betyder det att vår kultur är 
rasistisk? Och om kulturen är det, innebär det 
att det är okej att vara rasist? Det här samtalet 

Vad betyder ”community”? 
Begreppet har ingen given svensk översättning, man kan säga samhörighet, 
gemenskap eller lokalsamhälle. Ordet används ofta när det handlar om 
delaktighet i bibliotekssammanhang. R. David Lankes säger att något som 
definierar ett ”community” är att varje medlem är medveten om att den är 
en del av gruppen.

Richard  
David Lankes
Yrke: Professor i bib-
lioteks- och informa-
tionsvetenskap vid 
University of South 
Carolina. Föreläsare 

och författare.
Ålder: 46.

Familj: Fru och två 
söner.

Bor: I Columbia, 
South Carolina, USA.
Fritid: Gillar att leta 
upp musik på Spoti-
fy som ingen lyssnar 

på. Åker ibland 
rollerblades.

Bakgrund: Född  
i New Jersey, upp-

vuxen i Ohio, sedan 
bott i Syracuse, NY 

i 28 år.
Läste först illustra-
tion, började sen 

utveckla och jobba 
med multimedia. 

Doktorerade i 
informationsveten-
skap och landade i 

biblioteksvetenskap. 
På gång: Flyttat 

söderut från staten 
New York till South 

Carolina. Släppte 
boken The New 

Librarianship Field 
Guide i våras. Tidi-

gare skrivit The Atlas 
of New Librarianship 

(2011) och en bok 
om sin cancer, 

The Boring Patient 
(2014). 

”Studie efter studie  
visar att en aktiv  

skolbibliotekarie gör 
skillnad och höjer  

elevernas provresultat.”

>
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Paulina Sjöberg  
Gymnasiebibliotekarie  

i Ystad
FOTO: PRIVAT

DEBATT
Vad tycker du?

Skriv du också till 
bbl@a4.se

Flera skolor överger Nationalencyklopedin. Men eleverna behöver  
mer lärresurser, inte mindre, menar gymnasiebibliotekarien Paulina Sjöberg. 
Hon vill se ett nationellt grepp, som i Norge. 

iblioteksbladet uppmärksam-
made i nr 6 att flera skolor 
säger upp sina avtal med 
Nationalencyklopedin (NE) på 
grund av skenande kostnader 
för tjänsten. NE är inte längre 
enbart ett uppslagsverk utan 
numera ett slags multifeno-
men med tilläggstjänster som 

inte är valbara utan ingår i grundutbudet. 
Först och främst vill jag poängtera att jag 

är kritisk till NE:s diffusa prissättning som 
under en längre tid känts högst slumpartad. 
Den kostnadsökning mitt bibliotek drabbats 
av under de senaste åren står definitivt inte i 
paritet till det mervärde jag borde kunna för-
vänta mig. Det finns med andra ord en hel del 
förbättringsområden när det kommer till NE, 
och detta vill jag verkligen vara tydlig med.

Men det finns i mitt tycke risker med att 
låta varje enskild skola besluta om ekonomin 
tillåter ett digitalt uppslagsverk som NE. I ett 
Sverige där vi ofta talar om en likvärdig skola 
anser jag nämligen att detta är en utveckling 
som går precis åt andra hållet. Eleverna blir 
förlorare i en skola där beslutsfattare inte kan 
se vidden av den typen av besparingar. Jag är 
en förespråkare för Wikipedia på många sätt 
och vis, men i de skolor där eleverna enbart 
är hänvisade till Wikipedia har jag svårt att 
se hur deras källkritiska förmågor ska kunna 
utvecklas optimalt. I den bästa av världar 
söker eleverna febrilt efter information att 
ställa mot det i bibliotekets bestånd, men på 
min skola är det snarare minsta motståndets 

B
lag som vinner och hos oss är det digitalt och 
stavas Google. 

jag önskar se ett nationellt grepp, i likhet med 
i Norge, där vi kan erbjuda alla elever i alla 
skolor tillgång till ett nationellt uppslagsverk. 
Kraven på objektivitet och kvalitet i detta 
uppslagsverk måste ställas skyhögt, men inte 
ens ett sådant kommer att kunna leverera 
absoluta sanningar. Det kommer alltid att vara 
upp till eleverna att jämföra olika perspektiv, 
men de måste ha mer än sin lärobok att ösa 
ur. I dagsläget kanske NE framstår som det 
självklara alternativet, men det är såklart värt 
att undersöka om någon annan har resurserna 
att leverera en likvärdig tjänst. 

Kanske är det inte enbart ett uppslagsverk 
som NE våra skolor behöver få tillgång till utan 
även bredare artikeltjänster som Retriever? 
Eller Ebsco i samband med gymnasiearbetet? 
De är viktiga arbetsredskap för oss bibliote-
karier i vårt källkritiska arbete med eleverna, 
och min erfarenhet är att det är svårt att hävda 
källkritik som argument när det kommer till 
budgetdiskussioner. 

Svensk skola står inte och faller med NE, 
men det är uppenbart att företagets prissätt-
ning i kombination med den enskilda skolans 
ekonomi är kontraproduktivt i vår ambition 
att skapa en likvärdig skola. 

I läroplanen talas gång på gång om vikten av 
källkritik, informationssökning och att göra 
eleverna till demokratiska medborgare. Låt 
oss ta ett gemensamt ansvar och ge alla elever 
möjlighet till detta, och inte bara vissa. n

för samhället med sig självt på tidningarnas 
förstasidor varje dag, säger David Lankes.

– Frågan för biblioteken blir hur vi svarar på 
de frågorna. Tar vi ställning? Det här kämpar 
jag med varje dag, för det här är svårt. Det var 
lätt när vi definierade bibliotekarieskap med 
att komma med objektiv sanning och läsmate-
rial. Nu … Lankes stannar upp.

– Du kan inte vara neutral!
Sedan när kan en bibliotekarie inte vara 
neutral?

– Man har aldrig kunnat vara det. Som 
människa kan man inte vara neutral. Men vad 
bibliotekarier kan göra är att erbjuda en plats 
för diskussion, och säga att om du vill komma 
med din bubbla är det okej, men det innebär 
inte att vi inte kommer att försöka visa på flera 

perspektiv. Det tror jag är så nära neutralitet 
bibliotekarier kan komma.

Bibliotekarier är i kunskapsbranschen. Och 
eftersom kunskap skapas genom samtal är 
bibliotekarier i samtalsbranschen. Det konsta-
terar Lankes i ett kapitel i The New Librari-
anship Field Guide. För honom handlar sociala 
mediers snabba framväxt om att människor 
lär sig olika saker tillsammans med andra.

– De kan lära sig hur man blir högerextrem, 
hur man blir jihadist, hur man bygger en robot 
eller hur man lagar mat.

Problemet med digitala bibliotekstjänster 
är ofta att de är ”tysta”, skriver David Lankes 
i sin fältguide. Användare har vant sig vid on-
linesystem som tillåter sociala interaktioner. 
Och att vara social i sin inlärning är inget nytt 
fenomen. Han skriver att före den digitala eran 
eftertraktade studenter böcker med marke-
ringar och anteckningar i marginalen.  Infor-
mationsforskare har sedan länge konstaterat 
att den första informationskällan man vänder 
sig till är vänner och familj. Systemen som 
bibliotekarier bygger måste ta hänsyn till att 
människor är sociala varelser, menar Lankes. 
Inte nödvändigtvis genom att bygga in ”gilla” 
och vänfunktioner, men genom att i någon 
mån spegla det lokalsamhälle som användaren 
är en del av. 

– Det som oroar mig är när vi låter digitala 
bibliotek definieras av sitt innehåll. När det i 
själva verket är en möjlighet för människor att 
samlas genom att använda nya verktyg. Det 
finns bibliotek som gör fantastiska saker i det 
fysiska rummet men där det digitala bibliote-
ket bara är en plats där man söker efter saker. 
Inte där man använder saker, talar om saker-
na, samlas kring dem. Om vi bara fokuserar på 
objektet och inte dess relation till människors 
inlärning så kortsluter vi våra möjligheter. Det 
finns en anledning till att Facebook är enormt, 
och det är inte för att det är en bra plats för att 
hitta kattfilmer. Det är en bra plats för att hitta 
människor, som tycker om kattfilmer. n

”Erbjud alla barn ett  
nationellt uppslagsverk”

”På Facebook lär sig folk 
saker tillsammans med 
andra. Hur man lagar mat 
– eller hur man gör Jihad”, 
säger Lankes.

>
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Johanna Hansson
Stadsbibliotekarie,  

chef Bibliotek Uppsala
FOTO: STEWEN QUIGLEY

”Uppdraget prövas  
inte i retoriken”
Folkbibliotekets uppdrag är per definition antirasistiskt, skriver  
stadsbibliotekarien i Uppsala, Johanna Hansson. Men att genomföra  
det kräver öppenhet, mod och reflektion. 

örfattare och journalister 
hotas öppet eller av anonyma 
nättroll, etablerade medi-
er anklagas för att ”mörka 
sanningen”, hot och våld är 
aktuella frågor för många 
kulturinstitutioner. Samtiden 
känns många gånger både 
orolig och oroande, som en tid 

där våra vägval kan få stora konsekvenser och 
där det ofta är plågsamt svårt att veta vad som 
är rätt och fel att göra. 

Mitt i allt detta finns folkbiblioteken. De, 
liksom alla andra offentligt finansierade bibli-
otek, har i uppdrag att verka för det demokra-
tiska samhällets utveckling. Vi ska göra det 
genom att bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. Det är ett stort uppdrag. 
Men vad betyder det i praktiken? Och hur han-
terar vi det i en tid som på många sätt präglas 
av spänningar, motsättningar och splittring? 

ett närliggande och aktuellt exempel på 
mindre lyckad hantering är Bok & Biblioteks-
mässans olika turer kring Nya Tiders monter 
på årets mässa. Yttrandefriheten hotas varken 
av närvaron eller av frånvaron av den tidning-
en på mässan. På samma sätt innebär det inte 
ett hot mot yttrandefriheten om ett bibliotek 
väljer att inte ge plats för en viss föreläsare. 
Det viktiga är att vi kan formulera oss kring de 
val vi gör. Det förpliktigar att – som mäss-
san - ha just yttrandefriheten som tema och 

F
det förpliktigar ännu mer att ha som uppdrag 
att verka för det demokratiska samhällets 
utveckling. 

Flera bibliotek har valt att betona det 
uppdraget genom kampanjer av olika slag på 
temat ”bibliotek mot rasism”. Jag kan förstå 
det som en solidaritetshandling, som ett sätt 
att stå upp för dem som man ser på olika sätt 
är utsatta i vårt samhälle. Däremot förstår jag 
inte vilken praktisk betydelse det har. Att vara 
emot rasism är, menar jag, inget ställnings-
tagande för ett bibliotek, eftersom det inte på 
något sätt är valbart. Biblioteken är genom 
sina uppdrag och genom att vi följer svensk 
lag per definition antirasistiska. Utmaningen 
är inte att deklarera en ståndpunkt utan att 
hantera ett uppdrag. 

enligt unescos folkbiblioteksmanifest ska 
folkbibliotekens samlingar inte vara föremål 
för någon form av politisk, ideologisk eller 
religiös censur. Vi ska vara en garant för att 
tillgången till information är fri och obegrän-
sad och samtidigt stå upp för värderingar som 
alla människors lika och okränkbara värde. 
Det är inte självklart hur ett sådant uppdrag 
ska hanteras.

Men det är i praktiken – inte i retoriken – 
som uppdraget prövas och som det på riktigt 
visar sig hur inkluderande, öppna och toleranta 
vi klarar av att vara. Hur ser vi till att vi är bib-
liotek som på riktigt möjliggör för människor 
att bilda sig en uppfattning? Det är det som är 

vårt uppdrag, inte att styra vilken den uppfatt-
ningen sedan blir. Att försvåra för människor 
att få information, att sortera ut och att plocka 
bort är redskap för den som vill krympa, styra 
och hindra den fria åsiktsbildningen. 

samtidigt är bibliotekens paradgren just att 
göra urval, att sätta i sammanhang, att bredda 
och fördjupa förståelsen för en fråga. Inget bib-
liotek kan tillhandahålla allt hela tiden, men 
i princip borde det vara 
ditåt vi strävar. 

Och ändå: Precis som 
det är lite för enkelt att 
vara ett bibliotek ”mot 
rasism”, så är det också 
för enkelt att säga att alla 
åsikter oavsett konse-
kvens eller sammanhang 
kan finnas på ett bibliotek. Om inte annat så 
sätter verkligheten i form av olika intressen, 
olika målgrupper, lokala förutsättningar och 
resurser gränser. 

Men hur ser vi – trots det – till att både 
internt och externt ge plats för så många upp-
fattningar och infallsvinklar som möjligt? Hur 
hanterar vi den rädsla som kan uppstå för att 
tycka ”fel”? För att kopplas ihop med åsikter 
som inte är ens egna? För att kontroversiella 

DEBATT
Vad tycker du?

Skriv du också till 
bbl@a4.se

frågor som lyfts ska leda till stök och bråk och 
hot? 

Det finns inga standardsvar på de frågor-
na. Ett första steg är att lyfta dem. Ett nästa 
kanske att aktivt ta till vara på alla oklara 
och svåra situationer som kan uppstå kopplat 
till urval av medier och program. Instinktivt 
kanske man gör tvärtom – försöker hantera 
dem snabbt och enkelt, så att obehaget ska 
försvinna. 

det är mänskligt, men 
inte tillräckligt, här gäl-
ler det istället att göra 
det lite svårt för sig. 
Ytterligare ett sätt är 
att vända och vrida på 
frågorna tillsammans 
med kollegor från andra 

bibliotek. Jag tänker också att det är viktigt 
att ta hjälp från personer som kan ge andra 
perspektiv på frågor som rör  demokrati, 
säkerhet, konflikthantering. 

Olika bibliotek kan säkert landa i delvis oli-
ka hållningar. Och hur vi än gör så kommer vi 
då och då att utsättas för kritik och ifrågasät-
tande. Någon alldeles invändningsfri håll-
ning finns inte. Men det är vi som i praktiken 
formar innehållet i ”fri åsiktsbildning”. n

”Inget bibliotek kan  
tillhandahålla allt hela  

tiden, men i princip borde 
det vara ditåt vi strävar.”

”Lyft de svåra frågorna 
och ta de oklara situa-
tionerna tillvara”, säger 
Johanna Hansson, 
stadsbibliotekarie i 
Uppsala.
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Böcker för alla
Tre gymnasiebibliotekarier i Gävle bestämde sig för att 
ge alla elever tillgång till litteratur på sitt modersmål.

tt katalogisera böcker på 
ett språk som man inte 
förstår är inte helt lätt. 
Böcker på arabiska läses 
till exempel från andra 
hållet.

– Det har ju hänt att jag 
satt etiketten på fel sida, 
det sitter så invant, säger 

Brita Sjögren.
– En etikett på framsidan, vilket kardinal-

fel! säger Diana Hedin och skrattar.
– Charmen är ju att vi har eleverna att fråga 

om hjälp. Den största vinsten för oss är en ny 
sorts kontakt med eleverna, säger Sara Gagge.

De är en samspelt trio. Bibliotekarierna 
för Gävles tre kommunala gymnasieskolor 
träffas en gång i månaden och pratar ihop sig 
om saker som bestånd, boktips och MIK. Sara 
Gagge på Polhemsskolan och Brita Sjögren 
på Vasaskolan har varit kollegor i 18 år, Diana 
Hedin tog över som bibliotekarie på Borgar-
skolan för ett och ett halvt år sedan. Deras 
arbete med mångspråkslitteratur är tänkt 
att bli ett modellbibliotek för Internationella 
biblioteket. IB har nämligen identifierat att 
gymnasiebibliotekarier behöver kompetens-
utveckling och stöd när det gäller urval och 
inköp av mångspråkslitteratur. 
Hur startade mångspråksprojektet?

– Vi hade haft det uppe på våra möten ett 
tag, eftersom det finns skrivningar om det i 
både språklagen och bibliotekslagen. Sen fick 
vi frågan från Internationella biblioteket om vi 
ville starta ett pilotprojekt och då var det bara 
att sätta igång, säger Brita Sjögren.

A
TEXT & FOTO  
ADAM WESTIN

I Gävle jobbar biblio-
tekarierna Sara Gagge, 
Diana Hedin och Brita 
Sjögren tillsammans 
med bestånd, boktips 
och MIK på fler språk.

Men ändå?
– Det är mycket för att våra elever har det 

behovet. På Polhemsskolan där jag arbetar 
har vi nästan all språkintroduktion och en 
stor del av våra elever har invandrarbak-
grund, säger Sara Gagge. 

Att personer med annat modersmål  
än svenska ska ägnas särskild uppmärk-
samhet står alltså både i bibliotekslagen  
och språk lagen. Men lagen är inte alltid  
lätt att lyda. Det finns ingen statistik över 
elevers modersmål, så det har Sara, Brita  
och Diana fått ta reda på genom fotarbete. 
Till exempel vid biblioteksintroduktionen  
då eleverna börjar gymnasiet, eller att elev-
erna fått skriva sitt modersmål på en lapp 
och lägga i en låda. Hittills har de samlat  
omkring 50 språk, även om alla inte är 
skriftspråk. Bibliotekarierna informerar 
löpande till Internationella biblioteket i 

Stockholm och projektet ska redovisas  
i december 2016. 
Hur har ni finansierat projektet?

– Vi har inte sökt några externa pengar, 
satsningen har nästan helt rymts inom 
skolbibliotekens befintliga budget. Det finns 
en poäng med att skolan ska bekosta den här 
typen av litteratur, säger Diana Hedin.
Varför då?

– Dels för att eleverna har rätt till det. Men 
det är viktigt att skolledningen och kollegor-
na får upp ögonen för hur viktigt det är att 
eleverna har tillgång till skönlitteratur och 
i viss mån facklitteratur på sina modersmål, 
eftersom det gynnar språkutvecklingen och 
inlärningen även på svenska, säger Diana 
Hedin. 
Vilka är de vanligaste språken som 
 e leverna talar?

– Just nu är de i tur och ordning arabiska, 

somaliska, tigrinja, kurdiska och persiska.  
Och dari är på uppåtgående, säger Sara Gagge. 

För att hitta rätt böcker har de bland annat 
frågat eleverna själva och tagit hjälp av mo-
dersmålslärarna. Vissa elever är nybörjare 
på sitt modersmål medan andra behärskar 
att läsa Nobelpristagare, så det krävs en stor 
spridning. På arabiska har de köpt in mycket 
böcker på originalspråk, men även översatta 
kioskvältare som Hungerspelen och Astrid 
Lindgren-böcker. De har även en del facklitte-
ratur, som körkortsböcker. 

Placeringen är viktig för att eleverna ska hit-
ta fram till böckerna. För de nyanlända elever-
na har de tänkt på att placera lättläst litteratur 
på svenska intill mångspråkshyllorna.

– Det är ofta att eleverna lånar en bok på 
sitt modersmål och en eller ett par böcker på 
svenska. Så vi ser ju att utlån av det ena ger 
utlån på det andra, säger Diana Hedin. n

SÅ  
GJORDE  

VI
Mångspråks-

projektet

Tips till 
 skolbibliotek
l Hitta någon att 
samarbeta med, så 
går arbetet lättare.
l Gör moders-

målslärarna till era 
bästisar.

l Ta reda på propor-
tionerna, hur många 

elever som läser 
vissa språk.

l Markera boken 
med titel och 

författare även på 
svenska, så att alla 

kan hitta den.
l Om skolan har 
många nyanlända 

elever kan det vara 
bra att ha lättlästa 
böcker nära mång-

språkshyllan, så 
lånar kanske eleven 

en av varje. 
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FORSKNING
Redaktör  

Tim Andersson
tim@a4.se

Wikipedia – en 
 utopi i gråskala
I en ny avhandling problematiseras bilden av Wikipedia som ett ”commonistiskt”  
alternativ. Men forskaren Arwid Lund ser ändå ett embryo till något nytt.  

Den folkrörelse som 
skapar Wikipedia gör 
det utan vinstintres-
se.  Det finns rent av de 
som betraktar det fria 
uppslagsverket  som ett 
slags informationskom-
munistisk verksamhet: 
Man producerar det efter 

förmåga och använder det efter behov. 
Arwid Lund, doktor i biblioteks- och 

informationsvetenskap i Uppsala, föredrar 
termen ”commonism”, som är en lek med det 
engelska ordet ”commons”, på svenska ”all-
männing”. 

– Wikipedia är en allmänning i betydel-
sen att ansvar och rättigheter där fördelas 
demokratiskt och horisontellt, i stället för att 
koncentreras till en styrelse och en vd. Ideella 
Wikimedia foundation kan till exempel inte 
gå in och bestämma över redigeringen, för den 
bestämmer communityt över, förklarar han.

wikipedia – en autonom, 
icke-kapitalistisk uto-
pi? Nja, Arwid Lund vill 
problematisera bilden. I 
sin doktorsavhandling, 
Frihetens rike: Wikipe-
dianer om sin praktik, 
sitt produktionssätt och 
kapitalismen, har han 
djupintervjuat åtta 
svenska wikipedianer 

D
om hur de ser på sin verksamhet. Det visar sig 
att de inte i någon högre grad betraktar det 
digitala uppslagsverket som en konkurrerande 
produktionsmodell.

– Det fanns där, mest under ytan, men 
den dominerande ideologiska positionen var 
snarare att de wikipedianska och det kapita-
listiska produktionssätten hakar i varandra 
utan konflikter.

På vilket sätt Wikipedia samverkar med 
kapitalismen gick Arwid Lund igenom i en ar-
tikel som han skrev tillsammans med en finsk 
forskare tidigare i år, ”Monetary Materialities 
of Peer-Produced Knowledge.” Där fokuseras 
bland annat den jämlika digitala produktio-
nens basala materiella förutsättningar.

En viktig kontaktyta mot kapitalismen är 
beroendet av pengar och lönearbete. 

– De som skriver på Wikipedia är inte 
avlönade, men det är de människor som un-
derhåller hårdvaran och mjukvaran och som 
sköter administrationen, serverhallar, jurister 
etcetera, säger Arwid Lund.

Stora summor kommer från donationer, 
men medel förflyttas också från andra verk-
samheter på indirekt väg. Till exempel har vi 
fenomenet ”wikipedians in residence”, där 
wikipedianer avlönas av statliga myndighe-
ter och andra offentliga institutioner för att 
lära de anställda att skapa Wikipedia-sidor.

Andra resurser kommer från den privata 
sektorn. När företag redigerar sina egna sidor 
(under krav på opartiskhet) är det avlönat 
arbete, vars resultat tillkommer Wikipedia.

det finns de som oroar sig för att Wikipe-
dia ska bli en kapitalistisk verksamhet bland 
andra. Det är för mycket pengar i organisatio-
nen, menar dessa: När allt fler avlönas hotas 
jämlikheten i produktionen. Andra farhågor 
handlar om att man ska börja ta emot reklam, 
och att pr-byråer som erbjuder sig att skriva 
artiklar åt företag ska göra slut på de antikom-
mersiella idealen.

Samtidigt, påpekar Arwid Lund, är det 
just kombinationen av jämlik produktion och 
kapitalistiska relationer som varit Wikipe-
dias framgång. Om det här embryot till en ny 
icke-kommersiell produktionsform ska kunna 
utvecklas, krävs en fortsatt balansgång.

– Samarbetena med företag och stat har 
gjort det möjligt att växa med andras pengar. 
Det finns win-win-situationer i relationen till 
kapitalismen. Men det finns också konflikter, 
och det måste man våga erkänna. Knäckfrågan 
blir: När ska man samarbeta, och när ska man 
bryta? n

Mät kvaliteten!
Den så kallade ”kvalitetsmodellen”, 
som Elisabeth Ahlqvist på KB tagit 
fram, är tänkt att säkra kvaliteten 
på bibliotekets tjänster. I modellens 
centrum finns 11 kvalitetsparame-
trar, däribland: pålitlighet, lyhördhet 
och tillgänglighet.

Under ett par år har Regionbibli-
otek Stockholm testat modellen på referenssamta-
let och på sagostunden. 

– Vi sökte upp personer som vi pratade med 
och som fick fylla parametrarna med innehåll: vad 
innebär till exempel lyhördhet i sagostunden? Sva-
ren kokade vi ned till checklistor, berättar Pia 
Borrman på Regionbiblioteket.

Nu presenteras Regionbibliotekets erfarenheter 
i en ny skrift i deras egen skriftserie: "Pålitligt, 
lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek 
i teori och praktik".

–  Här får man checklistor, men också en mer 
teoretisk bakgrund av modellen för den som vill gå 
djupare, säger Pia Borrman.

Personlig träning för 
 klassifikationssystem
Det finns olika typer av automatiska klassifika-
tionssystem. I sin doktorsavhandling i biblioteks- 
och informationsvetenskap, "With or without 
context: automatic text categorization using 
semantic kernels", har universitetsadjunkten Johan 
Eklund studerat sådana som bygger på artificiell 
intelligens. Han har dessutom ”tränat” dem.

– Det jag har gjort är att bygga in kunskap om 
språket i dem, så att de själva kan leta fram ordens 
betydelserelationer. Om exempelvis ”hörna” och 
”frispark” förekommer ofta i samma texter, kan 
systemet på statistisk väg dra slutsatsen att det 
bör finnas något slags relation dem 
emellan.

Resultaten från Johan Eklunds 
studie visar att klassifikationssystem 
med kunskap om ordens betydelse-
relationer har lättare att förstå vad 
olika texter handlar om. 

– Jag ser den här studien som en 
pusselbit bland många i en gemen-
sam strävan efter system som är 
bättre rustade att hantera dagens 
snabbt växande digitala informationsmäng-
der, säger Johan Eklund.
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WITH OR  WITHOUT CONTEXT:  AUTOMATIC TEXT CATEGORIZATION USING SEMANTIC KERNELS
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at the University of Borås. With or without context: Automatic text categorization 

using semantic kernels is his doctoral dissertation.

Automatic text categorization is a challenging task that involves 
machine learning, computational linguistics, and formal models of 
content representation. This dissertation focuses on both theoretical 
and empirical perpectives on the relationship between language and 
structure, in the context of text categorization. The purpose of the 
theoretical investigation is to study how text categorization can be 
defined and characterized by means of mathematics and formal 
linguistics. The purpose of the empirical study is to explore the 
usefulness of statistical semantic information for automatic text catego-
rization. The empirical investigation is carried out by studying the 
classification performance of different semantic kernels for a machine 
learning algorithm called the support vector machine (SVM).

 Johan Eklund is employed by the Swedish School of Library and Information Science 

 

   

Arwid Lund.
FOTO: PRIVAT

Frihetens rike: Wikipe-
dianer om sin praktik, 
sitt produktionssätt och 
kapitalismen, utgiven av 
Tankekraft.
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KALENDARIUM  
11 november, Träff med  
Expertnätverket för bibliotekens 
lärandemiljöer, Stockholm
l Läs hela programmet på vår 
 webbplats.
Plats: World Trade Center, Stockholm, 
lokal Washington.
Tid: 09.30–16.00.

14 november, Nationell  
biblioteksstrategi, yrkesrollen 
och framtidens kompetenser
l Länsbiblioteket i Västerbotten arrang-
erar en konferensdag, med avstamp i 
den nationella biblioteksstrategin, kring 
yrkesrollen bibliotekarie och framtidens 
bibliotekskompetenser. Vi återkommer 
med program och inbjudan.

14 november, Nya mönster, 
 gamla vanor – om bibliotek idag 
och imorgon, Växjö 
l Bibliotekens framtida utveckling dis-
kuteras utifrån fyra tänkbara scenarier. 
Plats: Linnéuniversitetet, biblioteket, sal 
Alexandria. 
Tid: 13.00–15.30.
Anmälan: Senast 9 november till Lotta 
Gustafsson, lotta.gustafsson@lnu.se 

16 november, Träff i expertnät-
verket för folkbibliotekschefer, 
Stockholm
l Dagen kommer att handla om föränd-
ringsledning och om hur vi ställer om 
oss in i det digitala. Diskussion kring det 
digitala informationslandskapet ur ett 
ledarskapsperspektiv.
Läs hela programmet på vår webbplats.
Plats: Hotell Haymarket by Scandic, 
Hötorget 13-15, Stockholm.
Tid: 10.00-16.30.

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, 
webbredaktör:  
ez@biblioteksforeningen.org E

n interaktiv utställning från 
organisationen Public Libra-
ries 2020 fanns i EU-parla-
mentet den 18–19 
oktober under EU 

Code Week.
 Representanter från 

biblioteksföreningar i 
EU-länder samlades på 
ett ställe för att träffa 
sina EU-parlamentari-
ker. Man diskuterade hur 
bibliotek i EU möter de 
digitala utmaningarna i 
samhället. Från Svensk 
biblioteksföre ning deltog 
Lo Claesson och Jenny 
Nilsson.

 Enligt EU-kommissionen har 32 
procent av arbetskraften låg eller 
ingen digital kompetens. Detta trots 
att digital kompetens är allt viktigare 
för att kunna delta fullt ut i dagens 
samhälle. EU Code Week är ett initia-
tiv för att fokusera på frågan.

 Parlamentarikerna blev upplysta 
om att EU:s 65 000 folkbibliotek är 
den viktigaste institutionen för kom-

petensutveckling utanför 
utbildningssektorn. 

Biblioteken har en 
gedigen erfarenhet av att 
erbjuda människor väg-
ledning och utrustning för 
att förbättra sina digitala 
färdigheter, inte minst 
inom medie- och informa-
tionskunnighet.

 Även om många folkbib-
liotek redan arbetar för att 
öka den digitala delaktig-
heten bör arbetet stärkas 

och stödjas så att folkbiblioteken kan 
göra mer framöver. Biblioteken kan 
också uppmuntra digital kreativitet, 
till exempel genom så kallade Maker-
spaces, för att rusta nästa generation 
med färdigheterna de behöver för 
morgondagens arbetsmarknad.  n           

  Jenny Nilsson

Föreningen träffade 
EU-parlamentariker

Växande digital 
klyfta kräver  
statlig handling

”i dag finns inget 
samlat ansvar för 
digitalisering och hur 
exempelvis e-tjäns-
ter ska spridas till 
en större andel av 
befolkningen. Det 
är hög tid att reger-

ingen pekar ut en myndighet med 
ansvar för ökad digital delaktighet!” 
Det skrev föreningens ordförande 
Calle Nathanson i en debattartikel 
i Dagens Samhälle under eMed-
borgarveckan. Artikeln lyfte fram 
biblio tekens viktiga arbete med 
digital delaktighet och att större in-
satser behöver göras för att minska 
den digitala klyftan i samhället. n  
 Björn Orring

Riksrapport 2016 
under bok- och biblioteksmässan 
presenterade föreningen Riks-
rapport 2016 – aktuell utveckling 
inom det svenska biblioteksväsen-
det. Rapporten innehåller fakta, 
utvecklingstendenser och aktuella 
frågeställningar som påverkar 
bibliotekssektorn. 

Den kommer att användas i 
föreningens påverkansarbete 
gentemot beslutsfattare och 
huvudmän på nationell, regional 
och kommunal nivå. Eftersom det 
var första gången rapporten tagits 
fram i detta format tar vi gärna 
emot synpunkter och förslag på 
innehållet så att vi kan bli bättre i 
vårt arbete för att stärka det svens-
ka biblioteksväsendet. Rapporten 
finns att hämta på föreningens 
webbplats. n

Björn Orring 

Lo Claesson.
FOTO: ELISABETH  
OHLSON WALLIN
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HJÄLP 
SYRIEN!
Så här kan du hjälpa:

>> Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
>> Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900 och skänk 100 kr

Situationen i Syrien är desperat. Våldet trappas upp och 
varje dag är en kamp för överlevnad. Röda Korset är på 
plats och med ditt stöd kan vi fortsätta att rädda liv.

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

S 
vensk biblioteksförening 
höll samtal och diskus-
sioner i sin monter om det 
fria ordet, allas lika värde 
och rätt och bibliotekens 

demokratiska uppdrag. Medlemmar 
och expertnätverk presenterade 
verksamhet och bytte erfarenheter. 

Calle Nathanson, ordförande i 
Svensk biblioteksförening, hälsade 
alla välkomna och betonade biblio-
tekens betydelse för yttrandefrihe-
ten och den fria åsiktsbildningen. 
Han kritiserade också mässan för  
att de öppnat dörren för den höger-

Tack alla medverkande     på Bok & Bibliotek!
extrema tidningen Nya Tider. 

Svensk biblioteksförening presen-
terade sin Riksrapport 2016 som är en 
lägesrapport för biblioteken i Sverige 
med fakta, utvecklingstendenser 
och aktuella frågeställningar som 
påverkar bibliotekssektorn. Journa-
listen Gabriella Ahlström samtalade 
med Anette Eliasson, bibliotekschef i 
Mölndals kommun och Calle Nathan-
son om riksrapport 2016. 

kulturutskottets ledamöter, Olof 
Lavesson (M), Gunilla Carlsson (S) 
och Rossana Dinamarca (V) samta-

lade om hur yttrandefriheten präglar 
dagens bibliotek. Kulturpolitikerna 
diskuterade bland annat yttrande-
frihetsfrågor med bäring på bibliotek 
med anledning av 250-årsjubileet av 
Sveriges första tryckfrihetsförord-
ning.

Christina Persson, stadsbibliote-
karie Göteborg och Anja Dahlstedt, 
bibliotekschef Botkyrka berättade 
hur de hanterar fri åsiktsbildning i 
vardagen.

i maj marscherade nazister på 
Borlänges gator. I grannkommunen 

Ludvika är Nordiska motståndsrörel-
sen representerad i kommunfullmäk-
tige. Är det bibliotekens roll att göra 
motstånd?  Biblioteksbladets chef-
redaktör Annika Persson samtalade 
med fd biblioteksrådet vid Kungliga 
biblioteket Barbro Thomas och pro-
jektledaren för Varbergs ”Bibliotek 
mot rasism”-kampanj Kajsa Åberg om 
just det här.

under fredagen presenterade 
plakettjuryn alla nio nominerade 
barnböcker till Carl von Linné-, Elsa 
Beskow- och Nils Holgerssonpla-

ketten. Berättarministeriets Dilsa 
Demirbag-Sten pratade med Jenny 
Poncin från Svensk biblio teksförening 
om barnens yttrandefrihet. 

Föreningens nya expertnätverk för 
bibliotekens lärandemiljöer berät-
tade om nätverkets inriktning och 
 framtida arbete.

Under lördag och söndag visade 
Svensk biblioteksförening upp sin 
egen utställning om bibliotekens 
arbete med nyanlända.

Stort tack till alla medverkande! n
Text: Elza Zandi

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Vin och snittar lockade många till vårt mingel.

En stor publik lyssnade på våra talare.

Ordförande Calle Nathanson  
hälsar alla välkomna.

Många samlades 
för att ta del av vårt 
monterprogram.

Vår laddningsstation lockade många att ladda 
sina batterier.
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21 november, Träff i expert-
nätverket BBW, Stockholm
l Fokus är användarvänliga biblioteks-
webbar för alla barn och utveckling av 
läsfrämjandearbete för barn på webben. 
Läs hela programmet på vår webbplats.
Plats: World Trade Center, Stockholm, 
lokal Sydney. Kl 08.30-15.30

21 november, Framtiden knackar 
på – från historiska kartor till 
hardcorescenen, Umeå
l En konferens om arkivens komplexa 
uppdrag. Hur kan digitalisering bli en 
brygga mellan forskning, ABM och 
besökare?
Plats: Kulturhuset Väven, Umeå
Mer information och program kommer.

24 november, Författarkväll, 
Jönköping
l Deckarförfattaren Emelie Schepp, 
en av Sveriges främsta egenutgivare. 
Debutbok: Märkta för livet (2013).
Plats: Jönköpings stadsbibliotek. Kl 19.00
Anmälan: Senast 17 november: https://
sbregionost.wufoo.com/forms/anma-
lan-farfattarkvall/ 
Medlem i Regionförening Östergötland 
och Jönköpings län 50 kr, icke-medlem 
100 kr. Betalning (helst i förväg) till 
plusgiro 762631-0.

25 november, Mångspråkigt 
gymnasiebibliotek i praktiken, 
Gävle
l Fortbildningsdag för personal på Sve-
riges gymnasiebibliotek. Nätverka och 
ta del av arbetsmetoder, goda exempel, 
litteratur- och inköpsvägledning m.m. 
Plats: Polhemsskolan, Gävle
Information, program och anmälan: 
http://bit.ly/2bXq0ct eller på http://
interbib.se/ 



Svensk biblioteksförenings 
Aniarapris 2016 tilldelas Claes 
Andersson. 

J
ag blev glatt överraskad när jag 
fick höra att jag ska få Aniara-
priset. Särskilt bra känns det att 
det är biblioteksmänniskor som 
fattat beslutet, människor som 
känner och älskar böcker, säger 

pristagaren Claes Andersson.
Claes Andersson är född i Hel-

singfors där han även bor idag. Sin 
författarbana inledde han 1962 med 
diktsamlingen Ventil. Sedan dess har 
han gett ut 27 diktsamlingar, ungefär 
30 pjäser för scen samt sju romaner 
och självbiografier.

– Priset upplever jag som ett er-
kännande av hela min produktion, av 
vilken en stor del också kommit ut i 
Sverige på svenska förlag. Rent ekono-
miskt är priset också mycket välkom-
met, säger Claes Andersson.

Han började skriva redan i tonåren, 
mycket på grund av en entusiasmer-
ande modersmålslärare. 

– Läraren uppmuntrade oss att 
skriva fritt och använda både vår fan-
tasi och vårt förstånd, säger han.

Tillsammans med några kompi-
sar läste Claes Andersson mycket 
skönlitteratur, bland annat ryska 
klassiker som Anton Tjechov, franska 
surrealister som Henri Michaux och 
prosaister av vilka André Gides själv-
biografi Om icke vetekornet dör var 2016

SVERIGES 
BIBLIOTEKS 

UTMÄRKELSER

ANIARAPRISET

”Ett erkännande av hela min produktion”

avgörande för hans eget skrivande. 
– Vi läste även svenska poeter, 

Werner Aspenström var något av 
en husgud för mig och naturligtvis 
läste vi även Gunnar Ekelöf och 
Harry Martinsson. Många fina finska 
författare som Manner, Haavikko, 
Saarikoski med flera finns också 
med på listan. Och naturligtvis våra 
finlandssvenska modernister Edith 
Södergran, Gunnar Björling, Rabbe 
Enckell, Elmer Diktonius ... listan kan 
göras lång, säger Claes Andersson.

Förutom sitt författande har Claes 
Andersson även varit kulturminister 

(1995–98). Under de åren prioritera-
des utvecklingen av biblioteken högt.

– Biblioteket har alltid varit myck-
et viktigt i mitt liv och jag var också 
initiativtagare till det nya Cen-
tralbiblioteket som just nu byggs i 
Helsingfors centralpark, säger Claes 
Andersson.

Aniarapriset utdelas årligen  
sedan 1974 till en svenskspråkig för-
fattare av skönlitteratur för vuxna. 
Prisceremonin hålls på Stockholms 
stadsbibliotek måndagen den 24 
oktober. Prisceremonin är öppen för 
alla. n

JURYNS MOTIVERING:
”Claes Andersson tilldelas årets 

Aniarapris, för sin drygt halvsekellånga 
gärning som lyriker och prosaist. Allt-
sedan debuten 1962 med Ventil har han 
rasat som en våryr björn i språkskogen, 
i samhället och i politiken, men också 
odlat en sorts läslampans förtrolighet, 
ett kakelugnsvarmt och inbjudande 
tilltal av omisskännligt märke. Här 
gläntas dörren gärna mot underverket, 

och paradoxen får ofta göra tjänst som 
hävstång: ”Men om hjärnan vore så en-
kel att vi kunde / förstå den / vore den så 
enkel att vi inte skulle / förstå den”. På 
senare år, som i diktsamlingen En mor-
gon vid havet – inandning, utandning 
(2015), har författarskapet gått in i en 
ny fas med lika delar radikal självrann-
sakan och innerlig lovsång till livet, eller 
till glädjen om man så vill: ”Den bor i 
huden, i ögat, i öronen, i näsan, i könet, 

i smaklökarna / och i ljuset som lyser 
genom himlens fåglar och fjärilar / och 
i mörkret som skymmer våra missgär-
ningar och våra svek.”

JURYN HAR BESTÅTT AV:
n Gunnel Arvidson Nilsson, ordföran-
de, Danderyds bibliotek
n Petter Lindgren, Författarförbundet
n Elias Hillström, Stockholms stads-
bibliotek

”
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ELSA BESKOW- 
PLAKETTEN

VIVEKA SJÖGREN
Om du skulle fråga Micha

JURYNS MOTIVERING:
Med ett poetiskt språk och stark lyskraft 
i bilderna har Viveka Sjögren skapat 
en både vacker och aktuell bilderbok. 
Berättelsen är Michas, ett barn som till-
sammans med sin familj tvingas fly till ett 
kallt och obegripligt land. 

Boken är skriven med uttrycksfull käns-
lighet och med lyhördhet för barnets egen 
röst. Bilderna, med färgväxlingar som 
intensifierar stämningen  i varje tillstånd, 
är tecknade med avskalad enkelhet, där 
små skiftningar i kritstrecken kan ändra 
hela innebörden. 

Sjögren besjälar utan att ta ställning 
och vi kan göra vår egen tolkning. Om du 
skulle fråga Micha lämnar ingen oberörd.C

ollijnpriset för bästa 
 magisteruppsats i Bibli-
oteks- och informations-
vetenskap år 2015 går till 
Charlotte Högberg för 

uppsatsen The Power Over Private 
Information in Big Data-Society : 
”Power Structures of User-generated 
Data Manifested by Privacy and Data 
Policies”.

Uppsatsen har lagts fram inom 
ABM-masterprogrammet vid Lunds 
universitet med Sara Kjellberg som 
handledare.

JURYNS MOTIVERING:
Har du någonsin undrat vad som står 
i Facebooks data- och sekretesspolicy? 
Det gör inte Charlotte Högberg.  
I den vinnande uppsatsen presente-
rar och analyserar hon ett stort antal 
sociala mediers policytexter och deras 
placering i användargränssnittet. 

Genom en noggrann och välstruktu-
rerad textanalys visar författaren hur 
de olika företagen medvetet gör det 
krångligt för sina användare att förstå 
sina rättigheter. 

Ämnesvalet kan vid en första anblick 
tyckas något perifert för biblioteks- och 
informationsvetenskap. Charlotte visar 
dock att frågeställningar om integritet 
i relation till sociala medier är av hög 
relevans för biblioteksverksamhet lika 
väl som för samhället i övrigt. 

Uppsatsen är väldisponerad vilket 
gör den lättillgänglig och den valda 
analysmetoden passar utmärkt till 
frågeställningen. Aktuell forskning 
presenteras på ett bra sätt, inkluderas 
och vävs in i uppsatsens olika delar. 
Uppsatsen har visat att bibliotekarier-
na i sin roll som utbildare i informa-
tionshantering i högre grad bör hante-
ra frågor kring sociala medier och dess 
integritetspolicyer. 

CARL VON LINNÉ-PLAKETTEN
MATS VÄNEHEM
Vikingar

JURYNS MOTIVERING:
Det finns en stark dragningskraft i Mats 
Vänehems bok Vikingar. På ett sugges-
tivt och intresseväckande sätt ger han 
oss forskarens och konstnärens bild av 
en av svensk historias mest omskrivna 
perioder – vikingatiden. 

Han utgår från en arkeologisk 
utgrävning och skapar en förståelse för 
hur vi hämtar kunskap om äldre tider. 
Det rika bildmaterialet både lär ut och 
tilltalar läsaren estetiskt. Kvinnor och 

barn lyfts 
fram i både 
vardag och 
äventyr, vilket 
nyanserar bilden av en tid som ofta 
har förknippats med manligt mod och 
styrka. 

Som läsare förstår man den kom-
plexitet som det innebär att tolka sin 
historia. Mats Vänehem har skrivit en 
bok som talar till alla åldrar där läsaren 
blir medskapare och upptäckare.

NILS HOLGERSSON- 
PLAKETTEN
FRIDA NILSSON
Ishavspirater

JURYNS  
MOTIVERING: 
I Ishavspirater 
målar Frida 
Nilsson skickligt 
och drivet upp en 
fantasivärld, ett skim-
rande sagoäventyr med 
utvecklingstematik, väl förankrad i 
den svenska berättartraditionen.

Författaren låter oss följa det lilla, 
men modiga, barnet Siri, på en resa 
genom en magisk övärld, befolkad av 
mångfasetterade och fascinerande 
karaktärer och väsen som får läsaren 
att häpna.

Ishavspirater har en djup och 
nyanserad klangbotten där mod, det 
mänskliga, habegär, svek, systerskap 
och förtryck är viktiga ingredienser. 
Frida Nilssons bok fångar och berör 
läsare i alla åldrar och stannar kvar 
länge, länge.

COLLIJNPRISET BENGT  
HJELMQVISTS PRIS

GRETA  
RENBORGS PRIS
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Peter Björkman. Sätra bibliotek.

Charlotte Högberg.

Personalen vid Sätra bibliotek 
i Gävle tilldelas årets Greta 
Renborgs pris för bland annat 
sitt utåtriktade arbete i lokal-
samhället. De är aktiva i sociala 
medier, lägger ofta ut boktips 
och kommunicerar det som 
händer på biblioteket.

JURYNS MOTIVERING:
Greta Renborgs pris 2016 tilldelas 
personalen vid Sätra bibliotek,  
Gävle för deras aktiva och utåt-
riktade arbete med att marknads-
föra biblioteket i lokalsamhället. 
De arbetar med många aktiviteter: 
Svenska med baby, Fika på svenska 
och Löp- och läsecirkel är några var-
dagliga exempel. Dessutom arrange-
rar de, 2016 för andra gången, Sätra 
litteraturfestival i sin stadsdel. En 
hel vecka med spännande program 
och gäster. 

Personalen vid Sätra bibliotek  
är aktiv i sociala medier, lägger  
ofta ut boktips och kommunicerar 
det som händer på biblioteket.  
Deras marknadsföringsarbete  
är helt i Greta Renborgs anda och 
gör dem till demokratins, folk-
bildningens och läsfrämjandets 
fotarbetare.

Peter Björkman, som arbetar 
vid Hallunda bibliotek, har till-
delats årets Bengt Hjelmqvists 
pris för framstående insatser 
på folkbiblioteksområdet.

JURYNS MOTIVERING:
Peter Björkman har den sällsyn-
ta förmågan att kombinera en 
kvalificerad analytisk förmåga och 
kunskap om teorier med väldigt 
konkret och praktiskt arbete i en 
folkbibliotekskontext.

De senaste åren har Peters arbete 
handlat mycket om de sätt på vilka 
folkbibliotek kan arbeta med och för 
kortutbildade vuxna. På Hallunda 
och Fittja bibliotek har han bland 
annat bedrivit bokcirklar för vuxna 
med begränsad läsförmåga och som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Peter arbetar alltid tillsammans 
med andra aktörer i lokalsamhäl-
let, som föreningar, studieförbund 
och Arbetsförmedlingen. Känne-
tecknande för Peter är att han har 
ett enormt nätverk i och utanför 
Botkyrka och en förmåga att skapa 
kontakter. Den förmågan kan han 
använda på ett sätt som gynnar 
verksamheten och framförallt 
invånarna.
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Charlotte Högberg arbetar på HT-biblioteken, de humanistiska  
och teologiska fakulteternas bibliotek, vid Lunds universitet.
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