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Femåringarna först
blemen, oavsett om det handlar om klimathoten, rättvisefrågorna eller framtidens teknik,
får möjligheten.
Den tillgängligheten och det målet är det
som MIT-biblioteken strävar efter i sin preliminära handlingsplan Task force on the future of libraries. En intervju med Chris Bourg
om hur och varför läser du på sidorna 28–32.
i det här numret tar vi tempen på tillgängligheten också i Europa. EU vill vara en öppen
internationell forskningsmiljö, samtidigt som
studenter och forskare från
olika länder som samarbetar
eller studerar ihop i många fall
inte får dela resurser och
läromedel. Ett nytt
direktiv för upphovs
rätten i EU är på väg.
Men kommissionens
förslag har brister tycker Biblioteks
sverige, och den här våren är den tid
man har att påverka besluten. Under
sommaren eller hösten fattas
besluten om eventuella undantag
från upphovsrätten för bibliotek,
undervisning och forskning.
I Europa står politikerna
huvudsakligen på öppenhetens
sida. Men också här kommer
de att väga femåringarnas
med robotdrömmar behov av
öppen tillgång mot intäktsströmmarna för företagen. I
höst vet vi vem som vann.

”Vem som
helst kan rädda
världen.”

samtidigt tänker Chris Bourg,
som är chef för biblioteken vid
prestigeuniversitetet Massachusetts Institute of Technology, på framtiden. Och när hon
tänker på framtiden undrar hon vem som
kommer att lösa världsproblemen. Det kan
vara vem som helst. Så när hon tillsammans
med företrädare för de tyngsta institutionerna
vid universitetet planerar bibliotekets framtid
tänker hon att det är en femåring från Somalia
som så småningom kommer att bli världens
främsta robotforskare.
Med den tanken är det möjligt att skapa konkret skillnad i världen. Resurserna som biblioteket delar skapas i program som är åtkomliga
för många. De görs tillräckligt lätta för att ta
sig fram över instabila uppkopplingar. Och
man skriver avtal som gör dem delbara över
världsdelar. Så att vem som helst kan få del av
världens samlade kunskaper. Så att vem som
helst som har kapaciteten att lösa världspro2
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Annika Persson
chefredaktör
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Toppen
Att hela världen
håller på att förstå
vikten av medieoch informations
kunskap.

Botten
Att det beror på att
så många sprider
osanningar och
"alternativa fakta".

Sedan dagstidningarna digitaliserats har tillgången försämrats.
De får nämligen bara läsas på
Kungliga biblioteket.
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Under hösten har bibliotekarien Linda Valle skapat
sex nya föreskolebibliotek.
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D

onald Trump har varit
president i USA i en vecka
när vi skickar den här
tidningen till tryck. Nästan
omedelbart verkar den
nya administrationen ha
vidtagit åtgärder mot fri
kunskapsspridning. Amerikanska Science News
rapporterar om order och kontraorder från administrationen till forskningsinstitutionerna,
allt från förbud att twittra till förbud att dela
med sig av data och rapporter
och tillfälliga stopp för att dela
ut forskningsmedel. America
first kan i värsta fall bli motto
också för universiteten.

s 23

"Världens vackraste
kulturhus", kallade
Björn Ranelid Askersunds Sjöängen vid
invigningen.

FOTO: JEANETTE ANDERSSON

2

FOTO: BIBLIOTEK SJÖÄNGEN

I nummer 1 2017

Följ oss varje dag
biblioteksbladet.se
facebook.com/biblioteksbladet
twitter.com/biblioteksblad1
Chefredaktör/ansvarig utgivare
Annika Persson
070-373 11 60 / annika.persson@a4.se
AD/layout
Sandra Johnson
sandraj@a4.se

Forskningsred.
Tim Andersson
tim@a4.se

Layout
Lotta Lundin
lotta@a4.se

Reporter
Jennie Aquilonius
jennie@a4.se

Webbredaktör/
reporter
Adam Westin

Reporter
Karin Persson
karinp@a4.se

Postadress
Box 70380
107 24 Stockholm
Besöksadress
World Trade Center D5
Klarabergsviadukten 70
eller Kungsbron 1
Stockholm
Telefon 08-545 132 30
Fax 08-545 132 31
Prenumeration på BBL
För medlemmar i
föreningen ingår BBL
i medlemsavgiften.
350 kr för enskild medlem
(heltidsstuderande och

pensionärer 175 kr). Övriga
(inom Sverige) betalar 550
kr (utom Sverige 700 kr).
Tryck
Norra Skåne Offset,
Hässleholm
ISSN: 0006-1867
Produktion
Biblioteksbladet produceras av A4 Text & Form för
Svensk biblioteksförening.
Redaktionen förbehåller
sig rätten att korta och
redigera manus. För obeställt material ansvaras ej.

Annonskontakt
A4 Text & form
annons@a4.se
Moms utgår ej.
Biblioteksbladet är
TS-kontrollerad.
Denna tidning gick
i tryck den 30 januari.
www.biblioteksbladet.se
Omslagsfoto
Shawn Henry

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

BIBLIOTEKSBLADET 1 | 2017 |

3

JUST
NU

Förbättring eller 		
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En av många bibliotekarieskyltar
i Women’s march, Washington
DC den 21 januari 2017, dagen
efter att Donald Trump svors in
som USA:s president. n BBL

datorerna på de 16 biblioteken i
amerikanska St Louis slogs i januari
ut i en cyberattack med så kallat
ransomware, ett datorvirus som använts för att pressa företag och institutioner på pengar. Alla datorer stannade
och stoppade utlåning, återlämning
och tillgång till wifi. Hackarna krävde
35 000 dollar i bitcoins för att återställa systemen, men biblioteksledningen
vägrade betala. Först efter fyra dagar
fick de igång servrarna. n BBL

FOTO: ISTOCK

Misslyckad? Se hit!
den 22–23 februari anordnar Regionbiblioteket i Örebro en Fail camp
som motvikt till framgångskulturen.
De tycker det är dags att vända på
perspektivet och se misslyckanden
som en metod
för lärande.
Än finns
det tid att
anmäla sig.
n BBL

Internationella biblioteket
i Stockholm ska integreras
i stadsbiblioteket. Ledningens avsikt är att resurserna
skall komma fler till del. Men
många anställda tror att de
i stället går till spillo.
TEXT ANNIKA PERSSON

E

nligt Stockholms stadsbiblio
teks planer skall Internationella bibliotekets verksamhet
integreras i stadsbibliotekets.
För Katti Hoflin, stadsbiblio
tekets chef, och Margaretha Lindh,
chef för Internationella biblioteket,
handlar det om att språkkompetensen
och medierna ska komma närmare
användarna. ”Stadsbiblioteket ska
vara ett internationellt bibliotek, inte
ha ett vid sidan av”, skriver man i ett
uttalande på webbplatsen.
– De här tankarna har funnits
länge. Tre oberoende utredningar har
bedömt att man ska integrera verksamheterna, säger Katti Hoflin.
Men ett flertal anställda delar
inte deras uppfattning. I december
skickade nitton medarbetare ett brev
till kulturministern där de uttryckte
djup oro för bibliotekets framtid.
”Det heter att Internationella
biblioteket ska integreras i Stadsbiblioteket/Asplundhuset, men vi kommer
helt klart inte att få plats i de planer
för Asplundhuset som nu senast presenterats. Vi är inte emot ett integrerat bibliotek, men då måste lokalerna

Massiv cyberattack

förödelse Ny chef för
FOTO: STOKHOLMS STADSBIBLIOTEK

”Facts are real.
Sincerely, your
librarians.”

På Internationella biblioteket finns medier
på mer än 100 språk.

vara tillräckligt stora för att vi ska
kunna bedriva en bra verksamhet. Det har talats om att det bara
kommer att finnas plats för ca 20
av våra ca 100 språk!”
En av medarbetarna bakom brevet till ministern säger att de ser
integrationen som en nedläggning.
– Vi är extremt oroliga. Här
finns en unik kompetens och ett
unikt bokbestånd som vi uppfattar kommer att minskas betydligt
och delas upp på olika bibliotek,
säger medarbetaren, som vill vara
anonym.

Internationella biblioteket
ib öppnade som publik verksamhet 2000 och har sedan dess haft ett tredelat
uppdrag. Nationellt: som medie- och kompetenscentrum för utländska språk.
Regionalt: mångspråksuppdrag för landstinget. Kommunalt: mångspråksuppdrag för Stockholm. Från 2017 försvinner det regionala uppdraget. 2011 utsågs
Internationella biblioteket till Årets bibliotek av fackförbundet DIK. n BBL

Redan från januari kommer personal från Asplundhuset att jobba i
IB och tvärtom. Processen skyndas
på av att mångspråksuppdraget från
landstinget från 2017 istället har lagts
hos Regionbibliotek Stockholm. En
annan förändring som sker i samband
med integreringen är att inköpen på
stadens uppdrag kommer att göras av
Stadsbibliotekets inköpsgrupp.
Men enligt Katti Hoflin är det
först om och när Stadsbiblioteket får
ett genomförandebeslut på Förnyat
stadsbibliotek, planen för ombyggnaden av Asplundhuset, som en fysisk
förflyttning av verksamheten startar,
det vill säga tidigast 2019.
Ledningen hoppas nu att oron ska
lägga sig.
– Jag tycker att det här är en förstärkning, säger Katti Hoflin. Men det
handlar ju om hur vi gör detta. Och
det är medarbetarna väldigt delaktiga
i. Vi jobbar inte top down. n
Läs också debattinläggen på s 34-35.
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biblioteken i Göteborg
hjärta att biblioteket är deras och att vi
den nya chefen för Göteborgs bibkan hjälpa dem med det de behöver.
liotek heter Anette Eliasson. Närmast
Vad är bibliotekens och bibliotekakommer hon från rollen som bibliotekschef i Mölndals Stad. I mars börjar hon riernas viktigaste roll i dag?
– Att se och förstå de
sitt nya arbete.
behov medborgarna har
Vad hoppas du kunna
av att hantera det kombidra med?
plexa informationssam– Jag vill fortsätta det
hälle vi lever i. Man måste
goda arbete man har
jobba väldigt mycket med
gjort med att se till att
kompetensutveckling
biblioteket är en del av
kontinuerligt för att vara
stadens mål om ett jämlikt
på tårna när det gäller de
Göteborg. Jag behöver
här frågorna.
börja med att lära känna
Vad ska bli roligast?
organisationen och alla
Anette Eliasson.
– Jag ser fram emot att
medarbetare, men min
FOTO: PRIVAT
lära känna alla som jobbar
tanke är att vi tillsammans
på biblioteken i Göteborg.
ska kunna utveckla samarDet ska bli jättespännande att se vad vi
betet med andra i staden.
kan göra tillsammans.
Vilka frågor är viktigast för verksamheten framöver?
i anette eliassons tjänst som sektor– Det är att se till att biblioteket är
schef för biblioteken i Göteborg ingår
modernt, att man hänger med i den
ansvar för Stadsbiblioteket Göteborg
takt som omvärlden förändras i och
vid Götaplatsen, Stadsbiblioteket 300
helst ligger lite före.
m2 i Brunnsparken och två bokbussar,
Vad ser du som utmanande?
liksom det digitala biblioteket. Sektorn
– Det som är så himla svårt: att göra
har cirka 120 anställda. n
biblioteket till en angelägenhet för alla
i staden. Att se till att alla känner i sitt
TEXT KARIN PERSSON

De får bidrag till satsningar för nyanlända
internationellt bäbismys i Ale,
”Världen i Norberg”, After school i
Robertsfors. 51 av 96 sökande får nu
dela på regeringens tio miljoner till
satsningar för nyanlända.
– Det är imponerande hur mycket
biblioteken redan har lyckats åstadkomma, säger Anna Ringberg, handläggare
på Kulturrådet.
Många bibliotek har sökt för befintliga projekt, som till exempel att utvidga
en vanlig läsecirkel till en mångspråkig.
Eller som i Ale kommun där man tidigare haft ”bäbismys” med föreläsningar,
teater och annat för nyblivna föräldrar,
men nu gör detta internationellt så

att familjer med olika bakgrunder ska
mötas i sångstunder på andra språk.
– Jag har själv haft småbarn i Ale och
vi behöver fler öppna förskolor och
ställen där föräldrar kan träffas, säger
Erika Sundberg på Ale bibliotek. Tack
vare stödet kan vi också marknadsföra
aktiviteterna, komma ut och informera
i SFI-klasser till exempel, säger Erika
Sundberg.
Anna Ringberg på Kulturrådet säger
att de prioriterat ansökningar där det
funnits ett tydligt behov och biblioteken sökt för konkreta verksamheter,
snarare än för förstudier eller undersökningar. n 
TEXT ADAM WESTIN
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procent. Så mycket högre
är antalet besök på Malmö
stadsbibliotek (970 000) 2016
än 2015. Antalet lånekort har
samtidigt ökat med 20 procent.
Biblioteket konstaterar att det
inte varit så populärt sedan
2003. n BBL

Get online
med tre teman
glöm inte att anmäla dig till Get Online Week som genomförs 27 mars–2
april. Årets tre teman är cybersäkerhet,
e-tjänster och arbete och entreprenörskap. Sista anmälningsdag är den 20
mars. n BBL

Biblioteket är
poppis på nätet
e-tjänsten för bibliotek är den
mest använda bland kommuners
digitala tjänster visar en undersökning från Visma genomförd av Sifo i
oktober 2016. Man frågade 1 731 respondenter i åldrarna 18–79 år vilken
e-tjänst de använt och topplistan såg
ut så här.
l Hantera biblioteksärenden,
28 procent.
l Söka jobb, 20 procent.
l Söka bostad, 18 procent.
l Hantering av skolplats, 16 procent.
l Hantering av förskoleplats,
14 procent.
l Lämna in synpunkter och klagomål,
13 procent.
l Lämna in felanmälningar,
12 procent.
l Söka bygglov, 9 procent.
l Ansökan om vigseltillstånd,
6 procent.
l Ansöka om särskilda bidrag,
5 procent. n BBL
6
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Jag gjorde det,
lärde mig svenska!
”I svenska språket finns uttryck jag inte är van vid.
Jag kan slå upp ord i lexikon, men jag får inte känslan
för när jag ska använda dem. Det får jag i böcker.
Med litteratur som är lättläst lär jag mig inte bara
språket, jag lär mig hur samhället fungerar.”
Juana Maria Caraballo, 48, studerar på SFI,
Svenska för invandrare

Biblioteken behöver bli
bättre på internetsäkerhet,
skriver Johannes Soldal.

Storebror ser dig
”Biblioteksanvändare bör
i viss mån känna sig övervakade”. Det menar Johannes
Soldal i en masteruppsats
från Uppsala universitet.

D

en digitala säkerheten
på svenska bibliotek är
för låg. Biblioteken kan
och bör ta ett större
ansvar för att säkra
låntagarnas personliga
integritet. Det kommer Johannes
Soldal fram till i masteruppsatsen
”Lämna mig ifred”.
I sin undersökning har han bland
annat sett att en tredjedel av landets
kommunbibliotek använder sig av så
kallade sociala insticksprogram kopplade till Facebook på sina webbsidor.
Insticksprogrammen gör det möjligt
för användaren att gilla och dela innehåll på Facebook. Men bara att programmet finns på sidan gör också att
information om bland annat användarens ip-nummer kan skickas direkt
till Facebook – utan att användaren
ens har tryckt på gilla- eller delaknappen. Informationsöverföringen sker

utan användarens medvetenhet eller
godkännande
– Det här är ett ganska flagrant
exempel på ett integritetsövertramp
som visar på hur bibliotek och många
kommuner använder sociala medier
ganska okritiskt. Det handlar inte
bara om Facebook utan om ett större
problem där man inte har tillräcklig
kunskap eller tar tag i de här frågorna,
säger Johannes Soldal.
Bristande digital säkerhet på biblioteken är ett hot mot utsatta grupper i
samhället, menar han. Som användare av ett biblioteks webbsida eller nätverk ska man kunna känna sig säker
på att man inte blir övervakad. Man
ska kunna dela med sig av eller söka
information utan att bli registrerad.
För att åstadkomma detta tycker
Johannes Soldal att framtidens bibliotekarier bör överväga möjligheten
att betrakta sig själva som ”digitala
säkerhetsvakter”.
– Även om man inte vill erbjuda ett
operativsystem med bättre säkerhet
så borde det ingå i bibliotekariens roll
att informera om vad man kan göra
för att skydda sig själv mot övervakning. n

TEXT KARIN PERSSON

Visste du att
det finns mängder
av böcker på
lättläst svenska?

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör talböcker, punktskrift, lättlästa
böcker och nyheter samt dagstidningar som taltidning. Vi är till för personer som
har någon form av syn- eller läsnedsättning. Vi vill ge alla samma möjlighet att växa
och att vara en del av samhället. Läs mer på mtm.se

VI GER ALLA MÖJLIGHET ATT LÄSA
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MÅNADENS ELIN AV ELIN LUCASSI

Suecana sökes
kungliga biblioteket vill ha hjälp att
hitta litteratur som anknyter till Sverige
och ges ut i andra länder. Översättningar av svenska original eller böcker
som handlar om Sverige, svenskar eller
svenska förhållanden. Har du tips om
böcker eller kontakter med koll, mejla
gärna till suecana@kb.se. I deldatabasen Suecana Extranea i Libris kan du se
vad som redan finns. n BBL

min favoritapp

”Hjälper barn
att hitta böcker”

maria kadesjö, Kungliga
biblioteket, gillar appen
Bibblix.
Varför då?
– Den är en inspirerande och
användbar app som hjälper barn (och
föräldrar) att hitta och läsa böcker. Jag
har barn i bokslukaråldern som gärna
vill hitta och låna sina egna böcker.
Dessutom gillar jag designen!
Vem funkar den för?
– För barn och föräldrar. Vem som
helst får ladda ner tre böcker, fler får
man tillgång till om man har lånekort
på Stockholms stadsbibliotek, Malmö
stadsbibliotek eller Katrineholms bibliotek. n BBL
Maria
Kadesjö.
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Dags att byta snack mot
verkstad, tycker digitaliseringskommissionen.

Ny myndighet för
digitalisering föreslås
Det offentliga Sverige bör ta
en ledande roll i Sveriges omställning till digitalt samhälle.
Det skriver digitaliseringskommissionen i slutbetänkandet.
TEXT ADAM WESTIN

D

et har duttats för
mycket. Det budskapet kunde skönjas i
debattartikeln som
Digitaliseringskommissionen publicerade
i Svenska Dagbladet samma dag som
de lämnade sitt slutbetänkande till
bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson.
– I tjugotre år har Sverige haft tillfälliga kommissioner, strategigrupper
och utredningar för att arbeta med
den centrala frågan om samhällets
digitalisering. Under denna tid har
andra länder byggt departement,
myndigheter eller särskilda institut
för att driva på utvecklingen, skrev
ordförande Jan Gulliksen med flera.
De fyra förslag de lämnar till regeringen är:
l Att göra en strategi med sex prio
riterade områden: Kontinuerligt

statligt engagemang, regelverk för en
digital tid, kompetens, infrastruktur,
datadriven innovation samt säkerhet
och integritet.
l Att skapa en permanent myndighet
med ansvar för att främja digitalisering.
l Att visa aktivt ledarskap på politisk
nivå och inom offentlig förvaltning.
l Att bygga och sprida kompetens. Att
använda digitaliseringens möjligheter
i skolväsende och högre utbildning
men också att möjliggöra det livslånga
lärandet.
Sveriges kommuner och landsting tycker att förslagen går i linje
med frågor som de själva drivit.
– SKL välkomnar en permanent
och stabil nationell organisation som
främjar digitaliseringen. Det behövs
för att bygga upp en nationell infrastruktur, skapa lagar och regler, och
att vi har kompetens, säger Åsa Zetterberg, sektionschef på SKL:s avdelning för digitalisering i en webbfilm.
Även Svensk biblioteksförening är
positiv till förslaget om att inrätta en
ny myndighet för digitalisering.
Digitaliseringskommissionens
slutbetänkande För digitalisering i
tiden finns att läsa på regeringens
webbplats. n

Elin Lucassi är serietecknare, illustratör och skribent. Hennes debutbok Jag är den som är den utkom på Kartago
förlag i januari 2015. Uppföljaren Synd släpps i april.

ANNONS

Vill ni ha Dagens Arbete gratis till ert bibliotek?
Dagens Arbete
vill berätta, beröra,
bilda och befria till
engagemang.
Helle Klein,
chefredaktör

Vi är industriarbetarnas tidning som satsar på
• Granskande journalistik
• Högklassiga bildreportage
• Intressanta personporträtt

erbjudande

• Berättande reportage
• Namnkunninga krönikörer
• Serier och satir

Beställ Dagens Arbete till ditt bibliotek!
Få 10 nummer under ett år helt utan kostnad.
Skicka anmälan till stina.nilsson@da.se eller ring 08-786 03 01.

Dagens Arbete är en medlemstidning för fackförbunden IF Metall, GS och Pappers. Vi kommer ut med tio
nummer per år och har en upplaga nära 400 000 exemplar. Dagens Arbete syns och hörs i samhällsdebatten.
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Följ vår reporter
Adam Westins jakt
på varför digitaliserade dagstidningar
inte kan läsas på alla
bibliotek, s. 12–15.

SKAPA GODA LÄRMILJÖER FÖR UNGA
Vi skapar spännande och allsidiga miljöer för unga. Vårt breda sortiment av smarta
biblioteksmöbler och genomarbetade inredningslösningar bidrar till miljöer som inspirerar
till läsning, kreativitet och till att ha det kul.
Kontakta oss för rådgivning på telefon 046-31 18 50 eller www.lammhultsbiblioteksdesign.se
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TEMA: UPPHOVSRÄTT

Skatten i
källarhålan

Det digitaliserade tidningsarkivet på KB rymmer artiklar från mitten av
1800-talet till i dag – en skatt för alla som vill lära av historien. Men bara
från tio dedikerade läsapparater. Biblioteksbladets Adam Westin gav sig
ut på spaning efter varför det inte kan vara mer tillgängligt.

D

jupt i en källare under
Humlegården sitter Jonas
Ahlberg och Torsten Johansson och tycker att de
har utvecklat världens bästa tjänst. Ögonen lyser när
de talar om skärpan, precisionen och beständigheten
i det digitala dagstidningsarkivet, jämfört med de gamla mikrofilmsrullarna. De säger att de älskar tidningar.
– För att leva sig in i hur man tänkte för
hundrafemtio år sedan finns det egentligen
ingenting bättre än tidningar. Man lär sig om
historien och mänskligheten, säger Jonas
Ahlberg på Kungliga biblioteket.
Och visst är tidningar.kb.se ganska fantastiskt. Jag sätter mig vid en av KB:s datorer och
testar att söka på min mormors flicknamn
och hemort. På en sekund får jag upp en lyrisk
recension av min mormors sångframträdande
som publicerades i tidningen Norrskensflamman för 65 år sedan. Dessvärre kan jag inte
skicka länken till min mamma, eller överhuvudtaget läsa artikeln någon annanstans än
på KB:s dataskärmar. Jonas Ahlberg suckar
lätt när jag frågar varför det är så. Han har fått
frågan oräkneliga gånger.
– Folk frågar när vi ska lösa det här med
upphovsrätten, och man får ge något slags
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TEXT
ADAM WESTIN
FOTO
JEANETTE ANDERSSON

Det digitala tidningsarkivet har ersatt
delar av det gamla
mikrofilmsarkivet på
Kungliga biblioteket i
Stockholm.

blaha-svar eftersom vi inte vet när det blir. Det
enda jag kan säga är att ledningen jobbar för
fullt för att lösa det.
Sedan den 1 januari 2014 sparar KB inte längre dagstidningar på mikrofilm. För landets fyra
pliktbibliotek, samt de 60 folkbibliotek som
fram till dess köpte mikrofilmskopior av KB,
har omställningen gjort att tillgången strypts.
Ingen mikrofilm och ingen digital bibliotekstjänst. Förutom för tidningar äldre än 115 år,
som kan läsas från vilken dator som helst.
under samma vecka i december som jag
besöker Humlegården har Kungliga biblioteket tagit upp förhandlingarna med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access.
Vid förhandlingsbordet sitter biträdande
riksbibliotekarie Lars Ilshammar. I ett första
steg vill KB lösa avtal för de fyra pliktbiblioteken. På längre sikt hoppas Lars Ilshammar att

>

KB:s digitala dagstidningsarkiv
14,5 miljoner tidningssidor av den totala samlingen på 130 miljoner har digitaliserats och vem som helst kan använda tidningar.kb.se för att söka artiklar
– men för att läsa dem krävs att man använder KB:s för ändamålet avsedda
datorer. Bortsett från artiklar äldre än 115 år, då upphovsrätten för tidningarna har gått ut, enligt KB:s definition.

BIBLIOTEKSBLADET 1 | 2017 |

13

TEMA: UPPHOVSRÄTT

Christer Johansson, vd
för Bonus, förhandlar
för 14 upphovsmanna
organisationer.

KB förhandlar just nu med Bonus om
att få tillgängliggöra tidningsarkivet
på de fyra pliktbiblioteken, får vi veta.
Men vad krävs för att de ska lyckas?

>

Det är lättare att få till
ett avtal för den som inte
stör primärmarknaden.

lärosätesbibliotek och folkbibliotek ska ha full
tillgång till tidningar.kb.se.
– I början fanns det nog en förhoppning om
att vi skulle få tillgång till materialet för en
krona, ungefär som varit fallet med mikrofilmerna. Men det visade sig vara omöjligt från
Bonus sida, säger Lars Ilshammar.
jag åker till bonnierskrapan nedanför St.
Eriksplan. Fjorton våningar upp i en hiss utan
knappar sitter Bonus Copyright Access. De
förhandlar och fördelar pengar åt 14 organisationer vars medlemmar är upphovsmän eller
äger upphovsrätt, såsom Journalistförbundet,
Svenska Fotografers Förbund och Tidningsutgivarna. Till exempel är det genom avtal med
Bonus som grundskollärare tillåts kopiera
upp till 15 sidor av en artikel och använda vid
undervisning. Detta var det första avtal de
tecknade och unikt i världen.
Bonus bildades 1973. Namnet kommer från
orden Bild, Ord, Not, Upphovsrättslig Samorganisation. När KB förhandlar med Bonus
Copyright Access rådgör de i sin tur med sina
14 upphovsrättsorganisationer. Det säger sig
självt att det blir betydligt enklare än att göra
upp med varje enskild upphovsrättsinnehavare.
Vd:n Christer Johansson och förbundsjuristen Mathias Willdal tar emot mig i ett rum
med utsikt över Vasaparken.

14
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Lars Ilshammar.
FOTO: JANN LIPKA

– Ett vanligt missförstånd är att upphovsrätten lägger hinder i vägen för allting. Så är
det ju inte. Den lägger hinder i den mån du inte
kan få ett tillstånd, men det kan du oftast få för
den här typen av förfoganden, säger Mathias
Willdal.
En förutsättning för alla Bonus Copyright
Access avtal är att de inte hotar den så kallade
primärmarknaden. Det vill säga det sätt
som tidningsutgivarna, journalisterna eller
fotograferna huvudsakligen tjänar pengar på.
Därför regleras materialet av olika begränsande regler och kan bara tillgängliggöras för
en sluten krets. När det gäller tidningsarkiv
på mikrofilm har det inte funnits något avtal.
Men i den digitala eran iakttas betydligt större
försiktighet.
Än så länge förhandlar alltså Kungliga biblioteket för att de fyra pliktbiblioteken ska få
tillgång till tidningar.kb.se, vilket KB hoppas
ska bli klart under våren. Hur ser då chanserna ut för att tjänsten skulle bli tillgänglig på
landets skol- eller folkbibliotek?
inom tre år tror Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski att tidningens digitala
prenumeranter kommer vara fler än pappersprenumeranterna. Hittills är de uppe i drygt
80 000 betalande digitala kunder. Jag mejlar
Peter Wolodarski och blir uppringd en eftermiddag, det låter som om han färdas i en bil.

Det visar sig att arkivet är något som tidningen
anser att den behöver inhämta inktäkter från,
liksom från övrigt digitalt material. Dagens
Nyheter finns till exempel inte längre med
i tjänsten PressReader som finns på många
folkbibliotek.
– De här databaserna som fram till nu har
kunnat använda vårt innehåll till en väldigt
låg kostnad – det kommer de inte kunna göra
framöver. Om inte vi tar betalt, precis som vi
tidgiare tagit betalt för den tryckta tidningen,
så kommer inte vi kunna producera kvalitetsinnehåll, säger Peter Wolodarski.
det är lätt att tro att det är Kungliga biblioteket som finansierat digitaliseringen av
dagstidningsarkivet. Men det är i huvudsak
den löpande digitaliseringen, alltså tidningar
från 2014 och framåt, som bekostas av KB. För
att digitalisera arkiv så ägnar Jonas Ahlberg
och Torsten Johansson och andra på KB
mycket tid åt att söka pengar från olika fonder.
Men när det gäller tidningar som Aftonbladet,
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter så har

de själva varit med och bekostat digitaliseringen. I DN:s fall var det en investering på
knappt fem miljoner kronor.
– Man hade kunnat göra det här på olika
sätt. Staten hade kunnat ta ansvar för hela
digitaliseringen, men det har inte skett.
Enda skälet till att digitaliseringen blev
av var att vi gjorde investeringen, som var
betydande.
Peter Wolodarski säger att det inte bara är
upphovsrättsinnehavarna som bör kompenseras om dagstidningsarkivet blir tillgängligt på fler bibliotek, utan även tidningarna
som burit kostnaden för digitaliseringen.
– DN har upphovsrätt och kommer inte att
tillgängliggöra gratis. Vi har inte ens rätt att
göra det, enligt vårt avtal med Bonus.
För landets folkbibliotek verkar lösningen vara långt borta. Tills vidare samlar
biblioteket i Härnösand pappersutgåvor av
Tidningen Ångermanland på hög.
– Vi tror att vi har plats för att spara de
fysiska tidningarna i fem år till, säger bibliotekarien Eva Myrhage. n
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Upphovsrätten
– vad måste fixas?
I sommar eller tidigt i höst
kommer EU-parlamentet
att fatta beslut om en uppdaterad europeisk upphovsrättslagstiftning. Stockholms
universitetsbiblioteks jurist
Jonas Holm pekar ut fem
områden där bibliotekens
behov utmanar upphovsrättsreglerna.
TEXT ANNIKA PERSSON
ILLUSTRATION ISTOCK

Jonas Holm
Jurist på Stockholms
universitetsbibliotek.
FOTO: NIKLAS BJÖRLING/
STOCKHOLMS UNIVERSITET

16

| BIBLIOTEKSBLADET 1 | 2017

1

2

3

4

5

Text- och
datautvinning
(TDM)

Dela digitala
resurser
(ersätta fjärrlån)

Anonyma och
föräldralösa verk

Samarbete
över gränser

E-bokslån

De digitala datamängderna växer
sig större (så kallad Big data) och
behovet av att kunna genomsöka
och ordna upphovsrättsligt skyddat
material genom automatiserade
script ökar. Att kurera sådan data
kan bli en av viktig uppgift för
biblioteken framöver.
Rättsläge: Oklart. Storbritannien
har gjort ett undantag i upphovsrättslagstiftningen för TDM. I USA
går text- och datautvinning under
”fair use” vilket gjort att USA blivit
ett centrum för den här typen av
forskning. Även Israel och Singapore har lagar som medger TDM.
EU-kommissionen föreslår:
Ett undantag i upphovsrätten för
text- och datautvinning som gäller
forskare i allmänhetens tjänst.

Biblioteken får inte dela med
sig av sitt material i digital form,
utan bara av fysiska medier. Det
innebär att de får sämre möjligheter
att hjälpas åt när allt fler medier
köps in digitalt eller digitaliseras.
Informationsinfrastruktur blir ojämn
över landet. Enligt EU:s Infosoc-direktiv från 2001 får man tillgängliggöra digitalt material i särskilda
läsapparater. Ett sådant exempel är
KB:s digitala tidningsarkiv (s. 12–15).
Rättsläge: Det här kan man
ändra på nationell nivå. Till exempel
ge tillstånd att tillgängliggöra i
bibliotekslokaler eller slutna nätverk
med inlogg.
EU-kommissionen föreslår:
Att elektroniskt material får delas i
lokaler som tillhör en utbildningsanstalt eller via ett säkert elektroniskt
nätverk. Det finns ingen särskild
skrivning om bibliotekslokaler.

När det gäller hur bibliotek får
digitalisera och tillgängliggöra verk
vars upphovsmän är okända eller
verk som inte längre utges i tryck
på den kommersiella marknaden är
lagstiftningen otillräcklig.
Rättsläge: Det finns ingen
enhetlig lagstiftning. Frågan om
anonyma verk har lämats utanför
den nya förslaget då de tidigare
behandlats i ett eget direktiv. Istället har man fokuserat på verk som
inte längre finns tillgängliga på den
kommersiella marknaden.
EU-kommissionen föreslår:
Att frågan löses med avtalslicenser.
Men att det finns en så kallad
opt out-möjlighet för enskilda
rättighetsinnehavare.

Biblioteken behöver kunna dela
med sig av digitala verk också
internationellt. Studie- och forskningsmiljöer är inte längre begränsade till platser eller länder – då
måste studenter och forskare kunna
arbeta tillsammasn med gemensam material. EU har uttalat sig för
open science – att det ska vara en
gemensam forskningsregion.
Rättsläge: Eftersom upphovsrätten är begränsad till ett lands gränser behövs gemensamma regler för
hur verk ska kunna delas internationellt på internet. I dag saknas
gemensamma regler i unionen.
EU-kommissionen föreslår:
Att elektroniskt material får delas
i lokaler som tillhör en utbildningsanstalt eller via ett säkert elektroniskt nätverk. Det finns ingen
särskild skrivning om bibliotek.

I dag förhandlas alla villkor specifikt för e-böcker. Men kan man inte
låna ut e-böcker på samma villkor
som andra böcker?
Hittills finns varken en svensk eller
en europeisk konsensus.
Rättsläge: En färsk dom i
EU-domstolen slog efter en fråga
från nederländska biblioteksföreningen fast att e-böcker kan jämställas med pappersböcker så länge
man lånar ut dem under begränsad
tid och till en låntagare åt gången.
Det återstår att se vad domen från
EU-domstolen kommer att få för
betydelse i praktiken.
EU-kommissionen föreslår:
E-böcker ingår inte i kommissionens
förslag. De hänvisar till befintliga
domslut.
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”Tillgången får
inte försämras”
Med den nya antologin Röster om bibliotek och upphovsrätt
sätter Svensk biblioteksförening fokus på upphovsrätten.
– Vi vill bredda bilden av vad som är bibliotekens frågor,
säger utvecklingssekreteraren Katarina Wiberg.
i antologin diskuteras upphovsrätten som
nytt kompetensområde på forskningsbiblio
teken, dess betydelse för det demokratiska
uppdraget och svårigheterna med den digitala
upphovsrätten. Kungliga bibliotekets jurist
Jerker Rydén, MTM:s seniora rådgivare Anne
Stigell och Stockholms universitetsbiblioteks
jurist Jonas Holm är några av dem som skriver
i boken och den är ett av de första stegen föreningen tar när det gäller upphovsrättsfrågorna.
– Med antologin vill vi både öka medvetenheten hos våra medlemmar och uppmärksamma politikerna på att det finns problem
här som behöver lösas. Biblioteken står för
fri kunskapsspridning och vi måste bevaka
att den inte försämras. Från vårt håll är detta
en början, säger Svensk biblioteksförenings
utvecklingssekreterare Katarina Wiberg.

Så tycker
Svensk biblioteksförening
l Förslaget att införa ett obligatoriskt undantag

för automatiska sökningar på stora informationsmängder, text- och datautvinning bör inte
begränsas till forskningsinstitutioner.
l Förslaget att införa ett obligatoriskt undantag
för digitalisering av kulturarvsmaterial bör även
omfatta tillgängliggörande.
l Förslaget att införa ett särskilt skydd för
nyhetsmaterial bör inte förverkligas.
l Förslaget att implementera Marrakech-avtalet är positivt och kommer underlätta
tillgängliggörandet av medier för personer med
synnedsättning.
l Förslaget att införa ett obligatoriskt undantag
för undervisning bör även omfatta forskning.
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Upphovsrättsfrågorna är
viktiga för biblioteken. Till
stor del handlar det om att få
tydliga regler som är lätta att Ny bok om upphovsrätt.
använda och förstå. I nuläget går avtal, lagar och licenser in i varandra
och det är svårt att få överblick över vad man
egentligen får göra.
bibliotekarier i utbildningsväsendet behöver kunna rådge studenter och forskare i hur
de får använda andras forskning, men också
hur de ska förhålla sig till sina egna rättigheter
när de skriver avtal med till exempel utgivare.
Enligt Katarina Wiberg höjs röster för att
biblioteken ska ta på sig rollen att vara lokala
upphovsrättsrådgivare. Men ska biblioteken
äga det mandatet, då behöver de mer kompetens, säger hon.
Ett expertnätverk om upphovsrätt har bildats för att öka intresset och sprida information
och kunskap om upphovsrätten och hur den
påverkar biblioteken.
– Nu ska vi fundera tillsammans med våra
medlemmar på hur vi ska jobba vidare, både
nationellt och på EU-nivå. Det är den här våren som påverkansarbetet måste göras.
Biblioteksföreningen tycker att EU-förslaget är tunt.
– Vi hade större förhoppningar på lag
stiftning. Att undantagen skulle utsträckas.
Det har talats mycket om öppenhet och en
gemensam digital marknad med lika villkor
i EU. Men när förslaget väl kom i september
gick det i stora delar rakt emot vad man sagt
tidigare. I stället för att öppna för gemenskap
begränsar och försvårar flera av förslagen
samarbete. n

Är det dags att
släppa utopin?
I den ideala framtiden flyter all kunskap fri på nätet och världens befolkning hjälps åt att
förbättra den. Alla drivs av det gemensamma goda. Men än är det långt dit, skriver SLU:s
bibliotekschef Karin Grönvall. Just nu måste vi prioritera och kompromissa.

Karin Grönvall
är överbibliotekarie
vid Sveriges lantbruks
universitet
FOTO: JONATHAN ROBSON

O

m bibliotekskollektivet fick makten
att forma framtiden
skulle upphovsrätten
som vi känner den nu
snart vara överspelad.
I den bibliotekariska
utopin utvecklar vi
informationssamhället
tillsammans med allas bästa
för ögonen. All världens information ligger fritt ute på nätet, i
nedladdnings-, uppstyckningsoch analyserbar form. Alla
med relevant kompetens hjälps
åt att verifiera och förbättra
informationen. Att ta hänsyn
till varandras integritet är en
självklarhet. I utopin är också
bibliotekariens funktion överspelad. Denna
nya sköna värld kräver inga informationsarkitekter, it-, open access- eller e-resursbibliotekarier. Sanningen är att vi bara behövs så länge
världen är ofullständig.

Ett par decennier senare inser vi att Internet
i sig inte ändrade någonting. Det är fortfarande pengatörsten och egenintresset som styr,
men nu i ett informationslandskap som inte
går att tolka med vår analoga begreppsvärld.
Upphovsrättslagen pratar om ”exemplar” och
”lånesökande”, men vi hanterar en oändlig
mängd digitala kopior och vem vill låna när
man kan ladda ner. En begränsning till användning av material i digital
form ”på biblioteket” känns
allt mer absurd.

”Varken
upphovsrätt
eller bibliotekarier
är överspelade.
Ännu.”

under en period på nittiotalet fick vi en
föraning av Utopia. Internets födelse, och
pånyttfödelse i webb 2.0, öppnade för sekundsnabb spridning av information och en
öppen diskussion i demokratisk anda. En våg
av framtidstro svepte över biblioteksvärlden.

i väntan på Utopia vill vi att
biblioteken i kraft av sitt demokratiska uppdrag, fortsatt
ska åtnjuta en särställning
när det gäller spridning av
upphovsrättsskyddat material.
Om det ska vara möjligt måste vi prioritera och
kompromissa. Vi måste också våga sia om vad
nästa generations forskare behöver ha tillgång
till och skapa opinion för att detta sparas och
tillgängliggörs. När EU:s forskningskommissionär, Carlos Moedas, förra våren twittrade
”Open as possible, as closed as necessary”
orsakade han en Twitterstorm i hoppets tecken. Låt oss skapa möjligheter för den digitala
informationen att vara så öppen det bara går!
Vi har ett jobb att göra. Varken upphovsrätt
eller bibliotekarier är överspelade. Ännu. n
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Den här
texten är en kort
version av Jerker Rydéns
bidrag i Svensk biblioteksförenings antologi
Röster om bibliotek och
upphovsrätt.

främja införande av lagstiftning om avtalslicenser i EU:s medlemsstater. I EU kunde
man visserligen redan göra detta – det fanns
juridiskt stöd för att införa lagstiftning som
möjliggör avtalslicenser – men ur ett politiskt
perspektiv krävdes det ett policydokument
för att länder såsom Tyskland skulle inleda en
översyn av sin lagstiftning.
Men alltjämt fattades det en pusselbit: hur
möjliggöra tillgång över gränserna och globalt
med stöd av en avtalslicens?

Svensk modell
går på export
Kollektivavtal om upphovsrätt. Funkar det? Ja, men
hittills bara i Norden. Kungliga bibliotekets Jerker Rydén
förklarar varför avtalen nu går på export i strävan efter
det globala digitala biblioteket.

N

TEXT JERKER RYDÉN ILLUSTRATION TEAM HAWAII

är Google inledde en
omfattande digitalisering
av böcker vid amerikanska universitet – utan
godkännande av rättighetshavarna – stämde det
amerikanska författarförbundet och förläggarföreningen Google på
skadestånd år 2005. Men parterna kom fram
till ett förslag hur de skulle kunna förlikas med
inspirationen från ett som kan tyckas oväntat
håll – Sverige.
Problemet som parterna konfronterades
med var att det inte var möjligt att identifiera
samtliga rättighetshavare och inhämta deras
godkännande till digitaliseringen och tillhandahållandet. I Sverige hade detta problem
lösts mer än 50 år tidigare, genom att introducera kollektiva avtalslicenser med utsträckt
verkan. För enkelhetens skull använder jag i
fortsättningen benämningen avtalslicenser.
Juridikprofessorn Svante Bergström, som
var expert på upphovsrätt men även verkade
inom arbetsrätten, brukar utpekas som den
person som först presenterade avtalslicensen
som ett sätt att lösa upphovsrätten för massutnyttjande. Bakgrunden var att SVT ville ha
en tvångslicens för sina TV-sändningar. Men
detta motsatte sig upphovsmännen.
Professor Bergström fann lösningen på
dilemmat med inspiration från arbetsrätten
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och kollektivavtalet. Där hittade han värderingarna som ligger till grund också för
avtalslicenserna: samförstånd i stället för
konflikt till samhällets fromma. Kollektivavtal binder oorganiserade arbetstagare och det
skulle även avtalslicensen. Genom lag skulle
avtalslicensen utsträckas till att omfatta de
rättighetshavare som inte var medlemmar i
en rättighetsorganisation och anonyma verk
skulle därmed inte heller vara något problem.
Resultatet blev att den första avtalslicensen
infördes i 1960 års upphovsrättslag och att
SVT och upphovsmännen tecknade den första
avtalslicensen om vidaresändning av TV-program.
utomlands stannade upphovsrättens utveckling av och rättighetshavare och användare
fastnade i låsta positioner – rättighetshavarna
å sin sida slog vakt om sina exklusiva rättigheter och biblioteken å andra sidan krävde
undantag. Sverige valde medelvägen i form av
avtalslicensen, liksom övriga Norden, och löste därigenom det problem som för icke nordbor

framstått som omöjligt att lösa – det digitala
dilemmat.
När Google 2005 tillsammans med amerikanska författarförbundet och förläggarföreningen ville lösa det digitala dilemmat
med avtalslicensen visade det att den svenska
modellen var funktionell i 21:a århundradet.
Samtidigt med Googles rättstvister inleddes
i EU en mångårig diskussion om det digitala
dilemmat: Hur kan man massdigitalisera när
man inte kan klarera med var och en? Men i
stället för att ägna sin tankemöda åt alla de
upphovsrättsligt skyddade verk som måste
hanteras fokuserade EU på anonyma verk.
År 2010 kom EU-kommissionen till insikt
om att förslaget till en EU-lag om anonyma
verk inte löste det digitala dilemmat. Därför tog EU-kommissionen med inspiration
från den svenska modellen initiativet till en
dialog mellan biblioteken i EU å ena sidan och
rättighetshavarna å den andra. Det ledde till
ett samförståndsavtal som undertecknades i
Bryssel den 20 september 2011.
Syftet med samförståndsavtalet var att

under 2016 lanserade KB tre piloter i syfte
att visa att det är möjligt att använda avtalslicenser för att ge gränsöverskridande access till
bibliotekets samlingar. Piloterna har inneburit att forskare vid Lunds och Umeå universitet har fått access när helst och var helst de
befinner sig i Sverige och på vilken plattform
de än väljer – smartphone, läsplatta eller dator.
Forskare vid Åbo Akademi har genom avtalslicensen beretts samma möjlighet i Finland.
Detta innebär att den svenska modellen
dessutom kan tillföra mervärde på ett område
där Sverige likaså är ett föregångsland – miljön. I stället för att framställa papperskopior
eller genom fjärrlån frakta böcker kan informationen i bibliotekets samlingar tillgängliggöras elektroniskt – det kan kallas för Grön
upphovsrätt. Det vill säga den svenska modellen på upphovsrättens område drar sitt strå till
stacken för ett hållbart samhälle.
Fram tills KB lanserade piloterna hade
avtalslicensen av vissa påståtts inte kunna
möjliggöra access över gränserna. Men piloterna ändrade på detta: Det gick ju. Och EU-kommissionen som samtidigt arbetade med att ge
sin Digitala agenda en reell innebörd presenterade hösten 2016 ett förslag till EU-lag om
upphovsrätt som när det gäller gränsöverskridande access till bibliotekens samlingar i allt
väsentligt bygger på KB:s piloter.
Målet – gränsöverskridande tillgång till
information oberoende av tid och rum – är
möjlig. Idén om ett digitalt bibliotek lever alltså i högsta grad. Nu är tiden mogen för EU som
helhet att ta till sig den svenska modellen och
med hänsyn till att den svenska modellen ses
som en förebild i USA, Japan och många andra
länder bland annat i Afrika, är det inte utan att
man som svensk kan känna sig lite stolt. n
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dén till Askersunds nya kunskaps- och
kulturcentrum Sjöängen kom då kommunen behövde en ny högstadieskola.
Politikerna enades om att det skulle bli en
skola med kulturprofil och att den skulle
rymmas i en ny byggnad som också fungerade som mötesplats för övriga kommuninvånare. Så Sjöängen har många olika
verksamheter samlade under samma tak.
– Visionen är att huset ska fungera som en
brygga mellan kunskap och kultur. Lite som
askersundarnas vardagsrum, säger Darina
Gustavsson, bibliotekarie i Askersunds bibliotek, som är en av verksamheterna som huserar
i Sjöängen.
Förutom Sjöängsskolan (årskurs 6–9) och
biblioteket ryms salonger för kulturintresserade. Besökare kan se och höra musik, teater,
dans, biofilm eller föreläsningar. Här finns
också kommunens turistbyrå, kommunala
musikskolan, fritidsgården, en konsthall och
danssal liksom andra lokaler som går att hyra.
Dessutom finns här en kombinerad restaurang
(för pensionärer) och skolmatsal, där köket
också lagar maten till alla kommunens äldreboenden.
Hela byggnaden är 1 200 kvadratmeter stor,
men bibliotekets 450 kvadratmeter avviker
tydligt: Det har en böljande form och är helt
i trä, såväl utvändigt som invändigt – innerväggarna, bokhyllorna och trapporna mellan
våningsplanen är i trä.
– När författaren Björn Ranelid invigde
biblioteket den 10 november 2016 överöste han
lokalen med beröm. De flesta som kommer in
tycker att det är ett fantastiskt rum, för att allt
är i trä och att takhöjden ger en rymd, säger
Darina Gustavsson.
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Sjöängens kulturhus i Askersund ska vara inbjudande – en plats för möten.
Känslan märks inte minst i det meröppna biblioteket. TEXT ANA UDOVIC

De böljande formerna har gjort att hyllorna inte passar längs väggarna. I stället står
de fritt ute på golvet, med hjul under ifall de
behöver flyttas. Däremot är läsplatserna ofta
placerade längs väggarna, och särskilt trevligt
är det att sitta vid bibliotekets södra del som
har stora fönster mot Alsen, sjön som hänger
ihop med Vätterns nordligaste spets. Där finns
en populär läshörna med tidskrifter.
Utsikten över sjön blir utmärkt också för
dem som befinner sig på andra våningen, där
skolbiblioteket ryms på ett så kallat entresol-plan.
I skolbiblioteksdelen finns Sjöängsskolans
facklitteratur, och ett samarbete mellan skolbibliotek och folkbibliotek håller på att arbetas
fram. Tanken är att sammanföra skönlitte-

Breda trätrappor leder
upp till ett utrymme
ovanpå sagorummet som
ska fungera som en myshörna för äldre barn och
ungdomar. Halva trappan
har extra höga trappsteg,
tänkta som en läktare där
man kan sitta och lyssna
på ett framförande.
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raturen från skolbiblioteket med den från
folkbibliotekets ungdomsavdelning så att
all skönlitteratur för ungdomar finns på
samma ställe.
– Det är mer naturligt att allt står
samlat, så att det eleverna lånar på fritiden
är samma som det de lånar under skoltid,
säger Darina Gustavsson.
I Sjöängens vision om att vara en brygga
mellan kultur och kunskap ryms också en
tanke om öppenhet. Biblioteket ska vara
en plats där alla känner sig välkomna, även
utanför de ordinarie öppettiderna. Det betyder att biblioteket har ”meröppet”. Alla
över 18 år kan ansöka om ett meröppet-lånekort som också fungerar som en nyckel
till biblioteket och gör att de kan komma
när som helst mellan klockan 7 och 22 för
att låna eller lämna tillbaka böcker.
– Vi har valt att lita på våra besökare, sedan finns ju alltid en logg så vi kan se vem
som varit inne på biblioteket, säger Darina
Gustavsson.
Bygget av biblioteket blev lite försenat
och fortfarande är mycket i startfasen.
I december hade de sex personerna som
utgör personalen (tre är bibliotekarier, tre
är assistenter) fullt upp med att packa upp
böcker. Utmaningarna består i att försöka
hitta ett bra flöde i biblioteket och fundera
över hur de skyltar bäst.
De planerar också för författarbesök,
och det är här de första samarbetena börjar
skönjas – när Majgull Axelsson kommer i
vår är det tänkt att biblioteket ska samarbeta med scenkonstavdelningen och
använda Sjöängens stora salong, som tar
500 sittande.
Att det nya biblioteket är populärt hos
Askersundsborna råder det inga tvivel om.
– Vi har definitivt märkt en ökning av
antalet besökare bara första månaden.
Det är fantastiskt roligt. Funktionen med
meröppet har gått över förväntan också.
Väldigt många har valt att skaffa ett kort så
de kan komma även när personalen inte är
här, säger Darina Gustavsson. n
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”Världens
vackraste
kulturhus.”

8

Biblioteket i Sjöängen är 450
kvadratmeter stort, har högt
i tak och vågformade väggar.
Biblioteksbyggnaden får sin
särprägel gentemot resten av
kulturhuset med en inredning
genomgående i trä.

4. LÄSHÖRNA
MED UTSIKT

1. INGÅNGAR

6. SAGORUM

2. INFORMATIONSDISK
OCH SJÄLVBETJÄNING

Fönstren erbjuder en vacker
utsikt mot sjön. Här finns
fåtöljer att sitta och läsa i, och
i två av fönstren finns sittbänkar.
Intill samlas bibliotekets över 100
svenska vecko- och månadstidningar.

5. FLER SITTPLATSER
Längs den böljande väggen finns läsplatser
och fler fåtöljer, även här finns stort fönster
med en sittbänk.

7. ARKIV
Det stora källarmagasinet har blivit ett kompakt arkiv som ryms i bibliotekslokalen, det gör
böckerna mer tillgängliga. Hyllorna går att rulla
isär så besökarna själva kan söka efter sådant
de är nyfikna på.

8. BARNVAGNSAVDELNING

3. HYLLOR

9 KONFERENSRUM

1
2

7 6
2

Sagorummet har fått heltäckningsmatta,
så att man sitter mjukt på golvet och kan
titta på stjärnorna som pryder taket när
det är högläsning.

Det första man möter är informationsdisken
och självbetjäningsautomaterna. Under de
tider då biblioteket är bemannat finns alltid två
personer på plats, men det händer att en sitter
i det lilla kontoret som ryms under trappan
medan den andra står i informationsdisken.

I det stora biblioteksrummet är det högt i tak
och de böljande formerna på huset gör att
hyllorna står mitt i rummet. De har hjul under
sig så de går att flytta på.

9

BJÖRN RANELID NÄR HAN
INVIGDE DET NYA BIBLIOTEKET
SJÖÄNGEN.

Böljande
former

De som ska till biblioteket i Sjöängen kulturhus
kan komma från två håll – antingen genom
entrén från Askersunds stadskärna, med busstorget och huvudgatan utanför, eller från sjön
Alsen där det går en strandpromenad. I bägge
fallen når de först foajén. Här samsas husets
kombinerade reception och turistbyrå med ett
kafé – och där ryms även en tidningshörna med
bibliotekets dagstidningar.

1

5

3

På barnavdelningen är hyllorna svängda och
kan placeras på olika sätt. Här finns också lägre
tråg med bilderböcker och soffor där man kan
sitta och läsa. Ungdomsavdelningen ligger
också här, med sittplatser intill.

I ena änden av biblioteket finns Aspön, ett
konferensrum för uthyrning. Här kan föreningar
ha möte. Borden är smala och kan flyttas, bilda
en ring eller fällas ihop och tas bort.

4
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Med sikte
på världsproblemen

En femåring i Somalia som kommer att bli världens
främsta robotforskare. Det är henne toppuniversitetet
MIT:s specialstyrka ser framför sig när de tänker ut
framtidens bibliotek. En global resurs för globala studier.
TEXT ADAM WESTIN FOTO SHAWN HENRY

B

lygsamhet ligger inte för Massachusetts Institute for Technology, här handlar det om att
rädda världen. Några pågående projekt är att ta fram ett
piller som bromsar åldrande,
bota alzheimer och att skapa
framtidens bibliotek.
– Att kavla upp ärmarna
och jobba för att lösa världsproblem är en del
av skolans etos, säger MIT:s bibliotekschef
Chris Bourg och tar en klunk från en Dr. Pepper-flaska av amerikanska mått. På väggen
hänger den ikoniska ”We Can Do It”-bilden av
en kvinna i sjalett som spänner biceps, framtagen under andra världskriget för att stärka
arbetsmoralen hos fabriksarbetande kvinnor.
Samtidigt som MIT försöker lösa världens
svåraste gåtor är universitetet genomsyrat
av öppenhet. Den som vill låna böcker, gå
på toa eller äta en burrito på MIT:s taqueria
kan traska rakt in, vilket knappast är fallet
på Harvard University en kort tunnelbanefärd bort. MIT är ett stadscampus i staden
Cambridge, på andra sidan bron från Boston.
Med flera stora tech- och läkemedelsföretag i
staden och en imponerande historia – forskare på MIT uppfann transistorn, e-posten
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och begreppet World Wide Web – så benämns
Cambridge som östkustens Silicon Valley.
På bibliotekssidan har ambitionen att rädda
världen bland annat tagit sig uttryck i att man
är ledande inom open access. 44 procent av
artiklarna som producerats sedan 2009 är
fritt tillgängliga för alla att läsa, vilket är den
högsta andelen bland universiteten i USA. Det
var ett tungt vägande skäl för Chris Bourg att
lämna Stanford i Kalifornien, när hon för två
år sedan fick frågan om hon ville ta över som
bibliotekschef med uppdraget att leda MIT:s
fem bibliotek in i den digitala framtiden.
chris bourg har tio år i militären bakom sig,
en pappa som arbetat på fingertrycksdivisionen inom FBI och en Ph D i sociologi. Med
detta i ryggen var det lätt att anpassa sig till
den lösningsorienterade MIT-kulturen, och
hon tog sig an uppdraget genom att samla en
trettio man stark ”Task Force for the Future of
Libraries”. Den mest drastiska slutsatsen i den
preliminära rapporten som kom i oktober är
att MIT:s bibliotek ska vara globala.
Av de trettio personer som tagit fram
rapporten är bara tre bibliotekarier. Resten är
personal och forskare på MIT:s fem institutioner: teknik, arkitektur, humaniora, manage-

>

Under bootsen har MIT:s
bibliotekschef Chris Bourg
strumpor med bokryggar på.
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Chris Bourg
l Yrke: Biblioteks
chef på Massachusetts Institute of
Technology.
l Ålder: 52.
l Familj: Fru, hund
och en vuxen dotter.
l Bor: I Cambridge
utanför Boston i
nordöstra USA.
l Fritid: Reser, lagar
mat, går på baseboll,
leker med hunden
och lyssnar på
countrymusik.
l Bakgrund:
Uppvuxen i Virginia.
Gick med i armén
för att få stipendium
till universitetet. Arbetade 3,5 år i tyska
Augsburg, var stationerad i Tyskland
när Berlinmuren föll.
Har utbildat i socio
logi och ledarskap
på officershögskolan
West Point i staten
New York. Bott 17
år i Kalifornien och
tog Ph D i sociologi
på Stanford. Började
arbeta som bibliotekarie på Stanford
år 2002 och blev till
sist associate university librarian innan
hon blev director
of libraries på MIT i
november 2014.
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en fråga om kognition och muskelminne. När
du håller i en bok och ska citera något som du
läst förut, så vet du rent fysiskt ungefär var du
ska leta. Det här har inte gått att överföra till
läsplattor. När jag arbetar använder jag både
datorn och massor av A4-papper. Jag antecknar på en whiteboard och sedan tar jag en bild
av den. Vi vill ha båda, och det handlar inte
bara om att vi inte vant oss vid det digitala.
ment och vetenskap. Arbetslaget har ställt sig
frågan "Vad kan ett bibliotek vara?" utan att
lägga vikt vid vad de olika institutionerna har
behov av just nu.
– Forskare gillar att tänka stort, de kan testa
en hypotes i tjugo år. Den kan vara fel, men de
testar den ändå. Bibliotekarier…
Chris Bourg gör en konstpaus och skrattar.
– Bibliotekarier är mer vana vid att tjäna
omedelbara behov – vilket är bra! Så den här
rapporten kommer vara obekväm, men jag
tror att vi är redo för den. I och med exempelvis oa-rörelsen har fler och fler bibliotekarier
insett att vi inte kan fortsätta på samma sätt
som vi gjort i en forskningsvärld som är helt
förändrad. Vi måste ta djärvare steg och tänka
på hur vi ska bli mer aktiva, vilket rapporten
manar till. Eller – den manar till det på steroider, säger Chris Bourg och skrattar igen.
något som tydligt framgick när arbetslaget
samlade input från personal och studenter var
hur uppskattat biblioteket är. Bibliotekarier
blir ett slags partners till studenterna, då de
inte har en auktoritär eller utvärderande roll.
Likaså är den fysiska platsen viktig, trots att
man i mindre utsträckning går dit för att hitta
forskningsmaterial. I stället besöks biblioteket
för att studera och organisera material som
studenten har inhämtat på egen hand.
En av de mest intensiva diskussionerna i
forskargruppen handlade om hur bibliotek ska
tänka i balansen mellan digitala och fysiska
medier. Vilket på sätt och vis är en outforskad
fråga, enligt Chris Bourg.
– När någon säger att de ”föredrar papper”
möts de ofta av åsikten att det bara är en
tidsfråga innan de vänjer sig vid det digitala.
Men flera forskare lyfte att det även kan vara

Rapportförfattarna landar i slutsatsen
att alla tjänar på att så mycket material som
möjligt finns tillgängligt digitalt. Men att det
är dags att gå på djupet med frågan om vilka
material som även bör finnas i fysisk form.
De rekommenderar därför att MIT tar ett
tvärvetenskapligt initiativ som ska ägna sig åt
Research in Information Science and Scholarly
communication. Där vill Chris Bourg samla
allt från kinesiologer (muskelforskare) och
forskare i informationsvetenskap, till affärsutvecklare och programmerare som kan omsätta
forskningen till verklighet.
– Först när vi förstår både
den unika intellektuella vinsten med att jobba med digitala
respektive fysiska material så
kan vi optimera användandet
av dem båda.

”Den här
rapporten kommer
vara obekväm,
men jag tror att
vi är redo för den.”

finns det någon bättre plats
än biblioteket för att hitta
det som man inte visste att man letade efter?
Ordet ”serendipity” pryder Chris Bourgs
twitterprofil, och hon säger sig vara besatt av
begreppet som betyder ”ödets lyckokast”. Möjligheten till oväntade upptäckter är något som
forskarlaget skriver att man måste ta i beaktning i utvecklandet av nya digitala bibliotekstjänster. Sökmotorn Google har gjort det till
sin dygd att ge användaren exakt vad den letar
efter. Men, som de flesta är bekanta med vid
det här laget, så kommer det även problem med
att människor ständigt bekräftas i sin världsbild. Filterbubblor har blivit ett modeord och
ur en forskaraspekt finns även ett behov av att
stöta på det oväntade.
– Vi behöver Googles precision i det digitala
biblioteket, men folk vill också stöta på det
som de saknar. Exakt hur det ska gå till vet vi

>
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inte, men jag tror att det är viktigt att vi implementerar det här elementet när vi utvecklar
nya tjänster.
Begreppet Virtual Reality nämns inte i
rapporten, men i sitt huvud har Chris Bourg
börjat skissa på det virtuella biblioteket. Där
sammanfogas tankarna om serendipity med
diskussionen om digitalt och fysiskt material.
– Nu pratar jag science fiction – kanske om 10
år – men jag föreställer mig en sökvärld där man
kan ha en upplevelse som känns som att bläddra
i bibliotekens hyllor, men där du har möjlighet
att bläddra bland alla stora bibliotek i världen.

Hayden Library, ett av
MIT:s sex bibliotek.
Tre av dem har dygnet
runt-öppna lokaler.

Så till visionen om att MIT ska bli ett globalt
bibliotek, som är ett genomgående tema för
hela rapporten. Vad det ska innebära i praktiken är svårt att få svar på av Chris Bourg.
Kanske ska det snarare betraktas som en inställning, en hållning, en hypotes. Och som en
anpassning till hur modern forskning bedrivs.
– Våra studenter är redan globala. De studerar utomlands, samarbetar med forskare över
hela världen och använder sig av varandras
artiklar och data. Ett bibliotek som bara tjänar
sitt lokala klientel… för mig är det lokala klientelet inte ens lokalt längre, säger Chris Bourg.
När Chris Bourg har arbetat med det globala
biblioteket har hon föreställt sig en femåring
i Somalia, som kanske någon gång i framtiden
kommer att bli världens främsta robotforskare. Och hon vill se till att den femåringen
har rätt förutsättningar. För att det globala
biblioteket ska nå ut även till platser där
internet inte är pålitligt ska filerna inte vara
allt för tunga, och formaten så kompatibla
som möjligt. Affärsmodellen för det globala
universitetet återstår att lösa, likaså framtidens affärsmodeller för open access. Än så
länge betraktar MIT det globala projektet som
en social investering som måste få kosta. Både
för att MIT:s egen forskning lyfter av att hitta
samarbetspartners – men också för att fler ska
vara med och lösa världsproblemen.
– Vi vet inte var på planeten de finns som
kommer hjälpa oss att bromsa klimatförändringar och skapa stabilitet i oroliga regioner
som är oroliga nu. Det är ”all hands on deck”
som gäller, säger Chris Bourg. n

En sista
hälsning
som Räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 010–1993300
eller lakareutangranser.se. Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

Sammanfattning av rapporten
MIT:s bibliotek ska vara globala
MIT ska vara ett globalt universitet. I biblioteket ser de en öppen global plattform där
forskare från hela världen kan samarbeta,
kanske i realtid.
Nya affärsmodeller för open access
För att förse fler med forskningsartiklar och
material världen över ska MIT sträva efter att
hitta affärsmodeller där betalningen baseras på
hur många som använder forskningen (seats)
snarare än potentiella användare (population).
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Hitta balansen mellan
fysiskt och digitalt innehåll
För att skapa en öppen global plattform behövs
ett tvärvetenskapligt ”Initiative for Research in
Information Science and Scholarly Communication”. De ska bland annat ta reda på vad det
finns för vinster i inlärning med fysiskt respektive digitalt material.
Algoritmer och integritet
Företag som Facebook och Google anpassar
användarupplevelsen efter varje individ. Bibliotek ska utveckla teknologi och riktlinjer där
individualisering är valfri.

”Hacka” MIT!
MIT manar till påhittighet från användarna.
”Vår vision kommer att realiseras genom de
sätt som dessa använder våra resurser, verktyg,
tjänster, rum och expertis för att accelerera
vetenskap och kunskap i uppdraget att lösa
världens största utmaningar.”
Den preliminära rapporten presenterades den 24
oktober 2016 och finns att läsa som pdf på MIT:s
hemsida. Det är fritt för alla att kommentera
rapportens innehåll på MIT:s plattform Pubpub
fram till mitten av februari. Sedan ska rapporten
revideras och en slutgiltig version läggas fram.

PG: 900603–2

SÅ
GJORDE
VI
Förskolebibliotek

Nya läsmiljöer
för de minsta

Sex förskolor i Växjö har fått nya bibliotek under 2016.
Med mysiga läsmiljöer och böcker på flera språk vill
kommunen sätta fart på barnens språkutveckling.

V

åren 2016 fick Växjö
kommun kritik från
Skolinspektionen för att
kommunens förskolor
inte arbetade likvärdigt
med språkutveckling.
Barn som har svenska
som andraspråk bedömdes vara
särskilt missgynnade. För att
komma åt problemet sökte och
fick kommunen projektpengar från Specialpedagogiska
skolmyndigheten för att bygga
upp bibliotek på förskolor och
under 2016 har projektledaren
Linda Valle byggt upp sex nya
förskolebibliotek. Inför 2017
satsar kommunen egna medel
för att utöka satsningen. På sikt
vill de omfatta alla förskolor, förskoleklasser
och fritidshem.
Varför är det bra med bibliotek
på förskolan?
– Varför vänta? Barn har en otrolig förmåga att ta till sig saker och ett väldigt driv att
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”Varför vänta?
Barn har en
otrolig förmåga
att ta till sig saker
och ett väldigt driv
att utvecklas.”

Växjö vill ge alla förskolor,
fritidshem och förskoleklasser egna bibliotek.

utvecklas. Om de kommer igång tidigt med
läsningen så har de nytta av det under hela
skoltiden och för resten av livet. Även små
barn behöver kunna kommunicera med sin
omvärld. Att göra sig förstådd är ett grundläggande mänskligt behov. Men det är viktigt att säga att ett förskolebibliotek ska vara
ett komplement till andra bibliotek, inte ett
substitut, säger Linda Valle.
Hur ser ett förskolebibliotek ut?
– Det som både är svårt och härligt är att
vi inte har något färdigt koncept för hur biblioteket ska vara, det är väldigt mycket upp
till varje förskola.
Kan du ge något exempel på hur
ni har gjort?
– På en förskola i Araby, som har en
stor andel barn som talar andra språk än
svenska, tycker personalen att det är väldigt
viktigt att föräldrarna involveras. Där ska
föräldrarna kunna slå sig ner i biblioteket

när de hämtar eller lämnar barnen och de
kan också låna hem böcker. Sedan har förskolorna löst det lite olika med beroende på
hur lokalerna ser ut. En förskola hade redan
ett ”språkrum” som vi har vidareutvecklat. En annan avsatte en del av personalrummet och ytterligare en gjorde om förskolechefens kontor.
En av förskolorna är en utomhusför
skola?
– Ja, det innebär ju lite speciella utmaningar. Äventyret, som den heter, har en altan
där barnen äter och vilar. Där har de satt
upp en hörnvägg med ljusslingor och ställt
bänkar med liggunderlag på där man kan
sitta och läsa. Vi har även jobbat med olika
tekniska lösningar som underlättar när man
är utomhus och köpt en skrinda, så att de
kan ta med sig utvalda böcker ut på ett enkelt
sätt. Men förskolan har även lokaler inomhus
där vi jobbat med läsmiljöerna.

Linda Valle.

Vad för sorts böcker finns på förskolebib
lioteken?
– Det är också lite olika. Jag försöker vara
så genusmedveten jag kan och se till att olika
kulturer visas upp i böckerna. Och så satsar
jag mycket på nyutgivet. Vissa förskolor har
velat köpa faktaböcker, alfabetsböcker och
språkutvecklande material. Jag är inte så
petig utan tänker att det mesta kommer gynna
barnen. Och så en del böcker på andra språk än
svenska, så klart.
Hur har ni valt ut de förskolor som är med
i projektet?
– Det har varit väldigt viktigt att inte bara
koncentrera dem till innerstadsdelarna. En
förskola ligger i Lammhult tre mil utanför
Växjö, en ligger i Araby som är ett invandrartätt område, och så uteförskolan som ligger i
norra utkanten av Växjö. Vi har velat ha olika
exempel att visa upp för andra förskolor som
är intresserade av att hoppa på. n
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svar direkt

Tidigare utvecklingsledaren på Internationella biblioteket, Harriet Lacksten,
skriver att det är med sorg i hjärtat och kokande blod i ådrorna som hon tar
del av att Internationella biblioteket står inför en nedläggning.

Harriet Lacksten
Tidigare utvecklings
ledare på Internationella
biblioteket
FOTO: PRIVAT

D

et är med sorg i hjärtat
och med kokande blod
i ådrorna som jag tagit
del av att Internationella biblioteket i
Stockholm står inför
nedläggning. För
kalla det vad man
vill, en spade är alltid
en spade. Integration
är inget annat än nedläggning när personalen ska skingras och uppdragen ”tydliggöras
och renodlas”. Det betyder bara att den
statligt finansierade lånecentralsdelen är det enda som blir
kvar.
Invandrarlånecentralen
och sedermera år 2000 Internationella biblioteket (IB)
bildades just för att kunna
bygga upp ett så bra kvalitativt bestånd som möjligt anpassat efter användarna och
också samla kompetens inom
mångspråksområdet. Man
skulle kunna få låna kvalificerad rådgivning
vare sig man befann sig i Skärholmen, Täby
eller Haparanda. Dessutom skulle Stockholms invånare kunna botanisera själva i

samlingarna, få god och kvalificerad service
och kunna ta del av intressanta program på
olika språk. 2011 utsågs IB till Årets bibliotek.
enligt informationen på Stockholms
stadsbiblioteks hemsida ska nu stockholmarna få större del av Internationella biblioteket.
Det ska spridas över hela bibliotekssystemet.
Delar av samlingarna ska ut till stadsdelsbiblioteken. Det är ingen dålig idé och något
IB försökt med redan tidigare. Erfarenheten
var ju tyvärr att många bibliotek har ont om
plats.
Inköpen till den publika
verksamheten ska begränsas
till det antal språk, vare sig
det är 9, 20 eller 25, som SSB
har upphandlat. Resten ska
tillgodoses med depositioner
från lånecentralen. Detta är
en klar försämring för användarna. Man medger från
stadsbibliotekets sida att IB:s
inköp varit av hög klass och
kvalitet, men man nämner ingenstans hur
denna höga kvalitet ska bibehållas, bara att
man måste följa lagen om upphandling. Det
har så vitt jag förstår inte varit helt problem-

”Man skulle kunna
få låna kvalificerad
rådgivning vare sig
man befann sig i
Skärholmen, Täby
eller Haparanda.”
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”En spade är
alltid en spade”

FOTO: MATTIAS P DAHLQVIST

”Det handlar om hur
spaden används”

fritt med att få upphandlade leverantörer att
tillhandahålla önskade språk och titlar.
ib:s personal besitter en unik kompetens
vad beträffar språk, litteratur, katalogisering,
kultur, inköpskällor och mycket mer. Till
exempel finns det på plats kunskaper i 25–30
språk. För att inte tala om de värdefulla
kontaktnät man byggt upp. Under min tid
på IB diskuterade vi ofta tillfälliga arbetsbyten med någon på stadsdelsbiblioteken.
Flera av IB:s medarbetare var intresserade,
men ingen från SSB:s sida. Nu kommer IB:s
personal att tjänstgöra på olika bibliotek.
Skulle man behöva rådgivning eller tala med
den enda rumänskspråkiga personen inom
Stockholms stadsbibliotek kommer man nu
att få leta länge och väl. Under 2016 har man
också på grund av den oro och ovisshet som
varit förlorat flera duktiga medarbetare med
unika kunskaper
Över 30 procent av Stockholms befolkning
har utländsk bakgrund. Det talas en bra bit
över 100 språk i Sveriges största stad. Man
ska nog akta sig för att ta så stora ord i sin
mun som ” att Stockholms stadsbibliotek ska
vara ett internationellt bibliotek” när man
samtidigt lägger ner Europas största mång
språkiga bibliotek. n

stockholms stadsbibliotek ska
vara ett internationellt bibliotek. Vad
betyder det när det redan finns ett sådant, en skatt med samlad mångspråkig kompetens och litteratur på över
100 språk? I Internationella biblioteket
samsas ett statligt, ett regionalt och
ett kommunalt uppdrag. Det regionala
Katti Hoflin.
har avslutats, men det statliga finns
kvar och förtydligas. Det kommunala finns också kvar
och står inför ett nödvändigt förändringsskede: den
språkkompetens och det stora bestånd som finns där
behöver komma fler stockholmare till del.
För tyvärr är det alltför få som använder den resurs
som IB är. Sedan 2003 har besöken och lånen stadigt
sjunkit. Ett skäl till det är nog att de lokala biblioteken
har byggt upp ett bestånd av de språk som användarna söker. Behovet av ett bibliotek där alla andra språk
finns har minskat. IB har 17 år på nacken, i dag hade vi
inte kommit på att den som har ett annat modersmål
än svenska eller ett annat språkintresse ska gå till ett
speciellt bibliotek. Det utbudet och den kompetensen ska finnas där den här personen bor och rör sig.
Det är därför inriktningen att integrera IB:s
kommunala del i övriga bibliotek har funnits i flera
år och är en bärande del i programmet för förnyat
Stadsbibliotek. Men hur ska det gå till? Det finns
många praktiska frågor att lösa, som inköpen. Att IB
har köpt in böcker utanför lagens ramar har gett god
kvalitet på litteraturen men är inte ett alternativ för
en kommunal institution. Redan i nuvarande ramavtal
för medieinköp kan vi gå utanför avtalet för inköp
av böcker på språk som avtalet inte täcker. I vår går
vi in i en ny upphandling av medieleverantör, där
mångspråksfrågan blir central. Och vi behöver även
framöver kunna köpa in litteratur utanför avtalet, på
språk som avtalet inte täcker.
Arbetet har bara börjat. Att på ett klokt och
strategiskt sätt integrera IB i Stockholms stadsbibliotek kommer att ta flera år. Men innebär det att IB
läggs ner? Den regionala delen: ja – övergår till Reg
ionbibliotek Stockholm. Den statliga delen: nej – ska
förtydligas i samråd med uppdragsgivaren KB. Den
kommunala delen: nej – ska ta plats i hela Stockholms stadsbibliotek. Namnet Internationella biblioteket: kommer att kvarstå nu men kan förändras
på sikt – kanske får hela nya Stadsbiblioteket detta
namn, kanske inte. Men det är inte i namnfrågan
utmaningarna ligger. För oavsett vad spaden kallas så
är det hur den används som är det avgörande.
Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm
BIBLIOTEKSBLADET 1 | 2017 |

35

Ge dem

DEBATT

Ge dem
Ge
dem
Ge dem
böcker
ge dem
ge dem
ge
dem

ANNONS

böcker
böcker
vingar
vingar
vingar

böcker
ge dem
”Öppet fönster
mot
vingar
Vad tycker du?
Skriv du också till
bbl@a4.se

oskyddad e-boksvärld”
De tre folkbibliotekschefer som upptäckte vinterns e-boksbluff är kritiska mot avtalen med
eLib. ”Det skulle vara mer ekonomiskt att ge bort abonnemang på Storytel”, menar de.

Katarina
Tollbäck Ericson
Bibliotekschef i Burlöv
FOTO: PRIVAT

Göran Schmitz
Bibliotekschef i Lomma
FOTO: PRIVAT

Johan Rasmussen
Bibliotekschef
i Staffanstorp
FOTO: PRIVAT
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D

en 15 november upptäckte
vi på folkbiblioteken i Burlöv, Staffanstorp och Lomma att en stor del av våra
e-böcker lånats av samma
familj. De sex familjemedlemmarna hade skaffat
lånekort på 57 bibliotek
och lånade titlar från sitt
eget "bokförlag" för stora belopp under de tre
månader det pågick innan de blev stoppade.
Lånebluffen blev snabbt en riksnyhet.
Till vår förvåning hade Axiell Media då
redan stängt av förlaget utan att varsko oss användare. Någon polisanmälan hade inte gjorts.
Vi blev bryskt medvetna om att vi hade ett
fönster öppet mot en e-boksvärld som kunde
innehålla det mesta.
I intervjuer försökte vi lyfta de större frågorna kring folkbiblioteken och e-böcker. Vi
upplever att Frondörförlagets framfart berodde på brister i systemet. Svensk biblioteksförening och SKL (vår förhandlare i denna fråga)
var neutrala medan debatten pågick. Inga
kritiska röster hördes.Men vi är inte nöjda och
är säkra på att vi inte är ensamma.
plattformen som erbjuds är inte bra. Det
hade varit enklare för bibliotek att lägga till
förlag än att plocka bort. I dag är hanteringen
omständlig och tidskrävande. Många e-bok
läsare skaffar lånekort i flera kommuner. En
modell där man använder till exempel personnummer, som bara kan användas en gång, i
stället för lånekortsnummer hade löst detta
delvis. Det blir svårt att även då skapa rättvisa när vissa kommuner har lägre anslag för
e-böcker än andra. Önskvärt vore en nationell
tjänst som skapade en rättvis tillgång till

sverige

e-böcker. Då hade det också funnits möjligheter och resurser att se över utbudet.
Kostnaden för e-böcker är ohållbar. Sveriges folkbibliotek betalar snart 10 procent
av sitt medieanslag för den e-boksutlåning
som utgör 1–2 procent av den fysiska utlåningen. Det skulle vara mer ekonomiskt att
ge flitiga användare abonnemang på Storytel
eller liknande tjänst, som dessutom är betydligt mer användarvänliga. De flesta som lånar
e-böcker är läsvana vuxna. Barn och ungdomar läser sällan en e-bok. Utbudet är också dåligt för unga, likaså böcker på mångspråk. Två
viktiga prioriterade grupper tillhör alltså inte
gruppen e-boksläsare.
2015 lade sveriges folkbibliotek 42 miljoner
på e-böcker (jämfört med 478 miljoner på
fysiska medier). Om utlåningen av e-böcker
ökade till 10 procent av utlåningen skulle halva
mediebudgeten gå till e-böcker. För ett bibliotek som Lomma med höga utlåningssiffror blir
kostnaden tre fjärdedelar av budgeten. Och
då har vi ändå satt en gräns på 30 kronor. En
e-bok kan ju kosta betydligt mer än så.
Hur ska folkbiblioteken få alla dessa hundratals miljoner? Är e-böcker det vi vill satsa
alla utvecklingspengar på? Frågetecknen är
många.
En nationell plattform förefaller avlägsen
och förhandlingar måste fortsätta för att få
en bättre lösning. Ska biblioteken kunna vara
en viktig aktör i e-boksutvecklingen, måste
det bli andra spelregler och förutsättningar. Det Frondörförlaget hade missat var att
mindre bibliotek ofta valt en ganska blygsam
budget till e-böcker på grund av de problem
vi här beskriver. Den bokflod de trodde att de
gömde sig i visade sig vara en vattenpöl. n
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Vi i IBBY Sverige är övertygade om att barn som
IBBY – International Board on Books for Young people - är en världsomspännande ideell
sverige
drabbats
krig
ochsomdrivits
påav flböcker,
ykt behöver
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och litteratur
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ge.
över gränser och att genom böcker bygga broar. Just nu är Europas IBBY -föreningar
aktiva för att ge alla flyktingbarn tillgång till böcker.

Vi är därför glada att vårt projekt Silent books nu startar.
Det
här gör IBBY
Sverige:
Italien vill vi i samverkan med några
Inspirerade
av IBBY
• Vi har initierat projektet Silent Books efter en idé från italienska IBBY .
utvalda folkbibliotek utveckla metoder att arbeta med
I samarbete med bibliotek har vi förmedlat textlösa bilderböcker till barn på
textlösa
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brobyggande mellan barn med olika språk och erfarenheter.
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Läsfrämjande – mer
än bara lyckopiller
Bokprat är den kanske vanligaste av alla läsfrämjande verksamheter på skolor och i bibliotek. Men
hur främjar bokpratet egentligen läsningen, och
hur skulle det kunna utvecklas? De frågorna har
Catarina Schmidt, universitetslektor i pedagogik
vid Göteborgs universitet, tittat närmare på i sin
rapport Fakirerna. Det är en studie om bokprat
som läsfrämjande insats, som bygger på forskning
kring läsfrämjande insatser som genomfördes hos
folkbiblioteken i sex län/regioner i södra Sverige
2014. Några konkreta råd som Schmidt ger bokpratande bibliotekarier är att ta del av forskning,
och att tänka att läsfrämjande handlar om mer
än att skapa lust – läsningen ska få rymma alla
känslor.

Data hal som ålar
Föreställningen om forskningsdata som något lätthanterligt är naiv,
menar forskare vid institutionen för informations- och biblioteksvetenskap i Lund. I stället är data svårfångad, rentav så hal att ”När är
data?” är en bättre fråga än ”Vad är data?”
TEXT TIM ANDERSSON
FOTO ISTOCK

Sara Kjellberg
Forskare i biblioteks- och
informationsvetenskap
FOTO: LUNDS UNIVERISTET

F

orskningsdata måste göras
öppen för att industri, företag
och offentlig sektor snabbare
ska få del av nya forskningsgenombrott. Så heter det
i regeringens senaste forskningsproposition. Liknande
formuleringar hittar man i
dokument från EU-kommissionen och internationella organ som OECD
och Världsbanken.
– Forskningsdata framstår lätt som objekt
man kan lägga i en box och bara offentliggöra.
Så är det tyvärr inte, konstaterar Sara Kjellberg, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap i Lund samt utvecklare av forskningsstödet på Malmö högskolas bibliotek.
bakom formuleringar som den i forskningspropositionen finns en naiv föreställning,
menar Sara Kjellberg: Forskningsdata som
någonting lätthanterligt, konkret, något som,
bara vi offentliggör den på samma sätt som
vi offentliggör vetenskapliga publikationer, kan bli till gagn för allt och alla. I
själva verket utgör den en mycket mångfacetterad verklighet, bestående av
allt från mätresultat och observationer
till datakod och arkivmaterial.
I antologibidraget "Data in the
making: temporal aspects in the
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construction of research data" har Sara
Kjellberg tillsammans med Jutta Haider,
docent i biblioteks- och informationsvetenskap i Lund, visat på några olika perspektiv på
datafrågan i relation till utvecklandet av de två
stora forskningsanläggningarna i Lund, ESS
och MAX IV.
Till grund för studien ligger intervjuer med
representanter från olika grupper knutna till
projekten.
– Medan data management-personerna,
som kommer att hantera anläggningarnas
data, talade om de rent tekniska frågorna, såg
juristerna helt andra sorters problem. Vem
äger data? Kan någon äga den? Vad händer med
rättighetsfrågorna i en multinationell anläggning? berättar Sara Kjellberg.
En annan försvårande omständighet som
studien sätter ljuset på är av mer ontologisk
art. Vad är egentligen data? I sig själv ingenting, menar författarna. Den blir till i relation
till teknik, forskare och annan data. Därför
vill de omformulera frågan: inte ”vad är data?”
utan ”när är data?”
– Forskningsdata är i ständigt blivande.
Dess betydelse skiftar beroende på vid vilken
tidpunkt vi kliver in i forskningen.
Sara Kjellberg ger ett exempel. I ESS-anläggningen skapar man energi genom att
skjuta iväg neutroner, vilket i sin tur genererar
data som ska tas om hand. Exakt hur den här
processen går till är en komplicerad sak, men
en forskare i artikeln beskriver det som att

data "streamas" till skärmar, ”som Netflix”.
Den har alltså karaktären av ett flöde, som inte
på något enkelt sätt kan tillgängliggöras likt
ett objekt.
– Om forskningsbiblioteken ska kunna
stödja forskare med hanteringen måste vi först
och främst förstå mer om det här fenomenet.
Vi måste ha stöd av andra funktioner, etiska,
juridiska, etcetera. Och vi behöver ta oss an
uppdraget på ett sätt som gör att vi kan prata
med forskare utifrån deras bakgrund och var
de befinner sig i sin forskningsprocess.
det finns ytterligare en orsak för bibliotekarier att diskutera utvecklingen. I de politiska
dokumentenmotiveras datatillgängligheten
allt oftare i samhällsekonomiska termer.
– De tidiga deklarationerna om open acess
handlade om att ta bort barriärer kring forskningslitteraturen för att gynna kunskapsutveckling. När man nu talar om forskningsdata
handlar det mer om tillväxt och skapandet av
nya kommersiella produkter och innovationer.
I en sådan förskjutning är det viktigt att
vara medveten om bibliotekens roll.
– Biblioteken ska ha en nyckelroll, men
vi måste också kunna vara kritiska och inte
bara köpa den beskrivning som andra ger av
området. Bibliotekarierna har varit involverade i arbetet med open access från starten och
är oerhört kunniga. Det är betydelsefullt att
komma ihåg när också forskningsdata inkluderas i diskussionerna. n

Bibliotekariens väg
mot emancipation
Berättelsen om de kvinnliga bibliotekariernas
tidiga yrkeshistoria i Sverige saknas. Det konstaterar Johanna Ljunggren i inledningen av sin
masteruppsats i ABM från Uppsala universitet,
som försöker täcka en del av hålet: Inte enbart av
kärlek till böcker. Tre kvinnliga bibliotekariers yrkesliv
i Sverige 1900–1930. Greta Linder, Hildur Lundberg
och Maria Larsen.
Utifrån ett genushistoriskt perspektiv med
fokus på queer teoribildning undersöker hon hur
tre kvinnliga bibliotekarier i början av förra seklet
försökte skapa en handlingskraftig yrkesroll där
normen för kvinnlighet kunde förändras. Arbetets
identifikation skapade för dem nya möjligheter till
samhälleligt och intellektuellt inflytande.

Ny källa till källkritik
I vår tids rasande flöde av
nyheter, en del korrekta, andra
påhittade, blir källkritiken allt
viktigare. Det menar Johanna
Lundberg, som i boken Tänk
först – dela sen, från BTJ förlag,
intervjuar forskare, journalister
och andra specialister på ämnet.
Boken riktar sig till lärare och
bibliotekarier med tips på hur
man kan hjälpa ungdomar att utveckla
sin kritiska förmåga.
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LEDIGA
JOBB

I papperstidningen når du ca 9 700 läsare
(upplaga 4 300). På webbplatsen ca 4 000 unika
besökare i månaden. På facebook >1 600 följare.

Priser och info hittar du på biblioteksbladet.se/annonsera
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har du tips eller förslag på något
du vill att andra medlemmar ska ta
del av, skicka ett mail till Elza Zandi,
informationsassistent:
ez@biblioteksforeningen.org

KALENDARIUM
9 mars
Barnbibliotek som medspelare
l Nu har ni i expertnätverket för

Välkomna
till jobbtorget!
Nu kan du platsannonsera i Biblioteksbladet
– både i papperstidningen, på webbplatsen
och på facebook. Här hittar du personalen du behöver.

AKTUELLT FRÅN
FÖRENINGEN

barnbibliotek en unik möjlighet att få
veta vad som är på gång internationellt
inom barnbiblioteksområdet då IFLAs
barnbibliotekssektion träffas i Göteborg. Tillsammans med IFLAs representanter ses vi för en nätverksträff.
Datum: Torsdag 9 mars, 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats: Kultur i Väst, Rosenlundsgatan
4, och Göteborgs stadsbibliotek,
Götaplatsen 3, Göteborg

Mer om ”Ett klick bort”
på föreningens webbplats.

Projektet vill stärka
regionalt engagemang

L

änsbiblioteket i Västerbotten
(LB) och Umeå universitetsbibliotek (UmUB) fick Svensk
biblioteksförenings utvecklingsstöd och pengarna användes för projektet Ett klick bort.
Projektet Ett klick bort är alltså ett
samarbete mellan Länsbiblioteket i
Västerbotten och Umeå universitetsbibliotek och har syftat till att dels
stärka det regionala engagemanget,
dels pröva nya sätt att samverka vad
gäller urval av och tillgång till material inför digitalisering. Projektet har
haft både en prövande och utvärderande ambition.
– Erfarenhetsmässigt vet vi att
urval styrda av institutioner själva
kan skilja sig mycket mot vad enskilda
användare eller användargrupper
utanför bibliotek efterfrågar.
Både Länsbiblioteket och Umeå universitetsbibliotek har sedan tidigare
arbetat med andra institutioner inom

regionen men har genom projektet
velat fördjupa det, inte minst för att
bättre veta vad andra institutioner
och aktörer tycker att de ska prioritera
av de resurser som har en regional
anknytning.
De har också velat se vilka initiativ
inom digitaliseringsområdet som
finns och om de kan vara en tillgång
för detta. Ett exempel här, från UmUB,
är digitaliseringen av bibliografin Övre
Norrland i litteraturen, som på Länsbiblioteket i Västerbottens önskan
utfördes vid UmUB.
– Vi har vidare med projektet velat
marknadsföra våra digitaliseringsfunktioner i Övre Norrland med avsikt
att skapa framtida digitaliseringssamarbeten och kunna finnas till som en
resurs både kompetensmässigt och
som utförare.
En fullständig rapport kan du läsa
på föreningens webbplats:
biblioteksforeningen.org. n Elza Zandi

27–28 mars 2017
Nu ska hyllan funka också
– biblioteket i praktiken
l 2017 års bibliotekskonferens i Umeå:
Ofta pratar vi om att användaren är i
centrum – men hur gör vi?
Delta i workshops och föreläsningar där
du får metoder och idéer att utveckla
på ditt bibliotek. Låt dig inspireras och
bidra med bra eller dåliga exempel.
Tid och plats: Välkommen till Väven i
Umeå 27–28 mars 2017!
Arrangörer: Umeå stadsbibliotek,
Umeå universitetsbibliotek, Sveriges
lantbruksuniversitet biblioteket, Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt
Svensk biblioteksförening – Regionföreningen Västerbotten.
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Starkare tillsammans – Kenya

Digital
delaktighet

M

ycket har åstadkommits – men mycket
återstår ännu! Svensk
biblioteksförenings
nuvarande samarbete med Kenyas biblioteksförening
går nu in i sitt femte och avslutande
år. Som en del av projektet besökte
representanter från föreningen Kenya
i samband med deras årliga bibliotekskonferens och årsmöte i slutet av
november. I år var det ett femtiotal
deltagare som samlades i Thika, fem
mil norr om huvudstaden Nairobi.
Under konferensen presenterades ett
tiotal papers, varav flera handlade om
bibliotekens roll för implementeringen av Agenda 2030.
Med på resan var Calle Nathanson och Anja Dahlstedt, ordförande
respektive 2:e vice ordförande i
föreningsstyrelsen. Projektledarna
Christina Tovoté och Leif Mårtensson
deltog också tillsammans med Björn
Orring från föreningens kansli.
under veckan gavs många exempel
på den utvecklingsresa som Kenyas
biblioteksförening gjort, men också
på de utmaningar som biblioteksväsendet i Kenya har att brottas med.
Vid ett möte med Dr. David Nkedianye, guvernör för regionen Kaijado
tio mil söder om Nairobi, framgick
att de ville ha stöd av Kenyas biblio
teksförening i planeringen av sitt nya
huvudbibliotek. Engagemanget för
en utbyggnad av folkbiblioteken är
stort, men osäker finansiering försvårar utvecklingen, vilket framgick
vid besöket på själva byggplatsen.
Förhoppningen är dock att biblioteket
ska stå klart 2018 och att det ska följas
av flera runtom i regionen, som har
680 000 invånare.
det är inte bara ekonomiska
utmaningar som påverkar biblioteksutvecklingen. I augusti 2017
är det allmänna val, där president,
parlament och guvernörer ska utses.
Med kort tid kvar av mandatperioden
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Det nya biblioteket i regionen Kaijado.

Böcker som ska repareras.

skapas osäkerhet om vilka beslut som
faktiskt kommer att gå igenom innan
valdagen. Ett sådant är ett lagförslag
om att ge Kenyas biblioteksförening
ett officiellt erkännande, ungefär som
Advokatsamfundet i Sverige.
förhoppningen från Kenyas
biblioteksförenings sida är att detta

Purity Kavuri, sekreterare i Kenyas biblioteksförening, samtalar med Christina Tovoté.

kommer att underlätta medlemsrekrytering och öka möjligheterna till
framgångsrik opinionsbildning.
Betydelsen av lagförslaget bekräftades också av den administrative
chefen för kulturdepartementet,
Wenslas Ong’ayo, vid ett möte där biblioteksutveckling, vårt samarbetsprojekt och Kenyas biblioteksförenings

betydelse diskuterades.
Under veckan i Kenya gjordes också
flera biblioteksbesök, bland annat
till folkbibliotek i Nairobi och Thika,
samt skolbiblioteket på St. Francis
girls high school. Vi möttes överallt av
engagerade bibliotekarier och välbesökta bibliotek.
Nu pågår arbetet med den slutrap-

port av projektet som kommer
att presenteras tillsammans med
representanter från Kenyas biblioteksförening på Biblioteksdagarna
i Växjö i maj. Förhoppningsvis blir
det även möjligt att presentera
arbetet på IFLA WLIC i Wroclaw i
augusti. n

Text & foto: Björn Orring

svensk biblioteksförening har
träffat sekretariatet för den statliga
utredningen om effektiv styrning av
nationella digitala tjänster.
Regeringen utreder nu om en
statlig myndighet ska ansvara
för samordning och styrning av
nationella digitala tjänster. Från
Svensk biblioteksförening sida är det
viktigt att användarperspektivet inte
tappas bort.
– Vi har därför samtalat med
sekretariatet för att belysa det
viktiga arbete som landets bibliotek
gör, säger Jenny Poncin, utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg
på Svensk biblioteksförening.
Under samtalet lyftes biblio
tekslagens skrivning som ett
exempel på att biblioteken har
ett uppdrag att arbeta med dessa
frågor enligt 7§ bibliotekslagen:
”Folkbiblioteken ska verka för att
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i
kulturlivet.”
Grundfrågan handlar om
människors behov av samhällsstöd,
inte bara teknik. I dag har 650 000
svenskar inte tillgång till internet.
Ytterligare ett par hundra tusen
använder det inte för att de inte kan
eller vill. Digital delaktighet är dels
en demokratifråga men också en
välfärdsfråga. I dag finns en bristande samordning mellan myndigheter,
samt många gånger ett bristande
användarfokus när nya tjänster
utformas.
Utredaren har i uppdrag att
analysera hur digitaliseringen i
den offentliga sektorn kan stärkas
genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla
ansvaret för dessa frågor till en
myndighet. Samt redovisa för- och
nackdelar med ett samlat ansvar och
överväga när ansvaret som tidigast
kan överföras. n  Björn Orring
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Årets julgåva till
Blank Spot Project

vensk biblioteksförening
välkomnar en museilag
som tydliggör museernas självständighet,
ett tydligare grepp om
digitaliseringen av kulturarvet
samt att pliktsystemet ses över.
Det är också positivt att regeringen har en helhetssyn på kulturarvsfrågor och utvecklingen för
arkiv, bibliotek och museer, säger
Katarina Wiberg, forsknings- och
utvecklingssekreterare på Svensk
biblioteksförening.

svensk biblioteksförenings julgåva
gavs 2016 till Blank Spot Project för
att möjliggöra kvalitetsjournalistik om
länder, människor och konflikter som
ofta glöms bort.
– I en tid där faktaresistensen
breder ut sig är behovet av kvalitativ
utrikesjournalistik större än någonsin.
Blank Spot Project bidrar till fler berättelser och ett bredare perspektiv vilket
är angeläget att stödja, säger Calle
Nathanson, ordförande för Svensk
biblioteksförening.
Blank Spot Project grundades 2015
genom en crowdfundingkampanj med
målet att möjliggöra utrikesjournalistik
om platser som sällan nämns i traditionella medier. I dag drivs verksamheten med stöd från 160 delägare och
3 000 prenumeranter.
– Vi är jätteglada för denna julgåva
till Blankspot som bidrar till mer granskande kvalitetsjournalistik från
Sveriges och världens vita fläckar. Det
ger oss också en unik möjlighet att nå
ut till landets alla bibliotekarier som
kanske ännu inte upptäckt oss. Tillsammans är vi båda viktiga aktörer i
en tid då människor längtar efter fördjupning och fler perspektiv, säger Brit
Stakston, vd på Blank Spot Project.
Julgåvan var på 10 000 kronor.
Föreningens senaste julgåvor:
2015 IBBY Sverige
2014 Barnbibliotek i Gaza
2013 Folkbiblioteket i Kakamega,
Kenya. n

Björn Orring

i december presenterade kulturministern lagrådsremissen Kulturarvspolitik. En museilag,
förändringar i kulturmiljölagen
samt förändrad organisation inom
musei- och kulturarvsområdet är
några av nyheterna. Föreningens
synpunkter kring förslagen är:
● Det är bra att införa en särskild
museilag som slår fast de allmänna
museernas uppgift samt deras roll
som självständiga kulturinstitutioner i förhållande till respektive
huvudman. Lagstiftningen är att
betrakta som en komplettering
till biblioteks- och arkivlagarna.
Det är väsentligt att museernas
verksamhet står fri från politiskt
inflytande, särskilt i en tid av ökad
polarisering.
● Enligt lagen ska museerna ”bidra
till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom
att upprätthålla hög kompetens
inom sina ämnesområden”. Det är
positivt att föra in detta i lagstiftningen och vi anser att motsvarande förändring även bör göras i
bibliotekslagen.
● Regeringen vill att Kungliga
biblioteket ska genomföra en studie
som övergripande belyser dagens
publicerings- och medielandskap
med fokus på pliktbibliotekens
möjligheter att samla in och
tillgängliggöra relevanta publikationer. Behovet av reformerad
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välkomnas
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Regeringens museilag
”

Nu ska hyllan funka
också – biblioteket
i praktiken
2017 års bibliotekskonferens i Umeå:
ofta pratar vi om att användaren är i centrum – men hur gör vi?
Delta i workshops och föreläsningar där
du får metoder och idéer att utvecklas på
ditt bibliotek. Låt dig inspireras och bidra
med bra eller dåliga exempel.
Arrangörer: Umeå stadsbibliotek, Umeå
universitetsbibliotek, Sveriges lantbruksuniversitet biblioteket, Sveriges depåbibliotek
och lånecentral samt Svensk biblioteksförening – Regionföreningen Västerbotten.
Plats: Umeå 27–28 mars 2017. n

Dags att söka
resestipendier
som medlem i Svensk biblioteksförening har du möjlighet att
söka resestipendier. Avsikten med
resestipendierna är att fördjupa den
enskildes bibliotekskunskaper.
Sista ansökningsdag är 31 mars,
nästa tillfälle att söka kommer till
hösten och då är sista ansökningsdag
30 september. Läs mer på föreningens webbplats. Du kan också kontakta Jenny Poncin, jp@biblioteksforeningen.org. n

Föreningen tycker det är
positivt att regeringen har en
helhetssyn på kulturarvsfrågor.

pliktlagstiftning har lyfts fram av
Svensk biblioteksförening i många
sammanhang.
● Riksantikvarieämbetet föreslås
få ett ökat ansvar för digitalisering
inom kulturarvssektorn, vilket är
bra. Det finns goda skäl att samla
ansvaret för digitalisering på en
myndighet för att främja ett kvalitativt och effektivt arbete för att

digitalisera, bevara och tillgängliggöra samlingar inom museer, arkiv och
bibliotek.
● Biblioteken är en viktig del av kulturarvet och den forskning och kunskapsuppbyggnad som sker vid våra
kulturarvsinstitutioner. Regeringens
beskrivning av bibliotekens betydelse
för kulturarvet samt utvecklingen av
forsknings- och specialbibliotek är

i stort sett överensstämmande
med det som lyfts fram i föreningens rapport Effektiv vetenskaplig
kommunikation – för forskning,
utbildning och nyttiggörande.
propositionen kommer att
lämnas till riksdagen i slutet av
februari. n

Björn Orring

Välkomna på
årsmöte i Växjö
i enlighet med Svensk biblioteksförenings
stadgar paragraf 5 kallas alla medlemmar
till årsmöte onsdag 10 maj, klockan 15.00,
Växjö Konserthus, Västra Esplanaden
10–14, Växjö.
Valberedningens sammankallande är
Anette Eliasson. Hon träffas på 031-315 16
71 eller e-post anette.eliasson@molndal.se.
Sista motionsdag är fredagen den 10
mars 2017. Medlem eller grupp som önskar
att en viss fråga ska tas upp ska skriftligt
anmäla detta till kansliet senast utsatta
motionsdag: Svensk biblioteksförening, Box
70380, 107 24 Stockholm. n
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Mer resurser till regional
kultur – men inte till biblioteken

Målet med projektet var att
erbjuda programpunkter som
lockade både nya och vana
besökare.

Biblioteket dokumentär – ett
lyckat projekt för Landskrona

L

andskronas stadsbibliotek
fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2016
och pengarna användes för
projektet Biblioteket dokumentär. Syftet med projektet var att
erbjuda en programverksamhet som
samtidigt attraherar både vana
och mindre vana
biblioteksbesökare
som exempelvis
nyanlända och
SFI-studenter.
Med projektet
ville biblioteket
försöka att ge en bättre plattform
för nyanlända i sitt nya hemland,
både socialt och professionellt
samt bidra till en fördjupad bild av

det mångkulturella Sverige.
– Vi ville gärna etablera en programform som kan användas även på
andra bibliotek och i samarbete med
andra studieförbund och föreningar
framöver.
Målet var att erbjuda programpunkter som
lockade både nya
och vana programbesökare och etablera kontakt med
nya aktörer för ett
bredare programutbud.
Tanken var även
att engagera artister, författare och
journalister som är etablerade i samhället med en mindre känd person
och kanske av annan nationalitet men

”Målet var att erbjuda
programpunkter som
lockade både nya och
vana programbesökare.”
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inom samma yrke eller ämne.
Under året arrangerades flera
olika programpunkter. Ett exempel
var musik från Egypten – ett möte
mellan två musiker, Izmat Al-Labad
och Andreas Ralsgård, där de pratade
om musik och musikinstrument. Programmet skedde på både svenska och
arabiska. Biblioteket bjöd in författaren Majgull Axelsson som samtalade med projektledaren för Women
Making History, Senija Vurzer, om sin
senaste roman Jag heter inte Miriam.
Under året hade biblioteket också en
tvåspråkig föreställning med syriska
folksagor som gavs på arabiska och
svenska.
Fullständig rapport kan du läsa
på föreningens webbplats:
biblioteksforeningen.org. nElza Zandi
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”

ulturrådets rapport visar
att den regionala biblioteksverksamheten har nedprioriterats under de senaste
åren, det är oroväckande,
säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare för Svensk biblioteksförening.
I rapporten Kultursamverkansmodellen – ekonomi och personal till och
med 2015 visas utvecklingen för den
regionala och lokala kulturverksamheten avseende ekonomi, personal
och jämställdhet. Sammantaget har
de regionala och kommunala bidragen till kulturverksamhet ökat med
runt 20 procent i fasta priser mellan 2010 och 2015. Även de statliga
bidragen har ökat, men endast med
1,9 procent. Antalet årsarbetskrafter
har minskat något, samtidigt som
visstidsanställda och personer som
arvoderats eller arbetat med F-skatt
har ökat. Fördelningen mellan män
och kvinnor har inte förändrats totalt,
men skillnaderna inom olika verksamhetsgrenar är stora. Inom den
regionala biblioteksverksamheten är
exempelvis 80 procent kvinnor.

Föreningen tycker att det är
oroväckande att den regionala
biblioteksverksamheten har
nedprioriterats.

Medan resurserna inom den regio
nala och kommunala kulturen ökat
totalt sett gäller detta inte för den regionala biblioteksverksamheten. Där
har i stället bidragen minskat med 2,9
procent, en minskning som dock till
stor del beror på förhållanden i region
Skåne. Rensat för detta har ändå
biblioteksverksamheten inte fått lika
stor del av de ökande resurserna som
exempelvis dans, teater och musik.
Detta syns också i utvecklingen av

antalet anställda inom biblioteksverksamheten, där minskningen av
årsarbetskrafter är procentuellt sett
störst.
Rapporten bekräftar därmed den
bild som gavs i föreningens rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen, där det framgår att
den regionala biblioteksverksamheten
inte är en prioriterad del inom regional
kulturverksamhet. n

Björn Orring

Biblioteken och eMedborgarveckan 2016

D

et var 153 folkbibliotek i
111 kommuner, samt 8–10
system (regionbibliotek
eller Stockholm, Göteborg,
Malmö) som deltog i årets
eMedborgarvecka. I år fanns även
tre gymnasieskolor med genom sina
bibliotek, ett campusbibliotek och ett
grundskolebibliotek.
Fördelningen män/kvinnor var relativt jämn. Arrangemangen lockade
deltagare i alla åldrar, även om 55 plus
fortfarande dominerar.
det blir allt vanligare med samarrangemang som minimässor under

kampanjveckorna. Biblioteket är
samordnare och mässan genomförs i
eller i nära anslutning till bibliotekets
lokaler. Biblioteken beskriver att de
använder arrangemanget strategiskt
för att öka sina kontakter på lång sikt
och att en mässa är ett bra sätt att
locka många besökare.
De bibliotek som beskriver kampanjveckan som lyckad har ofta
genomfört arrangemang i sådant
samarbete. De bibliotek som erbjudit
egna programpunkter som enda arrangemang har haft svårare att locka
besökare och anger ibland att det inte
kommit någon alls.

Antalet arrangemang som genomförs på olika språk eller med tolk
ökar. Några bibliotek (ett fåtal) erbjöd
arrangemang kopplat till MIK, till
exempel källkritik. Några bibliotek
redovisar att de samordnat eMedborgarveckan med Dyslexiveckan.
många bibliotek har tagit tillfället
i akt att visa e-böcker, talböcker för
nedladdning, PressReader och andra
bibliotekstjänster. Som eget arrangemang har det lockat ett fåtal besökare.
Som ett inslag i en minimässa har
responsen blivit betydligt större. n

Jenny Poncin
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