[s 7] Var femte bibliotekarie
funderar på nytt yrke
[s 26] Ja eller nej till
Bokmässan?

SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS
TIDNING UTGIVEN SEDAN 1916

[s 13] Hat, hot och våld
– problem som växer

nr 06/2017

Trycket

ÖKAR

[s 30] Juristen Johan Hirschfeldt om bibliotekens allt svårare uppdrag

FÖR
ORD
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Bibliotek ger näring åt det nyfikna samhället.
Hos er väcks våra barns kunskapstörst och kritiska
tänkande. Ni skapar möjligheter för fler att upptäcka
litteratur och kultur. Med ert engagemang, läsfrämjande
och läsinspirerande arbete växer förståelsen i samhället.
För många är ni en livsviktig mötesplats och kunskapskälla, en utsträckt hand och en bro in i samhället.

För oss är ni
vardagshjältar!

Monter D01:21, Bokmässan

Vi ses i Göteborg
– trots allt

B

okmässa i Göteborg och uppemot hundra tusen personer
kommer som vanligt att trampa runt bland montrarna och
grovt räknat gå att dela upp i
två kategorier:
De som det tittas på, och vi
andra som tittar.
Evenemangets
betydelse är en påminnelse om att
Sverige är ett land med en så liten
offentlighet att alla berörda förväntar
sig att mässan ska kännas som … tja,
ett Almedalen fast med mer kultur och
fulare arkitektur.
Både Bokmässan och Almedalen
har utvecklats till institutionaliserade arenor, närmast att betrakta som
utskott från något slags myndighet för
offentligt samtal.
Värdet av evenemangen förväntas bestå
i att de för människor samman, bidrar till
dialog. När en tidning med rötter i den mest
extrema ytterkantshögern är på plats, påstås
det till och med att det bjuds tillfälle att ta
debatten.

något som är verkligt obekvämt. De flesta av
oss åker dit för att ha trevligt.
Det är naturligtvis inget fel med den ambitionen, men diskrepansen mellan mässans
anspråk och rykte och dess verkliga utfall, får
mig ändå att skriva den här texten.
Mässans ledning tar nog lätt på invändningarna så länge det etablerade konceptet
är en sådan helgjuten framgångsfaktor. År 2016 omsatte arrangören Bok
& Bibliotek i Norden AB – som även
ligger bakom bland annat Mediedagarna i Göteborg, MEG, som i år äger
rum i anslutning till mässan – totalt
75 miljoner kronor och hade en nätt
rörelsemarginal på nästan 15 procent.
Siffrorna sätter föreställningen
om att det inte går att tjäna pengar på
kultur på skam.
De visar också att det borde finnas utrymme
att ge Bokmässan den konkurrens som behövs
för att göra dess position mer rimlig.
Förutsättningarna för fortlevnad borde
alltså vara hyggliga för de nya arrangemang
(läs om dem på sidan 27) som i år äger rum som
reaktion på Nya Tiders närvaro.
Nykomlingarna välkomnas till och med av
Bokmässans vd Maria Källsson (intervjuad på
sidan 28).
Om hon gör det av självinsikt eller artighet vet jag inte, men jag är övertygad om att
mässans brutna dominans kommer att visa sig
vara en god nyhet för oss alla.
Så vi ses i Göteborg.
Trots allt. n

”När en tidning med
rötter i den mest extrema
ytterkantshögern är på
plats, påstås det till och
med att det bjuds tillfälle
att ta debatten.”

men, handen på hjärtat, vem tar egentligen
debatten på Bokmässan? Vem pratar in i mörkret om rasideologi med Nya Tider, när så få
annars ens ids ta upp Sveriges stängda gränser
och inskränkta rätt att söka asyl med Stefan
Löfven?
På Svenska Mässans golv i slutet av vecka
39 är ytterst få inställda på att säga eller göra

Thord Eriksson
tf chefredaktör
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WILDLIFE KOLLEKTION

Pssst… Vi ses på
Bok & Bibliotek
i monter G01:21

En kollektion barnmöbler
för exponering av
bilderböcker utöver det mesta.
Vilka följeslagare väljer du
till barnens safari i deras jakt
efter spännande läsäventyr?
Besök vår nätbutik redan
idag. Kika på kollektionen
Wildlife.

Omslagsfoto
Johan Bergmark

www.eurobib.se
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Värderingar styr
TEXT THORD ERIKSSON

F

olkbiblioteken i Botkyrka
och Falköping avstod från att
köpa in och fjärrlåna böcker
med hänvisning till innehållets politiska tendens. I två
uppmärksammade JO-beslut i somras, får kommunerna kritik för detta.
Ett biblioteks bestånd måste, enligt
JO, kunna omfatta böcker och andra
medier som till exempel strider mot
grundläggande principer om demokrati, så länge det som uttrycks inte är
brottsligt.
Biblioteksbladets granskning visar
dock att många biblioteks inköpspolicys utgår från tydligt formulerade
värderingar. Det handlar till exempel
om att inte göra inköp av medier som
strider mot FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna, innehåller
pornografi, spekulativt våld eller
könsstereotyper.
I undersökningen, som Biblioteksbladet genomförde i våras, uppgav 129
av landets kommuner att de har en policy för inköp (tio kommuner avstod
från att svara).
I 49 av planerna från dessa 129

fysiska utlån gör de finska folkbiblioteken per invånare och år.
I Sverige är motsvarande siffra
6 och i Norge 4. Finland toppar
alla numerära jämförelser med
grannländerna. 36 procent av
befolkningen är aktiva användare av biblioteken. I Sverige är
andelen 26 procent och i Norge
17 procent. n BBL
KÄLLA: KB

Enkät för världens
bibliotekarier
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Värderingar får inte påverka
beslut om inköp och utlån, har
JO slagit fast. Biblioteksbladets
granskning visar att många
biblioteks inköpspolicys strider
mot det.

16

Många bibliotek har
inköpspolicys byggda på värderingar.

kommuner, fanns formuleringar som
utifrån värderingar utesluter vissa
medier.
– JO-besluten innebär att biblioteken måste fundera på hur kvalitet
definieras utifrån gällande lagar.
Många bibliotek har aldrig definierat
vad kvalitet betyder, säger Mia-Marika Andin, bibliotekskonsult på Västra
Götalandsregionen.
Regionens kulturförvaltning

Mer om bibliotek och juridik

FOTO: GETTY

för första gången ska en global
biblioteksvision formuleras. Just nu genomförs därför en omfattande enkät,
öppen för världens alla bibliotekarier.
Resultat från enkäten och från
seminarier i alla världsdelar, kommer
att ligga till grund för den globala biblioteksvisionen som presenteras i början
av nästa år.
– Att skapa en global vision handlar
om att man vill sätta ord på vad det
finns för kärnvärden i ett bibliotek
och vad biblioteken ska göra mer och
mindre av i framtiden, säger
Jenny Nilsson, samhällsoch utvecklingssekreterare på
Svensk Biblioteksförening.
Enkäten
stänger 30
september och
nås här: https://
globalvision.ifla.
org/vote/ n BBL

inköp

Under Bokmässan (kl 16.40, 28 september) arrangeras seminariet ”Lämna värderingarna hemma – om kraven på biblioteken att vara neutrala”. Åsa Söderlind
från Bibliotekshögskolan i Borås samtalar om juridik med Johan Hirschfeldt, före
detta justitiekansler, som har skrivit ett avsnitt i den nyligen utkomna omvärldsrapporten från Nationell biblioteksstrategi.
Hirschfeldt intervjuas på sidan 30 i det här numret av Biblioteksbladet. På
sidan 40 skriver den nationella samordnaren Erik Fichtelius om bibliotek och
demokrati.

Kultur i Väst har också granskat
urvalspolicys och kommit fram till att
värderingar ofta anges som grund för
att avstå inköp.
– FN:s konvention om mänskliga
rättigheter används till exempel ofta
som ett riktningsgivande dokument
för urvalspolicyn. Men konventionen
är inskriven i vår lagstiftning, så det
kanske blir riktigare att referera till
lagen, säger Mia-Marika Andin.
JO-besluten gör det nödvändigt att
höja kunskapen om bibliotekslagen
ute i verksamheterna, menar Andin
som själv har bakgrund som bibliotekarie.
– Och när biblioteken i princip
ska erbjuda allting för att det är det
demokratiska sättet att främja fri
åsiktsbildning, kanske man måste
jobba med att lyfta de grupper som till
exempel högerextrem litteratur är ute
efter att trycka ner, säger hon. n

Hot bakom planer
på nytt yrke
ordningsvakt istället för läsfrämjare”,
arbetssituationen för landets
skriver en av undersökningens deltagabibliotekarier har försämrats under de
re i ett fritextsvar om ordningsproblesenaste två åren.
men.
Det är slutsatsen i en helt färsk
”Känslan av att inte längre vara rätt
undersökning som fackförbundet DIK
har gjort bland sina medlemmar i biblio person på rätt plats, som jag förut
kände, är tung”, skriver en annan.
teksvärlden.
Att så många uttrycker olust och plaAv drygt 1 300 personer som har
ner på att byta yrke oroar Stina
deltagit i undersökningen uppger
Hamberg, samhällspolitisk
många att våld, hot och social
chef på DIK.
oro har blivit vanligare på
Läs mer
– Det tyder på att
deras arbetsplatser.
om DIK:s
arbetsgivarna på allt för
På grund av detta har
rapport på
många arbetsplatser inte
nästan var femte person
sidan 22.
klarar att säkerställa en
som deltagit i undersöktillräckligt god arbetsmiljö.
ningen, 16 procent, funderat
En anledning till det kan vara
på att byta yrke.
bristande resurser i relation till
”Det kapade arbetsglädjen
uppdraget och förutsättningarna, säger
och tog fokus från kärnuppdraget.
hon. n
Kände mig även kompetensmässigt
devalverad, när man allt oftare blev
TEXT THORD ERIKSSON

Skolbibliotek kvalitetsgranskas
skolans styrdokument sedan 1 juli i år
hur fungerar skolbiblioteket i
grundskolans pedagogiska verksamhet? innehåller skrivningar om att undervisningen ska utveckla elevernas förståFrågan är utgångspunkt för en
else för hur digitaliseringen påverkar
granskning som Skolinspektionen inleindividen och samhället.
der senare i höst.
– Där har skolbibliote– Vi ska inte titta på
ken ett stort ansvar och
om de finns överallt, för
kan göra viktiga insatser,
det vet vi ju redan att de
säger Anna Wide.
inte gör. Syftet är att lyfta
Granskningen påbörjas
skolbiblioteken som pedai december och pågår till
gogisk resurs, säger Anna
mars. Skolinspektionen
Wide, undervisningsråd.
kommer att fatta separata
Skolinspektionen kombeslut om varje enskild
mer att peka ut svagheter
verksamhet men också
och utvecklingspotensätta samman en övergritial hos runt 20 utvalda
Anna Wide,
pande rapport med fokus
kommunala och fristående
undervisningsråd.
på goda exempel. Enligt
verksamheter, samt uppFOTO: SKOLINSPEKTIONEN
Anna Wide är den klar i
märksamma och lyfta fram
juni 2018.
goda exempel.
– Vi hoppas att den blir användbar
Dessutom kommer särskilt intresse
för skolbibliotek i hela landet inför
att ägnas åt skolbibliotekens roll när
skolstarten nästa år, säger hon. n 
det gäller att utveckla elevers digitala
kompetens. Bakgrunden till det är att
TEXT THORD ERIKSSON
BIBLIOTEKSBLADET 6 | 2017 |
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Norge digitaliserar
all litteratur
norska nationalbiblioteket
digitaliserar all litteratur utgiven i
landet fram till år 2000. Totalt handlar
det om en kvarts miljon verk som
ett hundratal av bibliotekets anställda
just nu jobbar med att skanna in
och göra tillgänglig via webbplatsen
www.bokhylla.no.
Inspirationen till projektet kommer
från Googles idé om att göra världs
litteraturen tillgänglig.
När alla böcker har digitaliserats
planerar nationalbiblioteket att göra
samma sak med alla norska tidskrifter. n BBL

Sparar pengar utan
tidskriftsagent
Sedan hösten 2015 saknar Stockholms universitetsbibliotek avtal med
en tidskriftsagent.
En utvärdering visar att första året
utan agent innebar mer arbete för personalen. Från att ha lagt 90 arbetstimmar på prenumerationer fick man utan
agent lägga 444 timmar, men redan
inför 2017 var man nere på 154 timmar.
Kostnaden för prenumerationer har
minskat med 175 000 kronor.
– Vi har bättre kontroll på vår
tidskriftsportfolio och kan leverera
snabbt, säger bibliotekarien Lisa
Lovén. n BBL

963

Antal insamlade namnunderskrifter som nätverket Boktipsarna lämnat in till Vaggeryds
kommun. Underskrifterna har
gjorts i protest mot kommunens
planer på personalnedskärningar,
som befaras gå ut över verksamheten på biblioteket i Skillingaryd. n BBL KÄLLA: JÖNKÖPINGS-POSTEN
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Bättre arbetsmiljö
med smidigare
bokningssystem
för lånedatorer

Läspepp för
unga skrivare
Skriv en dålig dikt. Börja med
slutet. Avsluta med början.
Skit i mitten. Använd din
röst. En ny skrivbok vill riva
prestigen kring text.

T

idskriften Ponton har
gjort en skrivbok för unga
författare och poeter. Fler
ska våga uttrycka sig, är
tanken. Och när de gör det
står redaktionen redo att ta
emot fler bidrag till tidskriften.
– Vi som arbetar med Ponton
märker att det är otroligt viktigt att vi
finns. I dag är det lätt att publicera sig
digitalt. Men publicering i en papperstidning ger texten så mycket mer
tyngd. Det är en bekräftelse på att
texten är viktig, att den är av intresse
för andra, säger ungdomsbibliotekarien Maria Lorentzon på Stockholms
Stadsbibliotek.
Hon gör tidskriften och skrivboken tillsammans med ungdomarna
i Pontons redaktion som träffas på

Stockholms Stadsbibliotek. En del
av materialet skrivs av redaktionen,
medan tidningen i övrigt består av insända dikter och noveller, eller utkast
till romaner.
Den som är mellan 14 och 21 år kan
vara med i redaktionen eller sända in
texter.
Skrivboken kommer att börja
distribueras i höst och är tänkt att
fungera som en energikick för unga
som är intresserade av skrivande.
– Den kommer att vara peppande
och bra att ha i bibliotekens skrivarcirklar för unga, till exempel. Det
kommer att finnas inspiration och
praktiska övningar i boken, tillsammans med ett manifest och poesi.
Skrivboken kommer delas ut på bibliotek som hör av sig, på evenemang
där Ponton deltar och på andra ställen
där ungdomar finns.
Tidskriften har funnits sedan 1998
och vann efter fyra nomineringar
utmärkelsen Årets Kulturtidskrift
2009. Den finansieras främst av Statens Kulturråd. n

TEXT MARIKA SIVERTSSON

Bråk och stök kring lånedatorerna för att folk ockuperar en plats
för länge, var tidigare
ett problem på Biblioteken i Sollentuna. Idag använder de sig
av ett smart och
enkelt bokningssystem så den
delen av verksamheten sköter
sig själv.

På biblioteken i Sollentuna fanns tidigare ett
antal datorer fria att nyttja för allmänheten
som man inte behövde reservera. Dessvärre
händer det titt som tätt att vissa datorer ibland
kunde bli ockuperade i flera timmar av samma
person både för att göra skolarbete och för
att titta på film på internet. Biblioteket hade
satt en maxtid på 2 timmar, vilket i praktiken
inte fungerade då personalen byttes ut och
ingen visste exakt hur länge varje dator nyttjats. Det här gav ju förstås upphov till konflikter som påverkade personalens arbetsmiljö
negativt.

Tillsammans med Prinet, som skötte deras IT
spånade de fram en lösning som faktiskt redan
fanns som prototyp hos Prinets samarbetspartner Veroveli.

Personalen började söka efter någon form av
bokningssystem. Ett som var enkelt att installera och komma igång med och som kunde
göra att bokning av lånedatorer kunde sköta
sig själv så att deras energi och tid kunde
andvändas till annat än att utreda konflikter
och agera poliser.

Carina Andersson, som är vikarierande
processchef på Biblioteken i Sollentuna
tycker att Paxxa är precis vad de vill ha.
”Nu sköter det sig själv. Vi behöver knappt
ge instruktioner till användarna eftersom
Paxxa är så enkelt att komma igång med”.

Lösningen heter Paxxa, ett enkelt bokningssystem som skickar en inloggningskod via
SMS och som sedan gör att besökaren blir
utloggad från datorn efter en på förhand satt
tid. Paxxa är uppbyggt med ikoner i stället för
text för att det ska vara lätt att förstå även för
icke-svensktalande men hjälp knappar finns
översatta till flera språk.

Om ditt bibliotek har liknande utmaningar med bokning av lånedatorer eller kanske har ett
bokningssystem idag som ni upplever som dyrt och komplicerat, kontakta oss på
Paxxa för en kostnadsfri genomgång redan idag! Läs mer på www.veroveli.se/Paxxa.
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MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND
vi har nytt jobb
eva-lena andersson
är ny föreståndare för
folkbiblioteken i Sävsjö.
Hon kommer närmast
från ett jobb som föreståndare för Nässjös
medborgarkontorsfilial
i Bodafors, där hon också har varit
biblioteksansvarig.

frida rosengren
har fått jobb på Biologiska institutionens
bibliotek vid Lunds
universitet. Förutom att
hon är nyutexaminerad
bibliotekarie är hon disputerad biolog. Hon kommer att jobba
med förvärv, e-mediefrågor, användarstatistik och undervisning.

Snart har studenterna vid bland
annat Uppsalas universitets
bibliotek tillgång till söktjänsten.

Fler får tillgång
till KB:s tidningar
KB:s söktjänst Svenska
dagstidningar blir tillgänglig
på fyra u
 niversitetsbibliotek.
Fler bibliotek ska kunna
ansluta sig framöver.

johanna hansson
har lämnat tjänsten
som stadsbibliotekarie
i Uppsala. Istället ska
hon under ett och ett
halvt år leda utvecklingen av Almedalsbiblioteket i Visby, landets
enda integrerade folk- och universitetsbibliotek. Innan hon kom till Uppsala
var hon chef för fem
enheter inom
Stockholms
stadsbiblioHar du bytt jobb?
tek.
Skicka ett mejl till

F

ör tre år sedan började KB
skanna alla dagstidningar
och göra dem tillgängliga
via en söktjänst.
Övergången från mikrofilm innebar att universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund,
Umeå och Uppsala inte längre fick
tillgång till materialet eftersom det
bara kunde nås via KB i Stockholm.
Men nu har KB tecknat en ny

Biblioteksbladet och
berätta: bbl@a4.se

Inget stökförbud på Stockholms bibliotek

FOTO: PRESSBILD

Rasmus Jonlund.
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avtalslicens vilket gör att universitetsbiblioteken ovan får tillgång till
materialet igen.
Satsningen är ett projekt som ska
pågå under två år, och planen är att
övriga universitets- och högskolebibliotek från 2018 ska kunna ansluta sig
till tjänsten Svenska dagstidningar.
– Vår förhoppning är att vi efter
pilotperioden ska kunna erbjuda
den här möjligheten även till andra
bibliotek, säger biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar i ett pressmeddelande.
Vilket datum som tjänsten blir
tillgänglig är ännu inte bestämt, KB
meddelar att de återkommer med
information om detta. n

TEXT STINA LOMAN

i våras föreslog L, M och KD att
personer som stör ordningen ska kunna
nekas tillträde till Stockholms bibliotek.
– Det ska vara en yttersta åtgärd, sa
Rasmus Jonlund (L), en av förslagsställarna, till Biblioteksbladet (nr 4/2017).
På sitt augustisammanträde beslutade
kulturnämnden att utreda frågan och

inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Kulturförvaltningen har i sin beredning
av ärendet ifrågasatt möjligheten att
kontrollera vem som besöker biblioteken
samt framhållit att en bestämmelse kan
bli verkningslös om den inte hänger ihop
med straffrättsliga konsekvenser. n BBL

Berit Viklund är serietecknare och biblioteksassistent på biblioteket i Handen.
Hon debuterade i våras med boken Kaninhålet på Syster förlag.
ANNONS

10TAL 4ark Alba Arena Arkitektur Arkiv Aurora Balder
Bang Bibliotek i Samhälle / bis Biblis Bild & Bubbla
Bildkonstnären Bon Camino Clarté Danstidningen Diaspora
Divan Dixikon É Romani Glinda – Den romska spegeln
Expo Fienden Filmkonst Filmrutan Filosofisk Tidskrift
Flamman FLM Folket i Bild – Kulturfront Forskning &
framsteg Frihet Fronesis Författaren Glänta Grönköpings
Veckoblad Hemslöjd Hjärnstorm Internationalen Judisk
Krönika Karavan Kinarapport Konstperspektiv Kris och
kritik Kritiker Kulturimperiet Lira Liv i Sverige Lyrikvännen
Mana Medusa Miljömagasinet Miljötidningen Neo Nordisk
Kulturpolitisk Tidskrift Nutida Musik OEI Omkonst Opera
Opsis Kalopsis Ord & Bild Orkesterjournalen Ottar
Palestina Nu Paletten Parnass Ponton Populär Arkeologi
Populär poesi Provins Revansch Revolution SANS Magasin
Scandinavian Tattoo Magazine Scoop Signum Skriva
Socialpolitik Subaltern Svensk Missionstidskrift Svensk
numismatisk tidskrift Teaterforum Teatertidningen Tidig
Föreningen
för Sveriges
kulturtidskrifter
Musik
Tidskrift för politisk
filosofi Tidskriften
Kuba Uppdrag
Vi
organiserar
ett
hundratal
tidskrifter
Mission Utbildning & demokrati Utställningsestetiskt
| www.kulturtidskrifter.se
forumwww.fsk.net
Vägen Ut Världshorisont
Västsahara Österlen 360°

Upptäck något
nytt!

KULTUR
TIDSKRIFTER.SE
Välj din favorit
bland alla
våra medlemmar

LIVSDRÖM
AKVARELL & DIKT

Gunnel Arvidsson läser ur
Livsdröm och berättar om
tillkomst och bakgrund
till dikterna och bilderna.
Bokens 10 akvareller visas
parallellt på bildskärm. Samlingen omfattar perioden 1987–2006.
Boken är utgiven med stöd av Sensus
Stockholm (2012) och är Gunnels 4:e diktsamling.
Den finns även som e-bok (Robolingua 2013) och
som ljuddikt på Spotify (2013) i egen inläsning.
http://podpoesi.nu/poeter/gunnel-arvidsson/

Dikt och bild arbetar
för sig inom mig.
Det är efteråt jag ser hur
de talar med varandra.
Liv som törst, liv som tröst.
Där finns en sanning jag känt.
www.gunnelarvidsson.se
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Var del av ett globalt nätverk för Open Access till vetenskapligt material. Allt innehåll
är på engelska i ämnesområdet Humanities & Social Sciences. Titlarna är valda från
42 bibliotekarier från 12 olika länder, varav 1 från Sverige.

Välj mellan tre olika produkter:
• KU Select 2017: Books (343 böcker, 17 olika ämnesområden inom Humanities & Social Sciences)
• KU Select 2017: Journals (21 tidskrifter)
• Language Science Press (1 ämnesområde från 1 förlag)

Hotad
på jobbet
Stök och obehagliga situationer har alltid
förekommit på bibliotek. Det nya är hot och
hat med politiska motiv och att bibliotekarierna
anser att problemen förvärras. Biblioteksbladet
granskar ett växande arbetsmiljöproblem.

Vill du veta mer kom och lyssna på vår presentation av Knowledge Unlatched på Bokmässan under
SFIS mingel den 28.9.
För priser, registrering och mer information, kontakta oss på Minna Kontinen, minna.kontinen@LMinfo.se
[s 14] De drabbade berättar
LM Information Delivery är en ledande internationell leverantör av informationstjänster och prenumerationer.
Bland våra kunder finns universitets- och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna
bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Vi erbjuder våra
kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och
databastjänster. Våra tjänster stärker kundernas kostnadseffektivitet och sparar tid i informationshämtningen,
samtidigt som de ökar användningen av e-resurser. Hörnstenarna för verksamheten är den yrkeskunniga
kundservicen och de avancerade tekniska lösningarna som bolaget erbjuder.

[s 19] Omstart i Fittja
[s 20] Stort mörkertal
[s 22]

Mer hot, hat och våld

>
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TEMA: HOTAD PÅ JOBBET

De drabbade
Hat på Ekerö, fysiskt våld i Öxnehaga. Biblioteksbladet har pratat
med dem som blivit utsatta på sin
arbetsplats. Vad hände? Hur kändes det? Vad görs för att det inte
ska hända igen?

F

ebruari i år. En kvinna
kommer in på Nina Sundbergs arbetsplats, folkbiblioteket på Ekerö, för att
lämna ett inköpsförslag.
Boken, ”Massutmaning”, är
skriven av debattören och
ekonomen Tino Sanandaji
och handlar om Sveriges
kostnader för invandring.
Inköpsförslaget behandlas som alla andra
förslag. Bibliotekarierna tar upp det på ett av
sina bokmöten. Eftersom ”Massutmaning”
i februari saknar recensioner, knappt finns
på några andra bibliotek, är utgiven på eget
förlag och finansierad genom crowdsourcing,
blir beslutet att inte köpa in den.
Nina Sundberg får i uppdrag att kontakta
låntagaren. Efter ett telefonsamtal och några
mejl fram och tillbaka tror hon att ärendet är
avklarat.

14
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TEXT
JOHANNA KVARNSELL
ILLUSTRATION
KRISTIAN INGERS

– Några timmar senare börjar det plinga
till i min telefon. Nyheter Idag har publicerat
en nyhet om att jag har vägrat att köpa in boken och även plockat upp saker som jag skrivit
på min privata Facebook, säger hon.
nyheter idags artikel blir början på en
storm. De närmaste dagarna tar bibliotekets Facebook-sida emot 900 kommentarer.
Mycket av det som skrivs är hatiskt och direkt
riktat mot Nina Sundberg. Biblioteket sätter
upp ett filter där de inlägg som nämner hennes namn eller innehåller svordomar fastnar.
– Det var ett så massivt hat. Jag hade ingen
kontroll över hur mitt
namn användes på nätet.
Det fanns till och med
trådar på Flashback där
min adress stod.
Biblioteket blir nerringt. Nina Sundberg får
inte jobba ute på golvet
på en och en halv vecka.
Därefter lugnar det ner
sig.
Efter hatvågen beslutas det att all mejlkonversation med låntagare
ska ske med biblioteket som avsändare, inte
med personalens namn. Däremot anmäls
inte händelsen till Arbetsmiljöverket eller
polisen.

”Jag hade ingen 
kontroll över hur mitt
namn användes på nätet.
Det fanns till och med
trådar på Flashback där
min adress stod.”

>

>
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>

– Dels finns det inte riktigt någon rutin
för att hantera sånt här. Dels upplevde jag
det inte som några konkreta hot. Men det
finns väl också någon slags oro för att verka
överkänslig. Att när man har en offentlig
anställning måste man tåla vissa saker, säger
Nina Sundberg.
Hon är inte den enda bibliotekarie som
nyligen blivit utsatt för hat eller hot på jobbet.
Det berättar Maria Jacobsson, ansvarig för
folkbiblioteksfrågor på Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, vars årliga kulturkonferens i mitten av oktober kommer att ha en
programpunkt på temat hot och säkerhet.
– Jag har sett en ökning av kommuner som
hört av sig till mig och berättat om hot. Alla
ärenden har handlat om att man valt att köpa
in eller inte köpa in vissa medier.
Ett exempel är biblioteket i Nacka vars
beslut att inte köpa in den högerextrema
tidningen Nya Tider ledde till att en bibliotekarie fick ta emot ett dödshot på telefon.
maria jacobsson har lång erfarenhet av
att arbeta med biblioteksfrågor, både lokalt
och regionalt. Det som hänt i Nacka och på
Ekerö tycker hon visar på en ny sorts hot.
Gemensamt är att de på ett eller annat sätt är
politiskt motiverade. Men också att det ofta är
enskilda anställda som får ta emot hoten.
– Det kan handla om reaktioner på enskilda
föreläsare, men också om att biblioteket till

16
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exempel har blivit hbtq-certifierat, säger
Maria Jacobsson. Att enskilda medarbetare
hotas, det känner jag inte igen sedan tidigare.
Hot kopplade till stök och oro på biblioteken kan Maria Jacobsson däremot inte se
någon ökning av.
– Stök på bibliotek har alltid funnits och
det går i vågor. Men det kanske är andra
typer av grupper i dag och det kanske har
gått ner i åldrarna. På en del bibliotek är det
väldigt många barn som inte har någonstans
att vara på eftermiddagarna. Är det väldigt
mycket folk på ett bibliotek blir det lätt
konflikter.
biblioteksbladet har tittat på alla anmälningar om hot och våld mot biblioteksan-

ställda som har kommit in till Arbetsmiljöverket de senaste fyra åren. De som hotar
är främst berusade personer eller gäng med
ungdomar, ofta efter en tillsägelse från den
anställda.
Så långt som till våld går det sällan. Men
det händer. I januari 2016 blir en bibliotekarie på Öxnehaga bibliotek utanför Huskvarna slagen i ansiktet av en besökare när hon
säger till ett gäng ungdomar att sluta störa.
– Att klippa till en bibliotekarie är ju en extraordinär händelse. Vi har haft en del stök
och bråk, säger Ulrich Wollrab, bibliotekarie
och verksamhetsledare.
Biblioteket ligger i anslutning till en skola
i Öxnehaga centrum och spelar en viktig roll
i ett samhälle med höga ohälso- och arbets-

löshetstal. Så pass att de som arbetar på filialen förra året blev framröstade som årets
Öxnehagaprofiler av de boende i området.
– Vi vill vara en lokal mötesplats och
försöker profilera oss lite ”out of the box”.
Vi jobbar väldigt mycket med aktiviteter
och kontaktskapande åtgärder som familje
söndagar och språkkafé, berättar Ulrich
Wollrab.
Det centrala läget är dock på gott och ont.
– På ett sätt är det perfekt och på ett
annat sätt inte så bra. Centrum är tillhåll
för ungdomar som kanske inte har världens
bästa meritförteckning.
Ulrich Wollrab ser tydligt hur det som
händer i lokalsamhället påverkar biblio
teket. Just nu, berättar han, är det lugnt
i Öxnehaga, mycket
beroende på att de
unga som tidigare
drivit runt i centrum
fått jobb. Och då är
det också lugnt på
biblioteket. Samtidigt,
menar han, måste personalen själva kunna
se till att biblioteket är
lugnt och tryggt, även när miljön utanför
är stökig.
– Det demokratiska uppdraget går före
alla andra uppdrag, alla ska kunna vistas
i den här lokalen. Man ska kunna använda

”Att klippa till en
bibliotekarie är ju en
extraordinär händelse.
Men det är inte en
engångsföreteelse.”

>
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Fittja startar om med ny målgrupp
TEXT
MARIKA SIVERTSSON

>

biblioteket som studieplats, ha politiska debatter, och skriva sitt cv för att söka jobb.
Eftersom det har varit stökigt till och från
har biblioteket i Öxnehaga sedan flera år
tillbaka en handlingsplan som i korthet går

ut på att ingen ska jobba ensam. Personalen
har också fått utbildning i bemötande. Och
om någon beter sig olämpligt ska ett givet
schema följas.
– Om någon ska avvisas från biblioteket
är vi alltid två personer. Vi försöker hålla avstånd, aldrig ta tag i kläderna, tala lugnt och
sansat. Vi säger till en gång, sedan en andra
gång och sedan säger vi att vi får tillkalla säkerhetsvakt eller polis. Och vi försöker vara
konsekventa med att göra det, säger Ulrich
Wollrab.
Ulrich Wollrab anser förstås att det är
oacceptabelt att bli slagen eller hotad på
jobbet men framhåller att den sociala delen
av arbetet som bibliotekarie samtidigt är
viktig.
– Innan du kan få någon att läsa en Nobelpristagare måste du få den att befinna sig på
en nivå där man kan ta till sig information.
Att skapa kontakt, visa att personen är sedd,
att hjälpa till – men också att visa när ett
beteende inte fungerar på biblioteket. n

ANNONS

BOKBUSSEN

Mimmi
fellwings@telia.com
042-757 25

i mitten av augusti öppnade biblioteket i
Fittja igen efter att ha varit stängt sedan i
våras. Skälet till stängningen var att det hade
förekommit hot mot personal, våld mellan
besökare och drogförsäljning.
– Problemen var en följd av att hela området Fittja har vissa utmaningar som tar sig
uttryck i biblioteket. Därför har vi jobbat brett
i kommunen. Vi har gjort det till en områdesfråga och inte en biblioteksfråga, säger Anja
Dahlstedt, verksamhetschef för biblioteken i
Botkyrka.
Verksamheter som områdesutveckling,
socialtjänst, och utbildningsförvaltning har
engagerats. Personalen har fått samtalsstöd
och handledning för att skapa ett gemensamt
förhållningssätt och bemötande i situationer
som kan bli hotfulla.
Kommunala verksamheter som socialtjäns-

ten och ungdomsmottagningen kommer att
ha aktiviteter på biblioteket, bland andra. Och
en person som arbetar med unga vuxna har
anställts på 25 procent. Tanken är att tjänsten
ska innebära en brygga mellan olika personalgrupper och besökare.
Bibliotekets lokaler har disponerats om
något: på de ytor som varit skymda för personalen finns nu studieplatser. Öppettiderna har
ändrats i förhoppning om att fler vuxna ska
komma till biblioteket med sina barn.
– Det är viktigt att jobba nätverksbyggande
och relationsskapande, men också att se till att
lokalen är anpassad efter hur vi vill att den ska
användas. Vi behöver lägga pussel med olika
delar som tillsammans bidrar till bättre miljö,
och vi behöver få in en bredare målgrupp med
hjälp av nya aktiviteter och öppettider, säger
Anja Dahlstedt. n

ANNONS

VI HAR GJORT L ÄSARE AV L ÄSKUNNIGA I 40 ÅR
Vill du lära dig mer om att
arbeta med barns språkutveckling?
Då ska du besöka seminariet
Gåvoböcker – lyckat läsfrämjande
som En bok för alla arrangerar
på torsdagen kl 10.30 på Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg.
Kom även och hälsa på i monter
B 03:29 – här kan du fynda prisvärda
böcker eller prata med oss om våra
läsfrämjande projekt.
Läs mer på www.enbokforalla.se

MONTER: D01-40
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Få anmälningar – men
Biblioteksbladet har granskat alla anmälningar om hot
och våld mot biblioteksanställda som kommit in till
Arbetsmiljöverket de senaste fyra åren.
TEXT
JOHANNA KVARNSELL

2016 anmälde tre bibliotekarier till Arbetsmiljöverket att de har hotats eller blivit utsatta för
våld på jobbet. Åren innan var siffran ungefär
den samma, med undantag för 2013 då åtta fall
av hot och en våldshändelse registrerades. (Bibliotekarier vars arbetsgivare inte hör till branschen bibliotek, till exempel skolbibliotekarier,
finns dock inte med i den här statistiken.)
Pia Schyberg, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, uppger dock att mörkertalet är stort.
– Vi har en paragraf som säger att man är
skyldig att anmäla tillbud till oss. Men vi vet

att de här anmälningarna inte görs som de
borde göras, säger hon.
Antalet biblioteksanställda som har sjukskrivits på grund av hot eller våld på jobbet ligger
också på några fall per år. Med så få exempel blir
siffrorna svåra att jämföra med andra yrken.
– Men vi vet ju att hot och våld förekommer.
Jag kan tänka mig att arbetar man inom till
exempel socialtjänsten försöker man skydda
sig mot riskerna. Men ett bibliotek, syftet med
det är ju att det ska vara öppet för alla. Då är
det svårare att säkra miljön så att man kan
garantera att inget sker, säger Pia Schyberg.
De yrkesgrupper i offentlig sektor som är
mest drabbade av hot och våld jobbar inom
vård, skola och omsorg. Men flera av de faktorer som ökar risken för hot och våld på jobbet
stämmer även in på bibliotek:

ANNONS

GÖR VÅR FORSKNING TILL DIN
KOMPETENS PÅ BOK & BIBLIOTEK 2017

Barn, bildning och bibliotek
Torsdag 11:00–11:20

Att hantera pengar, att arbeta med
människor i offentliga miljöer och att representera en myndighet eller organisation är
faktorer som gör ett arbete extra utsatt.
Anmälningarna om hot och våld mot biblioteksanställda kommer från hela Sverige,
från små och stora bibliotek, i små och stora
städer. I några fall rör det sig om hot via mejl
eller telefon. Ofta kommer hoten från berusade
personer eller gäng med ungdomar på plats på
biblioteket. Och i nästan alla fall utdelas hotet
efter en tillsägelse från personalen.
Hur kan biblioteken förebygga hot och våld?
– För det första så måste man ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det ska man gå igenom
arbetsuppgifterna och de risker som finns med
dem. Finns det risker så måste man åtgärda
dem, säger Pia Schyberg. n

Hot och våld

Läs om varje enskilt
fall i vår genomgång
av anmälningar:
biblioteksbladet.se

l Arbetsplatser ska utformas och utrustas
för att förebygga hot och våld så långt det
är möjligt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2,
gäller på alla arbetsplatser.
l Alla arbetsolyckor eller allvarliga tillbud
ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Ett
tillbud är en händelse som skulle kunna ha
lett till en olycka.
l Alla tillbud och händelser med våld
eller hot om våld ska dokumenteras och
utredas av arbetsgivaren, vare sig de är
allvarliga eller inte.
KÄLLA: ARBETSMILJÖVERKET

ANNONS

HEJ BIBLIOTEKARIE!

Kollegialt lärande – kompetensutveckling eller
kollegial korrigering?
Torsdag 10:00–10:20

stort mörkertal

Du hittar oss på
plats B06:71 vid
Forskartorget!

Missar du seminariet? Se det i efterhand
på Bibliotekshögskolans webbplats, eller
kom på det uppföljande samtalet i vår
monter. Vi bjuder även på mycket annat.

Jag gjorde det,
såg huset!

”Jag älskar mina böcker med bilder. Men det är inga
vanliga bilder eftersom jag ser med fingrarna. Bilderna
är upphöjda så att jag kan känna ett höghus, Omar
och Axel. Det är mycket roligare att läsa med bilder.”
Talita Alnashi, 7, går i årskurs ett

Visste du att det finns
taktila bilderböcker för
barn med synnedsättning.

Mer information på bibliotekshögskolan.se

Att synliggöra det osynliga – hur kan
skolbiblioteket ta plats i skolan?
Torsdag 12:00–12:45
Fritidshem – förvaring eller grundskolans bästa
plats för bildning?
Fredag 11:00–11:20

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
Annons biblioteksbladet halvsida.indd 1
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Mer hot, hat
och våld
En majoritet av Sveriges bibliotekarier anser att deras arbetsmiljö
är sämre idag än för två år sedan, visar en färsk rapport från DIK.
TEXT THORD ERIKSSON GRAFIK SANDRA JOHNSON

N

är fackförbundet DIK för två år
undersökte förekomsten av hot
och våld i bibliotekariers arbetsmiljö, visade det sig att en av fem
bibliotekarier någon gång blivit
hotad på jobbet.
– Det var strax efter att stök på bibliotek
uppmärksammats och lett till en polariserad
debatt, säger Stina Hamberg, förbundets
samhällspolitiska chef.
Att döma av den nya undersökningen
hängde inte de förra resultaten ihop med att
oro på bibliotek just då befann sig högt på
nyhetsagendan. Två år senare tonar samma
bild fram – men ännu tydligare.
– Det verkar som att fenomenet har vuxit,
säger Stina Hamberg.
Situationen illustreras inte minst av att var
fjärde bibliotekarie som deltagit i undersökningen, har uppgett att de jobbar på ett bibliotek som under de senaste två åren tvingats
anlita väktare.
Det nya resultatet är inte direkt jämförbart
med den förra rapporten. 2015 gjorde DIK sin
undersökning för första gången och frågorna
var mer allmänt ställda. I årets undersökning
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kretsar alla frågor kring en bedömning av de
senaste två årens utveckling.
Av de som har svarat har drygt 60 procent
jobbat på bibliotek i elva år eller längre. Detta gör dem väl skickade att göra den bedömningen, skriver DIK i sin analys.
Förutom de kvantitativa resultaten har
inflödet av fritt formulerade svar varit stort.
– Vi tolkar det som att det finns ett stort
behov av att skriva av sig, säger Stina Hamberg.
Spridande av propaganda på biblioteken
är till exempel ett fenomen som oroar flera,
vilket DIK kunnat utläsa av frisvaren.
– Det handlar om att flygblad läggs i böcker eller på hyllor. Det var inget vi såg i den
förra undersökningen, säger Stina Hamberg.
Vid Biblioteksbladets pressläggning är
det ännu oklart hur DIK kommer att agera
utifrån resultaten.
– Många tar upp att det behövs ökade resurser för att ingen ska behöva jobba ensam.
Det går inte att hantera en hotfull situation
och samtidigt hålla koll på ett helt bibliotek.
Det är en ren arbetsmiljöfråga, säger Stina
Hamberg. n

Har hoten ökat eller minskat?

Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”.
Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet.

TEMA: HOTAD PÅ JOBBET

Hoten ökar

NY RAPPORT:

57 %

Ökat

5%

Minskat

26 %

Samma nivå

12 %

Vet ej

Mer våld
Har förekomsten av
våld ökat eller minskat?
44 %
4%
32 %
20 %

Ökat
Minskat
Samma nivå
Vet ej

Påtryckningar
och hot om inköp

Vanligt med
stökiga situationer

Har du upplevt hot och
påtryckningar om medieinköp?

Hur ofta upplever du social oro*?

22 % Ja
74 % Nej
3 % Vet ej

4%
26 %
34 %
35 %
1%
0%

Dagligen
Flera gånger per vecka
Några gånger per månad
Några gånger per år
Vet ej
Aldrig

*Med social oro menas händelser mellan besökare; bråk, onykterhet, respektlöshet mot andra och mot bibliotekets regler, osv.
BIBLIOTEKSBLADET 6 | 2017 | 23

ÖPPET 24:7
Öka bibliotekets tillgänglighet – med eller utan personal på plats.

Robust och driftsäker
Flexibel administration
Stöd för flera språk

DEMO PÅ
BOKMÄSSAN
28–29/9
MONTER D01:39

Kompatibelt med olika
bibliotekssystem

Uppgradera din befintliga installation till Öppet 24:7
Med Öppet 24:7 från Bibliotekscentrum och P.V. Supa ställer du enkelt
in bibliotekets öppettider – bemmanat, obemannat eller stängt. Larm,
dörrlås, ljus och ljud är kopplat till systemet. Du får också statistik om
vad som händer under de obemannade öppettiderna. Installationen
är enkel och Öppet 24:7 är kompatibelt med olika bibliotekssystem.

Tel 0470-53 25 30
www.bibliotekscentrum.se

Passage under den obemannade tiden sker enkelt vid entrépanelen
genom att scanna sitt lånekort och knappa in en pinkod.
Ge låntagarna tillgång till biblioteket när det passar dem.
Kontakta oss så berättar vi mer.

BBL TESTAR
Vad tycker du att
vi ska testa?
Tipsa bbl@a4.se

VAD? Fotbollskillar läser sagor
VAR? Gottsundabiblioteket i Uppsala
FÖR VEM? För sagosugna barn och vuxna

Alla kan behöva en
sövande sagostund

D

et fanns ingen vuxen som kunde
läsa för Najibollah Nori när han
var liten. Han var ensam hemma
mycket, ingen personal hade tid
med honom, berättar han. Han
och lagkompisarna har kommit ensamma till
Sverige.
Javid Naurozi har en tröja med texten
#gymbeast och Moshtaq Hussain har mörka
byxor med råa slitningar. De är alla tre i den
där åldern när killar kan verka hårda och oåtkomliga, men under sagostunden på biblioteket ska fotbollsspelarna visa en annan sida.
Exakt klockan 11 på söndagen öppnar
hemliga rummet, längst in i den avlånga bibliotekslokalen. Rummet syns inte förrän den gula
dörren går upp. Här är väggarna draperade
med tunga turkosa tyger, golvmattan är mjuk
och det finns gröna kuddar för alla. Jag tänker
att jag egentligen vill höra mer om fotbollspojkarnas livshistorier: vilka de är, varför de
kommit hit, vad de flytt ifrån? Men den här
dagen är det inte deras berättelser vi ska höra,
vi ska höra dem berätta.
Najibollah Nori har valt barnboken Himmel
och pannkaka av Eva Lindell. Innan sagostunden tränar han på texten, passar på att fråga
sina fotbollstränare om enstaka ord. Hur säger
man ”klibbigt” och vad är ”kaksmet” för något?
Nu sitter vi alla på golvet och i tur och
ordning läser fotbollskillarna. Vissa delar av
texterna blir entoniga. Pojkarnas svenska är
perfekt, men språkets sjungande betoningar
saknas ibland. Det finns forskning som visar

TEXT & FOTO
MATILDA NILSSON

Betyg
NYTTA

NÖJE

ANVÄNDARVÄNLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

Kommentar till betygen:
l Nyttigt att mötas på
barnens höjd.
l Mer mys än nöje.
l Fotbollskillarna kan vid
önskemål läsa på dari och
en del andra språk.
l Gottsundabiblioteket
har breda gångar och full
tillgänglighet. Sagostunden ger möjlighet till
oväntade möten.

att lyssnare felaktigt kan uppfatta invandrares
språk som inkorrekt just för att uttalet har en
annan ”klang”.
Barnen lyssnar under tystnad, min y ngsta
dotter smyger fram då och då och kikar närmare i boken. Två flickor kryper upp i sina
mammors knä och en gäspar djupt. I mammas
famn är det tryggt och mysigt. Sagorna blir
sövande, klart en gäspning släpps ut.
Det är den känslan som följer mig ut efter
sagostunden. Det där lugnet som bara sagor
ger, när stora ger tid för små. Lite senare möter
jag Moshtaq och Javid i Gottsunda centrum
och vi hejar glatt. Jag vet inte allt om dem, men
vi möttes en stund och mitt i allt annat gav det
mig lite ro. n
FOTNOT: Killarna spelar i Korpenlaget ISUN (Idrottssällskapet
Uppsala norra) Flames, som är ett lag för ensamkommande
flyktingbarn. Fotbollskillarna läser sagor på Gottsundabiblioteket tre gånger under hösten: 7/10, 28/10 och 11/11.

Fotbollskillarna
Najibollah Nori och
Javid Naurozi visar
barnboksbilderna.

Läs mer
om sagostunder
på sidan 46
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BOK
MÄSSAN
28 sept–1 okt

Är det rätt att besöka bokmässan?
Stödjer den som besöker
bokmässan rasism och förtryck?
Eller åsiktsfrihet och demokrati?
Biblioteksbladet har lyssnat på
argumenten från en som åker
dit och en som låter bli.
TEXT STINA LOMAN
FOTO MATTIAS P DAHLQVIST, PRIVAT

Ja!
Katti Hoflin
chef för Stockholms stadsbibliotek
– bibliotekens uppdrag handlar
inte om att hålla tillbaka åsikter
utan om att tillhandahålla ett
brett utbud för en fri åsiktsbildning. Det är jobbigt och svårt och
ständigt en tolkningsfråga, men
det är vårt uppdrag. Därför måste
vi stå ut med åsikter som är på
ytterkanterna så länge personerna håller sig inom lagen.
Jag tycker också det är intressant att prata om att en del tror att
man legitimerar andras åsikter
bara för att man är på samma
plats. Men i sådana fall legitimerar jag ju alla möjliga åsikter som
finns på mässan, för det finns flera
utställare med åsikter som står i
stark kontrast mot varandra, och
det är själva mässans idé. Det är
en plats där alla samtal ska få pågå
och det är viktigt, särskilt i den
här tiden där det är svårt att ta sig

Detta har hänt
2016
SEPTEMBER
Starka reaktioner när högerextrema Nya
Tider deltar på Bokmässan. Efter mässan
ställer sig Svensk Biblioteksförening bakom
författaren Lisa Bjurwalds upprop om att
bojkotta mässan 2017, om antidemokratiska
och rasistiska utställare välkomnas.
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DECEMBER
Bokmässan antar en policy om att inte
utestänga aktörer som följer lagen.

ur algoritmer och filterbubblor.
Det finns så mycket i den digitala
sfären som boxar in oss på en plats
där alla tycker likadant. Det är
viktigare än någonsin att ta reda
på vad som är fakta och förstå
hur andra argumenterar, vad de
egentligen har för budskap. För att
kunna bemöta någon i en debatt
så måste man försöka förstå ”hur
tänker du?”. Jag tror på samtal
och att bemöta argument.
Det är också viktigt att komma
ihåg att det inte finns ett vi och
dom, utan endast ett vi. Krafter
som har som livsluft att skapa ett
vi och ett dom måste vi bekämpa
och med logik, fakta och argumentation visa att det bara finns
ett vi. Därför är det oerhört viktigt att mötas över åsiktsgränser,
och det är svårt att göra det om vi
aldrig möts.

2017
FEBRUARI
Tretton folkbibliotekschefer vänder sig till
Svensk Biblioteksförenings styrelse och
förklarar att de inte vill se en bojkott av
mässan. Samtidigt skriver flera biblioteksmedarbetare till styrelsen att föreningen
inte bör delta. Styrelsen beslutar att närvara
vid mässan. Även fackförbundet DIK backar
från hot om bojkott.

Nej!
Malin Rydell
bibliotekarie på Kortedala bibliotek
och skyddsombud Vision
– jag kommer inte att delta i år.
Alla på jobbet har valt hur de vill
göra, och alla har valt olika. För
min del handlar det om att jag
tycker en normaliserar rasism och
nazism om en är med på mässan
eftersom protesterna mot nazismen inte blir tydliga nog i det här
sammanhanget. Det är min personliga ståndpunkt. Det handlar
också om att visa solidaritet gentemot dem som är måltavlor för nazisternas hot. Som skyddsombud
anser jag också att det är viktigt
att visa på arbetsmiljöaspekten
för dem som riskerar att utsättas
för våld, hot och kränkningar.
Den högerextrema utvecklingen i samhället är inget som har
skett över en natt, utan positionerna har långsamt flyttats fram
och normaliserats. Jag hoppas att
diskussionen kommer upp mer nu

MARS
Bokmässan meddelar att utställare inte
kan uteslutas på grund av sina åsikter och
därmed tillåts Nya Tider delta.

Tre evenemang
i Göteborg

BOKMÄSSAN
28 sept–1 okt, Svenska mässan
Årets mässa har tema ”bildning”. Vad
betyder bildning 2017 och hur kan
bildning användas som redskap för
att navigera i och förändra världen?
bokmassan.se

och att fler bibliotek lyfter
frågan om sin roll och
ställningstaganden i arbetet
för mänskliga rättigheter och
i synnerhet för att motverka den
strukturella rasismen i bibliotekspraktiken.
För mig var det självklart att
inte delta på mässan och jag kommer i mån av schematäckning att
vara med på de alternativa mäs�sorna. De har ett bra program som
rör yttrandefrihet och skapande i
relation till hot och rasism. Det är
ett bra tillfälle att utbilda mig mer
i frågan och jag tänker att biblioteksnärvaro i detta sammanhang
är viktigt. Här finns kunskap för
biblioteken att ta del av. Jag hade
önskat mer biblioteksfokus på
de alternativa arrangemangen, att branschfrågor som rör
biblioteken också lyftes.

SCENER & SAMTAL
29–30 sept, Göteborgs litteraturhus
och Världskulturmuseet
Vill vara ett alternativ till Bokmässan
med samtal om aktuell litteratur och
seminarier om hur vi vill leva
tillsammans och bäst värnar det
demokratiska samhället.
goteborgslitteraturhus.se/scenerochsamtal

BOKMASSAN
29–30 sept, Heden
ETC arrangerar Bokmassan i ett
tält med scenprogram och utställare. Rasistiska och främlingsfientliga
aktörer är inte välkomna.
etc.se/valkommen-till-bokmassan

MAJ
En parallell scen till Bokmässan börjar växa
fram, bland annat Scener & samtal på Göteborgs litteraturhus och Världskulturmuseet.

SEPTEMBER
Nazistiska nordiska motståndsrörelsen
beviljas tillstånd att demonstrera i centrala
Göteborg lördagen den 30 september.
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du vet väl att alla bibliotek kan

låna ut Litteraturbankens e-böcker helt
utan kostnad?

TIO FRÅGOR TILL BOKMÄSSANS VD MARIA KÄLLSSON

”Vi borde varit
bättre förberedda”
TEXT THORD ERIKSSON

Maria Källsson,
vd Bokmässan.
FOTO: THORD ERIKSSON
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ngrar du beslutet att
låta Nya Tider delta i
Bokmässan?
– Det är svårt att
utvärdera årets mässa
innan den har ägt rum.
Men upptakten till förra
året var svår för att vi inte
hade tydliga principer i
den här frågan. Vi vacklade i vår hantering och är
det något jag ångrar så är
det att vi inte var bättre förberedda.
Hur har antalet utställare påverkats av
Nya Tiders närvaro?
– Det är kanske fem utställare som avstår
med Nya Tider som förevändning. Vi har 400
seminarier och 700 medverkande och det är i
paritet med hur det brukar vara. Men 20–30
namn som vi har bjudit in har tackat nej.
Hur ser du på att Nordiska Motstånds
rörelsen tillåts demonstrera?
– Vi förutsätter att polisen kommer att vidta
åtgärder så att vi kan genomföra vårt evenemang som vanligt och utan störningar. Hur
och var NMR får tillstånd att demonstrera är
en fråga för polisen.
Hur reagerade du när poeten Athena Far
rokhzad kontaktade författare och rådde
dem att inte åka till mässan?
– Det var ett sätt att underminera vår mässa,
ett slags sabotage, så det är klart att jag blev
upprörd.
Hur ser du på att det arrangeras flera kon
kurrerande evenemang i år?
– Det är jättebra för Göteborg som befäster

Å

den litterära positionen. Så jag tycker att det
är toppen.
Det låter inte direkt som att Bokmässan
har ruskats om?
– Vi är inte oberörda. Vi tror på att möta
intolerans med tolerans och öppenhet.
Om det är bättre att bojkotta är svårt att
svara på. Men jag hoppas att det inte slår
in en kil mellan oss som egentligen tycker
samma sak.
Så resonerade författaren Arundhati
Roy i en artikel i Dagens Nyheter där
hon hoppades på beredskap för ”vålds
utbrott” under mässan. Har ni övat på
en sådan situation?
– Vår säkerhetsorganisation, polisen och
Säpo jobbar med den frågan inför varje år.
Om man väljer att ha Lars Vilks, som har en
hotbild med sig, på plats, då har man övat på
den typen av åtgärder. Vi är väl rustade.
Kommer Nya Tider att vara med 2018?
– Jag vill inte utvärdera hur 2017 går innan
mässan är genomförd. Men det är en aktör
som ligger precis på gränsen.
Förr hette det Bok- och biblioteksmäs
san. Vart har biblioteken tagit vägen?
– Att byta namn betyder inte att vi inte
ser biblioteken som viktiga. Det var nog mer
att Bokmässan var ett namn som användes i
folkmun. Det föll sig naturligt.
Vad har bibliotekarier att hämta på Bok
mässan?
– Det är vår viktigaste besöksgrupp och vi
har ett fint program som vi är stolta över. Av
våra branschbesökare – 32 000 förra året –
är 9 000 bibliotekarier. n

på litteraturbankens hemsida
finns över 800 svenska klassiker i
e-boksformat för utlåning – helt gratis,
utan antals- eller tidsbegränsning.
alla litteraturbankens e-böcker
finns att hämta direkt på sidan
litteraturbanken.se/epub samt via Libris.
libris-bibliotek med batchexport
anger sigel ”Litt” i sin exportprofil för
att få Litteraturbankens uppdateringar
automatiskt. Information hos Libris
kundservice: driften@kb.se.

välkomna till litteraturbanken!

LB

litteraturbanken.se
finansieras av
svenska akademien &
vitterhetsakademien

”Inte lätt att vara
bibliotekarie”
Vilken är bibliotekens funktion i den demokratiska rättsstaten?
Juristen Johan Hirschfeldt har få tvärsäkra svar men konstaterar att
uppdraget kräver en intensiv yrkesdiskussion bland landets bibliotekarier.

M

ed en lång karriär
som bland annat
justitiekansler
och president i
Svea hovrätt, är
Johan Hirschfeldt
fortfarande aktiv i
juridiska frågor.
Men i bokhyllorna
i vardagsrummet på Södermalm i Stockholm
lyser lagböckerna med sin frånvaro. Här finns
det bara skönlitteratur. Hans fru och dotter är
bibliotekarier, sonen kulturjournalist och själv
beskriver han sig som en humanist med ett
brinnande intresse för bildning och litteratur.
Så det var inte med helt främmande ögon
han åtog sig att skriva en text om bibliotekens
funktion i den demokratiska rättsstaten för
den nationella biblioteksstrategins nyligen
presenterade omvärldsanalys.
Just de frågorna har också hamnat i strålkastarljuset under sommaren, inte minst efter
två beslut från Justitieombudsmannen, JO,
som tydligt markerar mot bibliotek som väger
in åsikter när de fattar beslut om vilka medier
som ska köpas in eller lånas ut. Den fria åsiktsbildningen och objektivitet ska regera, slår
JO fast. Detta även om det gäller medier som
strider mot bibliotekens egen policy för inköp.
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TEXT MAX BYSTRÖM
FOTO JOHAN BERGMARK

Hirschfeldt har inga invändningar mot den
tolkningen.
– Vad JO egentligen säger är att värdegrundsdokumenten inte kan åberopas i de här
sammanhangen, för använder man dem på det
här sättet låter man sin utlåningspolitik styras
av åsikter. Detta ligger också helt i linje med
Bibliotekslagen, så det är ingenting överraskande eller nytt, säger han.
I sin text belyser Hirschfeldt också andra
aspekter av bibliotekens och bibliotekariernas
demokratiska uppdrag, och hur de formuleras
i grundlagarna. Han pekar på hur bibliotekarier, liksom andra offentliganställda, ”ska
verka för att demokratins idéer blir vägledande” och att de ska ”verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra med
kunskapsförmedling”.
Precis som i många av folkbibliotekens
inköpspolicys finns det skrivelser i regeringsformen om alla människors lika värde och att
samhället ska motverka diskriminering.
Finns det en konflikt mellan den fria
åsiktsbildningen och yttrandefriheten å
ena sidan och de här formuleringarna om
diskriminering och allas lika värde?
– Jag vill inte säga att det är konfliktfritt,
men i lagstiftningen förutsätts att sådana
spänningar ska kunna hanteras.

>

Årets strider om
bibliotekens utbud
FEBRUARI
Nationalekonomen Tino Sanandajis bok
”Massutmaning”, om svensk migrations- och
integrationspolitik, kommer ut. Bokens
utgivning har finansierats genom en framgångsrik crowdfunding-kampanj.
Flera sajter, däribland Sverigedemokraterna närstående Nyheter Idag, skriver om att
Ekerö bibliotek har nekat att köpa in boken.
På sajten publiceras ett brev skrivet av den
bibliotekarie som meddelat en låntagare
beslutet. Biblioteket blir JO-anmält. Den
uthängda bibliotekarien utsätts för hot och
hat och tvingas under en tid undvika sin
arbetsplats.
JUNI
JO meddelar två beslut. Det ena gäller
folkbiblioteket i Falköping som inte köpt
in eller fjärrlånat boken ”Världsmästarna:
När Sverige blev mångkulturellt”. Det andra
beslutet gäller Tumba bibliotek och boken
”Invandring och mörkläggning – en saklig
rapport från en förryckt tid” samt ”Muhammeds flickor: våld, mord och våldtäkter i
Islams hus”. I båda besluten slår JO fast att
åsikter inte får styra inköp, med hänvisning
till lagens skrivelser om fri åsiktsbildning och
objektivitet.
Besluten anses vägledande och JO väljer
därför att inte gå vidare med anmälningarna
gällande ”Massutmaning”.
JULI
Journalisten Janne Josefsson sommarpratar
i P1 och hävdar att biblioteken i Botkyrka ägnar sig åt bokbål. Han anger utgallringen av
en tidigare utgåva av Astrid Lindgrens ”Pippi
i Söderhavet” som exempel. Senare backar
han från påståendet att biblioteken bränner
böcker, men menar att principfrågan handlar
om på vilka grunder böcker gallras ut.
Botkyrka bibliotek JO-anmäls. Ärendet
har ännu inte lett till beslut.
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Kommer JO-besluten få konsekvenser
för hur biblioteken formulerar sin inköps
politik?
– Ja, det tror jag. Och för formuleringarna
finns nog ett behov av mallar. Goda exempel
som kan användas så att man kan lära av
varandra.
Under sommaren har även frågan om
utgallring av böcker diskuterats. Gäller
samma regler där som vid inköp?
– Det tror jag är en rimlig ståndpunkt.
Utgallring borde också vara en kvalitets- och
allsidighetsfråga.
För bibliotekarien handlar det om att både
stå upp för de demokratiska idealen och att
främja fri åsiktsbildning.
– Vi kan tänka oss en bibliotekarie som står
och lånar ut en bok som är väldigt vinklad och
handlar om ickedemokratiska rörelser. Då är
det ju inte fel om man rekommenderar låntagaren att kanske också låna en bok med ett
motsatt perspektiv. Det kanske inte alltid är så
lätt, men det är ju på det sättet som värdegrunden finns med där bakom.
Johan Hirschfeldt drar sig för snabba eller
tvärsäkra svar. Vid flera tillfällen bläddrar han
upp passager i den tummade lagboken som
ligger framför oss, full med bokmärken. Eller
så slår han upp tidigare domar på datorn. Han
ger inte intrycket av någon auktoritär lagman.
På huvudet sitter en blå tygkeps på sned; han
har den för att hindra sig från att klia på ett ärr
han fick några dagar tidigare.
När vi börjar prata om hans egen relation till
biblioteken och till bildningsideal är tonen ledigare. Han växte upp i ett hem fullt av böcker,
berättar han.
– Men vad mina föräldrar inte hade var
böcker om idrott, djur och länder. Det var ett
av flera områden som det gick att hitta böcker
om på skolbiblioteket eller biblioteksbussen
som kom förbi oss ibland. Vi bodde i en förort,

och att åka in till stadsbiblioteket, detta tempel, det var någonting som också påverkade
mig.
I sin text om bibliotekens demokratiska roll
inleder han med några rader om författningspatriotism, den tradition som finns i Norge
eller USA där landets demokratiska ideal manifesteras kulturellt, som på väggmålningarna
i Library of congress.
Sedan drar han en eftertänksam tråd mellan lagen, de demokratiska värderingar den
ska skydda, välfärden och bibliotekens roll
som förmedlare av kunskap och bildning.
Det är ingen enkel uppgift han tillskriver
bibliotekarierna, och han erbjuder inga enkla
svar på hur detta uppdrag ska förvaltas.
– Det fordrar en väldigt aktiv intern yrkeskårsdiskussion. Så är det ju i de flesta professioner, att det finns intressemotsättningar och
olika värden som måste vägas mot varandra.
Biblioteken befinner sig under ett korstryck

från olika håll: allmänheten, politiker och
tillsynsmyndigheter som JO. Det kan inte vara
lätt.
Trycket, inte minst från allmänheten, har
kanske också ökat de senaste åren. I vintras
uppstod en bitvis hätsk diskussion efter att
ett par bibliotek hade valt att inte köpa in nationalekonomen Tino Sanandajis bok ”Massutmaning”. En bibliotekarie som meddelade
beslutet hängdes ut på olika hatsidor. Tonläget
på Twitter och andra sociala medier var högt,
och i dagstidningarna rasade debatten mellan
olika läger.
Även detta anmäldes till JO, som har valt att
inte gå vidare med frågan då de andra beslut
som kom i somras kan betraktas som vägledande.
Men kan biblioteken verkligen förväntas
köpa in precis allt som efterfrågas?
På den punkten är lagen ganska klar: Nej,
det kan de inte. Även om JO nu har slagit

>
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Johan
Hirschfeldt
l Ålder: 74 år.
l Bor: På Söder-

>

fast att inköpsbesluten inte får grunda sig på
åsikter så finns det andra faktorer som tillåts
spela in.
– Biblioteken har ett jättestort utrymme
här. Dels har man inte så mycket pengar, så
man måste göra ett urval. Dels ska urvalet
ju vara relevant. I Norrbotten köper man in
böcker om Norrbotten och i Skåne köper man
in böcker om Skåne.
Allsidighet och kvalitet, saklighet, opar-

tiskhet – det är nyckelorden i sammanhanget.
Hirschfeldt beskriver kvalitetsbegreppet som
centralt, och understryker att detta är ett område för bibliotekarierna att avgöra, det tillhör
professionen. Men det kan inte användas som
ett svepskäl för att välja bort medier.
– Det är viktigt att kvalitetsbedömningen är
just en kvalitetsbedömning och inte ett skenargument. Sakligheten måste prägla kvalitetsbedömningen. n

malm i Stockholm.
l Yrkesliv: Tog sin
juristexamen vid
Uppsala universitet
1967. På 1980-talet
var han byråchef
hos Justitieombudsmannen och
senare rättschef på
Arbetsmarknadsdepartementet och
Statsrådsberedningen. Mellan 1992 och
1996 var han justitiekansler och därefter
hovrättspresident
i Svea hovrätt fram
till 2007. År 2000
utsågs han till juris
hedersdoktor vid
Uppsala universitet.

Nu öppnar Cineasterna
bibliotekens digitala fönster
och ut strömmar film från hela världen.
Välkommen till årets Bokmässa
och vår monter, B 04:60.
cineasterna.se

ANNONS

Digital kommunikation på ett nytt sätt!

Nytt koncept anpassat för bibliotek.
CiceroMedia_SE_Annonce_170x52_V02.indd 1
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Nyfiken -läs mer på dantek.se
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Cineasterna är en digital tjänst från FörlagEtt med sevärd film från hela världen.
För landets bibliotek och deras låntagare.
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Biblioteken måste
ta ett digitalt kliv
nationella strategins omvärldsanalys:

BIBLIOTEKET.
ÖVERALLT.

Monter D01:39 på Bokmässan
openlibrarysolutions.com

Det finns en viktig demokratisk roll att fylla när
samhället digitaliseras. Men biblioteken är inte mogna
uppdraget, anser mediestrategen Brit Stakston.
TEXT MAX BYSTRÖM

Kom och träffa oss
på Bokmässan!
97 programpunkter.
Ingår i entrébiljetten.
D02:09

V

iral ryktesspridning,
propaganda i sociala
medier och misstankar
om ryska cyberattacker
blev vardagsmat under
det amerikanska presidentvalet. Det har väckt
frågor om medborgarnas
förmåga att hantera information, och hur väl samhället står rustat
för att hantera det nya digitala medielandskapet.
– Vi får på sätt och vis tacka Donald
Trump för den här kallduschen han har gett
världen. Inom forskningen har man länge
pratat om informationsklyftorna i samhället, men det har ställts på sin spets nu.
Här har biblioteken en roll att beskriva för
medborgarna de olika fenomen som finns
och hjälpa dem att lära sig mer.
Det säger mediestrategen Brit Stakston
som har skrivit en av texterna i den nationella biblioteksstrategins omvärldsanalys,

”Den femte statsmakten”, som överlämnades
den 13 september. Digitaliseringen är ett av
fyra huvudteman, vid sidan om demokrati,
tillgänglighet och utbildning, och i flera texter knyts dessa områden ihop.
Namnet på omvärldsanalysen anspelar på
föreställningen om medierna som en fjärde
statsmakt, en nödvändig demokratisk institution som balanserar mot den lagstiftande,
den verkställande och
den dömande makten.
I en inledande text
skriver den nationella
biblioteksstartegins
samordnare, Erik Fichtelius, om biblioteken
som en lika nödvändig
femte statsmakt.
I sin text behandlar Brit Stakston bibliotekens digitalisering i vid bemärkelse, och
knyter ihop det med bibliotekens demokratiuppdrag.
– Det handlar om en förmåga att tänka abstrakt kring dialog och möten, opinionsbildning och propaganda. Digitalisering handlar
om att lösa saker gemensamt, att utmana
traditionella strukturer och konsekvenserna
av en daglig användning av ny teknik, säger
hon.
Trots satsningar av olika slag menar Brit
Stakston att biblioteken inte på allvar tagit

”Vi får på sätt och vis
tacka Donald Trump
för den här kallduschen
han har gett världen.”

Brit Stakston.
FOTO: LENA DAHLSTRÖM
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DET DIGITALA BIBLIOTEKET
UR SEMINARIEPROGRAMMET

Nedan följer ett axplock ur seminarieprogrammet i vår monter under torsdagen 28/9 och fredagen 29/9. Komplett
program och tider finns på www.axiell.se.

>

Hon föreställer sig hur biblioteken kan
bli vad hon kallar digitala tankesmedjor,
platser där det finns spetskompetens och
där bibliotekarier kan
vägleda och uppmuntra
medborgarnas möjlighet
att träna upp sin ”digitala litteracitet”, läsvana,
oavsett hur vana de är av
nätets labyrinter.
– Biblioteken kan vara
en part som för diskussioner om it-företagens
särposition och som
kanske erbjuder egna
sökfunktionsmöjligheter utanför Google,
som förespråkar ett fritt internet och kan
driva de här frågorna. Det särintresse de ska
stå upp för är medborgarnas demokratiutveckling.
Ska biblioteken ta upp konkurrensen med
Google och andra aktörer på nätet?
– Nej, men däremot kan de bli en utmanande aktör och en arena för spännande
diskussioner om internet.
Behovet är stort av kompetensutveckling
på detta område, menar hon. Det räcker inte
med att hålla ”små kurser om hur Facebook
fungerar”; framtidens bibliotekarier ska vara
ledande experter på den digitala verklighet
som medborgarna rör sig i. De ska inte bara
förstå sig på text, utan även bilder och rörliga
medier och det symbolspråk som finns på
nätet.
Men hur viktig blir då biblioteket som
fysisk plats?
– Det kan vara lätt att tänka sig biblioteken som obsoleta när informationen flyttar
ut på nätet, men man ska inte underskatta
värdet av den demokratiska fysiska infrastrukturen. Den fysiska platsen kommer att
vara otroligt viktig då nätet och dess möjlighet att nå nya individer skapar behov av att
träffa varandra. Detta blir inte minst viktigt
i krisscenarier där medier och andra institutioner blir hackade, säger Brit Stakston. n

Om vikten av att lära ut källkritik
Kulturjournalisten Anders Mildner pratar
om vikten av att vi lär oss källkritik.
Skolbibliotek som resurs för nyanlända
Cecilia Näslund, skolbibliotekarie i Värmland, berättar om hur man som skolbibliotek kan vara en resurs för nyanlända.

”Den fysiska platsen
kommer vara otroligt
viktig då nätet och dess
möjlighet att nå nya
individer skapar behov
av att träffa varandra.”
steget in i den digitala världen. ”Kärleken till
biblioteken är huvudproblemet”, står det i
texten.
– I grunden är det en otrolig fördel att
det finns en så stor kärlek till biblioteken,
det handlar om lusten att lära sig läsa och
barndomens utforskande av kunskap. Och
allt det är bra och någonting att hålla fast vid.
Men det ska inte handla om mysiga sagotanter utan om att världen öppnar upp sig för
medborgarna, och det måste även gälla den
digitala utvecklingen.

Den nationella biblioteksstrategin
Regeringen gav år 2015 Kungliga Biblioteket i uppdrag att lämna
förslag till en nationell biblioteksstrategi för att ”främja samverkan
och kvalitetsutveckling” i biblioteksväsendet. Målet är att landets alla
bibliotek ska leva upp till hög kvalitet och uppfylla de krav som finns i
bibliotekslagen från 2013.
Arbetet leds av Erik Fichtelius, som har varit vd för UR och arbetat
som journalist för SVT under många år. I sekretariatet ingår även
Christina Persson, som har varit bibliotekschef i Göteborg, och Ena
Enarsson, som bland annat har arbetat med kommunikationsfrågor vid
Stockholms universitetsbibliotek.
Den 13 september överlämnades ”Den femte statsmakten”, en fördjupad omvärldsanalys med 13 texter av experter inom olika områden
som behandlar demokrati, digitalisering, utbildning och tillgänglighet.
Biblioteksstrategins slutredovisning ska lämnas senast 1 mars 2019.
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Integrationsprojekt på bibliotek
Anna Wieselberg, bibliotekarie på Solna
bibliotek, berättar om hur de ”lånar ut”
svenskar till nyanlända i integrationssyfte.
“Bibblan på stan” – ett projekt i Mjölby
Anya Feltreuter, bibliotekschef på Mjölby
bibliotek, och projektledare Maria Niemi
berättar om projektet som lett till att de
når prioriterade målgrupper.

Välkommen till vår monter i Biblioteksloungen! Här demonstrerar vi bland annat BOOK-IT Flex för popup-bibliotek och
utskriftlösningen Princh, som nu möjliggör både utskrifter
och kopiering från mobil, surfplatta och dator via onlinebetalning.
Vi står också till förfogande för att svara på dina frågor
kring våra moduler såsom BOOK-IT ECO, BOOK-IT Connect
och Arena BankID.
Vi bjuder dessutom på ett gediget program på vår scen, där
kända och inspirerande föreläsare från bibliotek, näringslivet
och forskningsvärlden avlöser varandra.
Ta del av hela vårt scenprogram på www.axiell.se. Vi ses!
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Du följer väl Axiell Sverige på Facebook? Förutom information från oss och om aktuella händelser i branschen dyker
det ibland upp specialerbjudanden!

Axiell Sverige | 046-270 04 00 | axiellsverige@axiell.com | www.axiell.se
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En femte statsmakt
i skuggan av Trump
En rak linje löper från Stalin och Hitler till Donald Trumps retorik. Erik Fichtelius
påminner om bibliotekens betydelse i en tid då demokrati inte är en självklarhet.
TEXT ERIK FICHTELIUS ILLUSTRATION HELENA SHUTRICK

Erik Fichtelius
Nationell samordnare för
en nationell biblioteksstrategi, KB.
FOTO: ULRIKA BECK-FRIIS
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O

m tyranni, heter årets kanske
viktigaste bok.
En stridsskrift av
historieprofessorn
Timothy Snyder
på Yale, publicerad
i USA i våras, och
påpassligt snabbt
på svenska i slutet
av augusti. Snyder ger oss ”tjugo lärdomar
från tjugonde århundradet” med anledning
av att Trump tagit makten i USA.
Hur skyddar sig en demokrati mot en
tyrann? Snyder ger oss tjugo råd, med stöd
av Platon och Aristoteles, de amerikanska
grundlagsfädrerna samt erfarenheterna från
nazisternas maktövertagande och öststatskommunismen.
Det är skrämmande läsning att se trådarna från Hitler och Stalin till Trumps
agerande och retorik idag. Nu testas hela det
konstitutionella bygget. Klarar självständiga
motkrafter att balansera tyrannens försök
att välta demokratin över ända? Om den
verkställande makten är presidentens – vad
kan då lagstiftarna, domstolarna och den
fria pressen, de balanserande statsmakterna, göra för att skydda demokratin? Vad kan
medborgarna göra?

Dagen efter att Trump installerats fylldes
världens gator av demonstranter. I Washington var många av de protesterande bibliotekarier. Några av parollerna var dessa:
Alternativa fakta?
Kolla med biblioteket!
Falska nyheter?
Tala med en bibliotekarie!
Detta har upptagit oss mycket när vi skrivit
en omvärldsanalys som grund för en ny
nationell biblioteksstrategi. På samma sätt
som nyhetsmedierna ser en större uppgift i
dagens situation ser biblioteksvärlden sin roll.
Bibliotekens betydelse för det demokratiska
samtalet, för medborgarnas möjligheter att
bygga sina uppfattningar på kunskap framstår i klart ljus.
Åsiktsfrihet är en av grunderna för en fungerande demokrati. Biblioteken förser dem
som vill bilda sig en uppfattning med underlag
och kunskap. Vi talar just om att bilda sig en
åsikt. Biblioteken är oberoende och har ingen
egen politisk agenda. Det är dags att se biblioteken för vad de är i detta statsbygge. Det är
det vi vill lyfta fram i vår rapport genom att
använda begreppet Den femte statsmakten.
I Sverige talar vi om den fria pressen som
den tredje statsmakten. Som juristen Johan
Hirschfeldt redovisar i sitt bidrag till vår
omvärldsanalys har detta sin grund i det

tidiga 1800-talets konstitutionella debatt i
Sverige. Men det blir problematiskt med olika
ordningstal för den fria pressens roll i en demokrati i Sverige och USA. Vi väljer därför att
kalla biblioteken för den femte statsmakten.
Det är en självständig balanserande kraft, som
är oberoende av de andra makterna, och som
ger medborgarna verktyg att fungera som just
medborgare.
Det blir lättare att förstå och kanske stärka
bibliotekens roll om bibliotekens uppgift ses i
detta ljus. Folkbibliotekens höga trovärdighet
och fasta förankring i folkbildning och den
kommunala verksamheten är en stabil grund
att bygga på. Utbildningsbibliotekens betydelse för läsning, skolresultat och forskning är

avgörande för ett välfungerande demokratiskt
samhälle.
Tony Marx, chefen för New York Public
Library uttrycker det så här:
– Bibliotek har alltid varit trovärdiga förmedlare av opartisk information till medborgarna i stort. Denna uppgift är viktigare nu
än någonsin, när så mycket av vår uppmärksamhet störs av det overkliga, när fakta inte
längre är fakta som nu måste kontrolleras. Det
biblioteken gör och alltid gjort är mer centralt
nu, och vi har verktyg att leverera detta som är
bättre än någonsin. USA:s konstitution skyddar detta helt enkelt genom yttrandefrihet. Vi
ger underlaget till dessa yttranden, och det är
en viktig del av vår demokrati. n
BIBLIOTEKSBLADET 6 | 2017 |

41

SÅ
GJORDE
VI
GAS

De ger tillgång
till elevarbeten
Personal på en skola i Huddinge har byggt en databas
med gymnasiearbeten. Eleverna inspireras och motiveras av den fria tillgången, tycker skolbibliotekarien
Isabelle Vernersson.

E

42 | BIBLIOTEKSBLADET 6 | 2017

TEXT & FOTO
MARIKA SIVERTSSON

Lisa Skogsberg, Isabelle Vernersson
och Björn Lindqvist är glada över att
avgångseleverna får tillgång till tidigare
gymnasiearbeten genom GAS.

hittade ingenting. Min dotter skrev samtidigt
sin c-uppsats, så det var egentligen där jag
fick inspiration att efterlikna DiVA, berättar
Björn Lindqvist, schemaläggare på skolan och
ansvarig för GAS.
Hur gick ni tillväga?
– Jag byggde en demo med databasen
MySQL och skriftspråket PHP för att kunna
visa lärarna på skolan. Databasen är gratis
men på webbservern behöver man lägga en
liten slant, kanske15 kronor i månaden. Från
idé till färdig GAS har det tagit oss ett och ett
halvt år. Mycket handlar om att jag tycker om
att programmera – jag har lagt ned ungefär
100 timmar på programmering på min fritid,
berättar Björn Lindqvist.
Vad har tagit mest tid?
– Allt tar tid. Från buggar till att samla in
gymnasiearbeten. Insamlingen måste ske under den mest hektiska tiden i slutet av läsåret
eftersom eleverna är borta på hösten. Hittills
har jag själv lagt in arbetena. Men vi försöker få insamlingen automatisk så eleverna
levererar via ett formulär där de fyller i titel,
nyckelord och annat, säger Björn Lindqvist.

ANNONS

Råd till andra skolor?
– Man behöver inte göra det så svårt. Idag
skulle vi ha kommit igång snabbt genom att
skapa en mapp i GAFE, Google Apps For Education, det är enkelt och det är sökbart i Google. Då hade vi fått in gymnasiearbeten fortare,
och så skulle vi ha skapat systemet runt dem
senare, säger Björn Lindqvist.
– Och se till att involvera skolledningen! Låt
dem förstå att det är ett sätt att få flera att klara av gymnasiearbetet och sin examen. Lärarna är pressade och utan ledningens medverkan
är det trögt att få med dem på tåget, fyller Lisa
Skogsberg i.
Vilka fördelar finns för ungdomarna?
– Många! De kan inspireras, lära sig och
motiveras av andras arbeten och källor. Det
avmystifierar examensarbetet, säger Isabelle
Vernersson.
Hur påverkar det ditt arbete?
– Det är för tidigt att säga. Men det blir ett
jättebra komplement till de anteckningar jag
har i Ipaden. Och jag kan hänvisa till GAS för
att hitta källor och inspiration. Jag tror att det
kommer att spara mycket tid i längden. n

Framgångsrik
livsstilsbehandling
av migrän
Författaren Kristina
Ahlström kommer
gärna och berättar om
vad hon gör för att vara
fri från migrän.

Kristina Ahlströ
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1990 besvärsfri
från migrän så
länge
hon håller blodsoc
kret stabilt.
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Kristina Ahlström
– fri från migrän

Metoden är utan
biverkningar. Det
handlar om stabilt
blodsocker.

Kristina Ahlström

tt litet gäng på Sjödalsgymnasiet har tillsammans skapat
databasen GAS för arkivering av gymnasiearbeten. En
sammanfattning på engelska
presenterar arbetet, som finns
i basen som nedladdningsbar
pdf. DiVA-portalen, universitetsvärldens söktjänst för
forskningspublikationer och
uppsatser, har stått som förebild. Databasen är
offentlig och alla kan nå den genom en länk på
skolbibliotekets hemsida.
Varför skapade ni GAS?
– Vi var flera som på olika sätt såg behovet.
Som bibliotekarie har jag genomgångar i källkritik och informationssökning med avgångsklasserna. De kan sedan boka mig för att få
hjälp med frågeställningar och källor under
examensarbetet. Vi har många olika program
och totalt 300 avgångselever – det är viktigt
att dokumentera varje elevs arbetsprocess, vilket jag gjort på min Ipad. Jag återanvänder det
till nya kullar när ämnen återkommer, men
tyckte det vore bra om eleverna fick tillgång
till varandras arbeten. Det visade sig att Björn
Lindqvist redan diskuterade en sådan databas
med stödläraren Marie Tängdin, berättar
skolbibliotekarien Isabelle Vernersson.
Varför skulle det se ut just som DiVA?
– Det behöver det inte göra. Jag försökte först få idéer genom att leta efter andra
skolbibliotek som gjort något liknande men

Ellinor Mainwarings uppsats ”Det snabba modet” som handlar om klädkedjornas
produktion och miljöpåverkan finns inlagd i GAS.

ström
Kristina Ahl

Bra mat för alla
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håller blodsockret
stabilt

Bra mat för alla!
”Det finns inget
svårt med detta.
Det var betydlig
t svårare att vara
så beroende av
att alltid ha smärtstillande med sig
om ett anfall
skulle komma.”
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Lars Ilshammar besökte IFLA-kongressen i Polen. Han kom hem med reflektioner
om demokrati, digitalisering, den globala biblioteksvisionen och slutsatsen att nästa års konferens måste bekänna färg i demokrati- och yttrandefrihetsfrågor.
TEXT LARS ILSHAMMAR

Lars Ilshammar
Biträdande
riksbibliotekarie.
FOTO: JENS GUSTAVSSON/KB
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A

tt delta på en stor internationell mötesplats
som IFLA:s World Library and Information
Congress som ägde rum
i slutet av augusti, kan
vara en förvirrande och
omtumlande erfarenhet, även för den som
har varit med förr. Här
möter man ett eget förkortningsspråk; den
som inte förstår vad en SIG (Special Interest
Group) eller SC (Standing Committée) är får
omedelbart problem att orientera sig i ett
utbud av sessioner, seminarier, workshops
som i sig kan kännas överväldigande.
Nykomling eller erfaren kommer man
snart att behöva välja ifrån ett dignande
smörgåsbord av aktiviteter, och beroende på
hur man väljer kan olika teman och mönster
framträda. Upplevelsen blir alltså i någon
mening individualiserad. Från årets IFLA
WLIC i polska Wroclaw har jag framför allt
tagit med mig tre reflektioner, delvis baserat
på mina personliga val i programmet.
Den första gäller bibliotekens viktiga uppdrag att stå upp för centrala demokratiska
värden som öppenhet, yttrande- och informationsfrihet, i år inte minst understruket
av vad som sker i värdlandet Polen, men
också illustrerat av en allmän utveckling
mot slutenhet, kontroll och censur i många
länder.
Att det polska exemplet överhuvud taget

inte adresserades i det officiella programmet
gav berättigade reaktioner och skapande en
debatt som förhoppningsvis kommer att leda
till en tydligare profil från IFLA i demokratioch yttrandefrihetsfrågor i framtiden. Nästa
års kongress i Malaysia blir ett första lackmustest.
I den svenska biblioteksdebatt som rasat,
inte minst i sommar, har det ofta sagts ifrån
att biblioteken inte ska ha en agenda och att
bibliotekarier absolut inte får ta rollen som
aktivister. Jag menar att det är en felsyn. Biblioteken har en mycket viktig uppgift att fylla
som försvarare av demokratins kärnvärden.
Skulle en bibliotekarie bli beskylld för att vara
aktivist i yttrande- och informationsfrihetens
tjänst så bör det alltså tas som beröm.
den andra reflektionen handlar om hur
biblioteken ska bygga, och tillgängliggöra, sina
samlingar i en tid när det offentliga samtalet ofta förs i digitala medier. Hur samlar
man in en Twitterstorm? Hur bevarar vi ett
Facebookflöde? Och hur kan det insamlade
materialet göras tillgängligt för en forskning
som har börjat fråga efter stora sammanlänkade datamängder snarare än enskilda digitala
dokument?
Bilden kompliceras ytterligare av att det
personliga och det privata, det nationella och
det globala ofta flyter ihop i samma digitala
kanaler – vilket gör gamla insamlingsmetoder
och traditionella instrument som den svenska
pliktlagstiftningen svåra att applicera.

reflektion nummer tre rör byggandet av en
gemensam agenda för det globala bibliotekssamfundet. Att detta inte redan för länge
sedan har gjorts är förstås något man kan ha
åsikter om. Nu kretsade mycket i alla fall kring
IFLA:s nya Global Vision, som tas fram genom
en serie regionala workshops och en pågående
onlineröstning. Så småningom ska processen
förhoppningsvis leda till samsyn om minsta

gemensamma nämnare när det gäller bibliotekens mest centrala värden och uppdrag.
Att nå ett sådant mål är förstås inte helt
lätt. Behov, erfarenheter och kultur ser högst
olika ut över världen, och risken finns att en
global vision som ska delas och gillas av alla
blir något ganska urvattnat. I många länder
är biblioteken inte heller fria att göra sina
egna prioriteringar, utan lyder under politiska
diktat.
Det kan alltså bli svårt att göra något vettigt
av IFLA:s Global Vision om det inte också
finns en tydlighet i att arbetet måste ske fritt
från politisk eller ideologisk styrning. Vilket
möjligen betyder att ett kärnvärde behöver ges
en särställning alldeles oavsett omröstningens
utfall. Och därmed är vi tillbaks till det första
temat: med kongressens arbetsspråk Freedom
of expression. n

ANNONS

LÅT B E RÄT T E LSE N TA PLAT S I RUMME T!
Locka till läsning och ge berättelsen en extra dimension
genom fantasifulla rum på Barnens bibliotek.
Sagans Skog är en textil som skapar rum där berättelsen och
fantasin får ta plats. Har ni funderat över hur ni vill skapa
läsvänliga och lekfulla miljöer? Vi hjälper er gärna med idéer
och specifika lösningar.

Sagans Skog finns representerad på flera bibliotek och förskolor.

/unikfabrik

Fotograf: Clive Tompsett

Kritik om aktivism
bör tas som beröm

Inte minst för ett nationalbibliotek är det
här strategiska framtidsområden, som ytterst
handlar om vårt långsiktiga existensberättigande. Än så länge finns det tyvärr fler frågor
än svar, och det kan då vara en tröst att vi
åtminstone är många som trevar oss fram i
ungefär samma dimmiga terräng. Tills vidare
lär vi av varandra och försöker sprida de goda
exemplen.

@unikfabrik

FÖR MER INFO:
annika@unikfabrik.se
www.unikfabrik.se

UN I K
FA B R I K
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Pamflett i novellform

Nya tankar om
att berätta sagor

Patosfyllda upprop för det offentliga biblioteket är
vardagsmat – i debattinlägg. Att biblioteksförsvararna använder sig av skönlitterär
form är vi däremot mindre vana vid,
men det är precis vad den brittiska
författaren Ali Smith har gjort i
boken med den kärnfulla titeln
”Bibliotek” (Atlas förlag).
Hon varvar noveller med autentiska monologer, där personer
som författaren talat med berättar vad de tänker om de offentliga
biblioteken – ”om deras historia,
deras betydelse och vågen av
nedläggning.”

Bibliotekens sagostunder har knappt utvecklats på 100 år. Friare frågor
gör dem mer demokratiska och gynnar de ungas läsning.
TEXT TIM ANDERSSON

Åse Hedemark.
FOTO: BERTIL WERGELIUS

Christina Johnson
FOTO: MONICA LINDGREN
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elationen mellan ungas läsning och demokratifrågor, det
är temat för den alldeles färska antologin Unga läser. Bland
författarna finns forskare och
masterstudenter från skilda
discipliner samt yrkesmänniskor utanför akademin.
Tillsammans ger de ett brett
spektrum av perspektiv på ämnet.
– En del av bidragen är också tydligt
praktiskt kopplade, och kan användas av till
exempel pedagoger och bibliotekarier, säger Åse Hedemark, lektor i
Biblioteks- och informationsvetenskap på Uppsala universitet och
en av bokens redaktörer.
Själv har Åse Hedemark skrivit
artikeln ”Sagostunders samtal.
Om läspraktiker och barnsyn i
folkbibliotekets sagostund”. Den
tar avstamp i en observationsstudie som hon, i ett samarbete
med Regionbibliotek Stockholm,
genomförde på nio folkbibliotek i
Stockholmsregionen år 2014.
Hon konstaterar att sagostundens utformning förändrats relativt lite under
de senaste hundra åren.
Framför allt fokuserar hon på lässamtalen.
Hon fann att många av de frågor som bibliotekarierna ställde till barnen var retoriska, och
begränsade till sådant som rörde den aktuel-

la sagan. Utifrån en demokratiaspekt skulle
hon vilja se mer öppna frågor där barnen får
möjlighet att uttrycka egna erfarenheter.
En förklaring till bristen på den sortens
samtal tror hon är de stora barngrupperna.
– När det blir stora grupper är det viktigt att
försöka behålla kontrollen, och då väljer man
mer kontrollerade frågor. Om barnen får resonera fritt kan de komma in på ganska känsliga
områden, som döden och livet i stort, vilket
man kanske inte känner att man har möjlighet
att hantera i det här sammanhanget.
En annan av antologins författare
är Christina Johnson, tidigare
masterstudent på ABM-programmet i Uppsala och numera
bibliotekarie på Stockholms
stadsbibliotek. Liksom Åse
Hedemark har hon forskat på sagostunder, och även hon fokuserar
på samtalen. Hennes artikel, ”Att
utveckla sagostunden på bibliotek
i demokratisk riktning med hjälp
av aktionsforskning”, utgår från
observationer som hon genomförde
under några månaders tid på Bibliotek Botkyrka.
– Rekvisita och bilder är viktiga ingredienser. En del barn har lättare att associera
utifrån dem än utifrån själva texten.
Christina Johnsons projekt var, som titeln
avslöjar, en form av aktionsforskning. Huvudsyftet var att undersöka hur sagostunden skul-

le kunna utvecklas ur jämställdhetsperspektiv
och således ur ett demokratiskt dito. En av
aktionerna gick ut på att hon och den bibliotekarie som hon samarbetade med valde en
bok som konsekvent ersatte de könsbestämda
pronomen ”han” och ”hon” mot ”hen”.
– Barnen reagerade inte på det alls, men det
satte igång många tankar i oss. Vi försökte
att vara könsneutrala också när vi pratade
själva. I stället för ”mamma” eller ”pappa”
använde vi begrepp som ”en vuxen”. Det gjorde
att vi blev medvetna om hur vi talade.
Om Christina Johnson ska ge ett tips till
andra bibliotekarier som vill utveckla sina sagostunder är det att reflektera kring själva syftet. Ofta är det nämligen vagt formulerat.
– Med ett tydligt syfte smalnar man av sitt
arbetsområde. Verksamheten blir då också
mycket lättare att utvärdera.
Åse Hedemark är inne på samma sak. Bibliotekarier har generellt en väldigt hög ambitionsnivå, menar hon. De brinner för sitt jobb,
och de vill få med väldigt mycket samtidigt
i sagostunden: de vill visa upp biblioteket,
gynna läsutvecklingen och öppna för relevanta
samtal om själva berättelsen.
Att bestämma sig för ett syfte per sagostund
kan vara smart.
– Och gärna då att man ibland prioriterar demokratiuppdraget och initierar öppna diskussioner om barnens egna erfarenheter. Om
de sedan utgår från en text eller en bild spelar
mindre roll. n

Professionalitet
och empati i mötet
med nyanlända
Bibliotekens arbete för och med nyanlända formas
till stor del av dokumenterade rutiner och riktlinjer, som exempelvis bibliotekslagen och biblioteksplaner. Dessa måste kontinuerligt revideras för att
anpassas till målgruppen.
Det är en av slutsatserna i studien ”Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända” som har
gjorts för att utforska på vilka grunder biblioteken
ger sig i kast med arbetet för och med nyanlända
och flyktingar.
Studien bygger på enkätsvar
från bibliotekarier och bibliotekschefer som sedan följts upp
med fokusgruppsintervjuer. Där
framgår att bibliotekarierna
knyter ihop ett professionellt
förhållningssätt med ideologiska
utgångspunkter. ”Professionell
medmänsklighet” som får dem
att vidga sitt uppdrag till ibland
oväntade uppgifter. Som en
bibliotekarie uttrycker det: ”Man
hjälper till så långt det går.”
Arbetet med studien har letts av Ola Pilerot
och Frances Hultgren vid Högskolan i Borås på
uppdrag av Länsbibliotek Uppsala och Länsbibliotek Dalarna.

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända –
Slutrapport
Ola Pilerot & Frances Hultgren
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap,
Högskolan i Borås
2017
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har du tips eller förslag på något du
vill att andra medlemmar ska ta del av,
skicka ett mail till Matilda Andréasson,
webbredaktör:
matilda.andreasson@svbib.se

KALENDARIUM
28 sept, Frukostseminarium:
Biblioteken vs. Filterbubblor
l År 2018 är det nationella val, och
med erfarenheter från valen i USA
och Frankrike vet vi att det är viktigt
att människor är rustade för att möta
utmaningar som falsk fakta, filterbubblor, desinformation eller helt enkelt
nyhetsmättnad. Välkommen till ett
frukostsamtal om hur algoritmer styr
tillgången till information och hur biblioteken kan rusta medborgarna med
kunskap och kompetens för att möta
dessa utmaningar.
Medverkande: Anette Novak, VD
för forskningsinstitutet Interactive
Institute Swedish ICT och tidigare
medieutredare, Olof Sundin, professor i
biblioteks- och informationsvetenskap.
Moderator är Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.
Seminariet äger rum under Meg –
Mediedagarna i Göteborg.
När: 28 september, kl 08.00–09.30
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

28 sept, Seminarium:
Att tillsammans ta ansvar
för demokratin
l Seminariet kommer att handla om
att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning. Men när extremister
använder yttrandefriheten för att i
förlängningen avskaffa den har något
förändrats i grunden. Olika uppfattningar kring detta präglar idag svensk
biblioteksvardag. Journalisten Willy
Silberstein leder ett samtal om hur

Myndigheter utan
tillgång till vetenskap

”D

et är bekymmersamt att
tillgången till aktuella
forskningsresultat inte
bara är ojämlik utan
ibland direkt bristfällig
för så många myndigheter, säger
Katarina Wiberg, forsknings- och
utvecklingssekreterare
vid Svensk biblioteksförening. Statliga myndigheter, främst de med
särskilt kunskapsintensiv verksamhet, bör ges
i uppdrag av regeringen
att redovisa hur de
säkrar sin vetenskapliga informationsförsörjning.
Svensk biblioteksförening har, tillsammans med Kungliga
biblioteket, genomfört
en undersökning kring vetenskaplig
informationsförsörjning vid statliga
myndigheter som bedriver eller finansierar forskning. Undersökningen
presenteras i rapporten ”På vetenskaplig grund?” som publicerades
under sommaren.
Undersökningen genomfördes
genom en enkät som skickades till
Vetenskapsrådets nätverk för statliga
myndigheter som bedriver eller finansierar forskning. Av de 59 myndigheter som ingår i nätverket svarade 46
stycken, det vill säga 78 procent.
I rapporten framkommer det att

endast fyra procent av de tillfrågade
myndigheterna anser sig ha tillgång
till fullgod vetenskaplig informationsförsörjning. 41 procent ansåg
att informationsförsörjningen var
bristfällig eller mycket bristfällig. I
enkäten efterfrågas även hur myndigheterna publicerar sina forskningsresultat. Vanligast
är att man publicerar
sina resultat i form av
rapporter i pdf-format på
myndighetens webbplats.
Endast tre av tio uppger
att man publicerar sitt
material med persistenta
länkar. Myndigheternas
inställning till öppen
tillgång (open access) är
också efterfrågad i enkäten.
Ungefär en tredjedel har en
policy kring hur man ska
förhålla sig till öppen tillgång.
I rapporten har vi identifierat ett
antal behov hos myndigheterna. Det
handlar till stor del om tillgång till
elektroniska resurser men också kompetensen kring att upphandla och tillgängliggöra dem inom myndigheten.
Det finns även ett behov av stöd kring
spridning av vetenskapliga resultat
och hur man kan hantera frågor kring
öppen tillgång. Vår avslutande reflektion kring detta är att bibliotekarieprofessionen besitter den kompetens
som skulle vara till stor nytta i de här
frågorna. n Björn Orring

Karin Linder invald i IFLA
Standing Committee för MLA

S

vensk biblioteksförenings
generalsekreterare, Karin
Linder, har blivit invald i
IFLA Standing Committee
för MLA (Management of
Library Association Section) för perioden 2017–2021.
– Jag är glad och förväntansfull
men samtidigt lite nervös eftersom jag
tycker att det är viktigt att leva upp till
förväntningar när man blir invald i
maktformationer, säger Karin Linder.
Internationellt arbete är viktigt för
bibliotekens roll som demokratibärare. När medieägandet koncentreras
måste biblioteksföreningar vara starka tillsammans för allas tillgång till fri
information.
– Det är viktigt för Svensk biblioteksförening att vara representerade
i IFLA men lika viktigt att sprida och
kommunicera det som händer i IFLA
in i bibliotekssverige. Det finns ju en
del kommunikationssvårigheter mellan stora nationella sammanslutningar och de ingående nationerna som gör
att man ibland kan tappa entusiasmen
för internationellt arbete. Jag ser att
jag kan göra en insats här, säger Karin.n Elza Zandi

Svensk representant i IFLA:s styrelse

Kalendariet fortsätter på sidan 50.

Vi har ny mejladress!

nu är det dags att säga farväl till Svensk biblioteksförenings gamla mejladress.
För att nå någon på kansliet skriver du numera förnamn.efternamn@svbib.se
Mejl som skickats till de gamla adresserna kommer dock fram som de ska
ytterligare någon månad. n Elza Zandi
FOTO: ELISABETH OHLSON WALLIN
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AKTUELLT FRÅN
FÖRENINGEN

de senaste åren har Sverige saknat
en medlem i Governing Board, IFLA:s
styrelse. Men nu har Torbjörn Nilsson,
bibliotekschef i Malmö, valts in för
perioden 2017-2019. Torbjörn Nilsson
var tidigare Vice ordförande för Svensk
biblioteksförening.
– Det känns kul att mina kolleger
röstat på mig. En röst, ett öra högst upp
i ett viktigt internationellt sammanhang.
Med andra ord, nu finns det möjligheter
att påverka, säger Torbjörn Nilsson.
Den internationella biblioteksfedera-

tionen IFLA arbetar sedan 1927 för ett
internationellt starkt biblioteksväsende.
Både bibliotek och biblioteksorganisationer som Svensk biblioteksförening är
medlemmar.
– Det jag kommer att bidra med är aktivism för det som jag tycker är bäst när
det gäller svenska och nordiska bibliotek.
Biblioteket som samhällsbärare, bibliotek
för ett socialt hållbart samhälle och
varför inte: en kreativ plats för oväntade
möten, säger Torbjörn. n
Jenny Nilsson
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AKTUELLT FRÅN
FÖRENINGEN
har du tips eller förslag på något du
vill att andra medlemmar ska ta del av,
skicka ett mail till Matilda Andréasson,
webbredaktör:
matilda.andreasson@svbib.se

KALENDARIUM

Almedalen
Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats.
I år anordnade Svensk biblioteksförening tre seminarier och en
författarkväll för att lyfta fram bibliotekens betydelse.
TEXT: BJÖRN ORRING FOTO: FRIDA ANDERBERG

Fortsättning från sidan 48.
tolkningen av samhällsklimatet och lagstiftningen påverkar vår mest besökta
gemensamma mötesplats – biblioteken.
Bland de medverkande: juristen Johan
Hirschfeldt, Johanna Hansson, projektledare Almedalsbiblioteket, och Anne
Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen
SVT. Fler medverkande tillkommer.
Seminariet äger rum under Bokmässan.
När: 28 september, kl 11.00–11.45
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

VÄGEN TILL LÄSNING
Hur förstår vi ordet läsning och läsförståelse? Vad kan vi själva om läsning och hur ser
läsandet ut om några år? Finns det en lösning till ökat läsande eller finns det många
vägar till läsande? Företrädare för ett antal politiska ungdomsförbund och Sveriges
elevkårer medverkade i ett givande samtal om läsandet som grundläggande demokratisk rättighet.

16 nov, Prisutdelning Sveriges
biblioteks utmärkelser 2017
l Svensk biblioteksförening delar ut
åtta utmärkelser i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan. Rapparen Nigma
kommer att uppträda, och Karin Linder,
generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, är kvällens konferencier.
Bibliotek är öppet för alla.
Välkommen!
När: 16 november 2017, kl 17.00–18.00
Plats: Stockholms stadsbiblioteks
Rotundan, Sveavägen 73

1 dec, Allas skolbibliotek?
l Utmaning och inspiration för arbete
med mångspråkiga och tillgängliga
medier. Hur gör vi våra skolbibliotek
tillgängliga och viktiga för alla elever?
Välkommen till en nationell fortbildningsdag för bibliotekspersonal på
grundskola och gymnasium. Dagen
arrangeras av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga
medier, MTM, och äger rum i centrala
Stockholm. Informationsdagen är
avgiftsfri.
När: 1 december 2017
Plats: Stockholm (mer info på mtm.se
under hösten)
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EXTREMISMEN I VÅR TID
De senaste åren har flera hundra människor från Norden rest för att kriga för Islamiska staten. Varför lockas så många unga människor av extrema ideologier? Hur går
radikaliseringsprocessen till och vad kan göras för att motverka utvecklingen? Svensk
biblioteksförenings Elza Zandi samtalade med författaren Åsne Seierstad, journalist och
författare, om hennes senaste bok Två systrar.

ÖPPEN VETENSKAP
– FÖR DIALOG, DELAKTIGHET
OCH DEMOKRATI
Inom EU är samtliga länder överens
om att alla forskningsrön och alla
data bör göras enkelt tillgängliga.
Men hur ska det bli verklighet?
Tillsammans med Vetenskap & Allmänhet anordnade vi ett dialogseminarium som lyfte fram fördelarna
med öppen vetenskap för allmänhet,
vetenskap och innovation, men
också vilka utmaningar som finns
för beslutsfattare, universitet och
forskningsfinansiärer när ett öppet
vetenskapssystem ska förverkligas.

HUR FÖRBEREDER VI OSS
INFÖR INFORMATIONSKRIGET?
År 2018 är det nationella val och med
erfarenheter från valen i USA och
Frankrike vet vi att det är viktigt att
människor får stöd för att möta utmaningar som fake news, filterbubblor,
desinformation eller helt enkelt nyhetsmättnad. Vad kan biblioteken bidra med?
Karin Linder deltog i ett samtal med
Janne Elvelid från Facebook, journalisterna Patrik Oksanen och Anders Mildner,
samt säkerhetspolitiske analytikern Mike
Winnerstig från FOI om hur samhället
påverkas av det snabba informationsflödet och hur det används för att påverka
samhällsdebatten.
BIBLIOTEKSBLADET 6 | 2017 |
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Välkommen
Matilda!
i början av hösten välkomnade vi på
kansliet vår nya webbredaktör Matilda
Andréasson, som kommer att vikariera
för Elza Zandi fram till våren 2018.
Matilda är utbildad inom media och
kommunikation och har tidigare bland
annat jobbat som webbredaktör och
skribent, och kommer främst att ta
över arbetet med webben och sociala
medier. n Elza Zandi

Forskardagen
den 6 december
– skriv upp!

FOTO: FREDRIK HJERLING

onsdagen den 6 december inbjuder Svensk biblioteksförening
till årets Forskardag, som äger rum
i Stockholm. Under Forskardagen
presenteras aktuell forskning på temat digital integritet. Mer information och Forskardagens program
presenteras under hösten. n
Katarina Wiberg
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aria Westin läser
Biblioteks- och
informationsvetenskap på Högskolan
i Borås och är en av
Svensk biblioteksförenings resestipendiater 2017. Maria har skrivit
sin masteruppsats i ämnet censur,
yttrandefrihet och medieinköp
på folkbibliotek. Efter att ha gjort
intervjuer med åtta bibliotekarier
i Stockholmsområdet gjorde hon
också studiebesök på två bibliotek i
Berlin, en resa som finansierades av
Svensk biblioteksförenings resestipendium.
– Jag brukar läsa stipendiaternas
reserapporter, och har tänkt att jag
skulle söka. Det har betytt jättemycket att kunna åka till Tyskland
och få ett perspektiv från ett annat
land till min uppsats, säger Maria.
Varför föll valet på Tyskland?
– De har en intressant historia
kring censur, eftersom de levt under två totalitära regimer. Dessutom har jag bott en period där, och
tänkte att de nog diskuterar frågor
kring inköp och censur jämt. De
har ju historiskt en del erfarenhet
av att rensa ut böcker med jämna
mellanrum, av olika anledningar.
Hur uppfattade du det tyska
Dessutom har Tyskland en stark
synsättet på censur av kontrover
relation till Sverige, och tyskarna
siell litteratur jämfört med det
tycker mycket om Astrid Lindsvenska?
gren till exempel.
– Jag trodde att det
Valet av uppsatsämne
var ett jättestort ämne
kom naturligt då MaANSÖK!
och att det pågick en
ria är intresserad av
Sista dagen för att
stor diskussion, men
medieinköpsfrågor,
söka våra resestipendier
så verkar det inte alls
och dessutom ofta
är 30 september. Läs
vara. På de bibliotek jag
möter biblioteksbemer på föreningens
besökte kände de väldigt
sökare som undrar
webbplats.
väl till debatten som
över hur urvalet
pågått i Sverige de senaste
fungerar. I sin underåren, och jag uppfattade det
sökning har hon utgått från
som att de tycker att den är lite överden svenska bibliotekslagen, etiska
driven. På det ena biblioteket tyckte
riktlinjer för bibliotekarier och
de det var helt absurt och var väldigt
också Svensk biblioteksförenings
kritiska till att ta bort böcker, speciellt
skrift Vi arbetar i medborgarnas
äldre böcker. Jag kollade också i deras
tjänst, som hennes handledare Åsa
kataloger och de har många konSöderlind var med och skrev.

helt absurt”

”V

i förutsätter att den
nationella biblioteksstrategin lämnar
tydliga förslag på
hur den regionala
biblioteksverksamhetens roll och
förutsättningar kan förtydligas
och stärkas, säger Jenny Poncin,
utvecklingssekreterare på Svensk
biblioteksförening.
Svensk biblioteksförening har
lämnat yttrande till förslagen
i Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop – Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter
för kultursamverkansmodellen (Ds
2017:8). I promemorian lämnas
förslag och bedömningar om den
framtida inriktningen för kultursamverkansmodellen. Eftersom
Kungliga biblioteket för närvarande
arbetar med ett förslag till nationell
biblioteksstrategi saknas konkreta
förslag kring den regionala biblio
teksverksamheten. Först efter att
strategin presenterats kommer
konsekvenserna för den regionala
biblioteksverksamhetens roll inom
kultursamverkansmodellen att
bedömas.
Vi framhåller i yttrandet den
regionala biblioteksverksamhetens
viktiga roll utifrån lagstiftarens
uppgift, att “främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet
när det gäller de folkbibliotek som
är verksamma i länet”. Framför allt
är den regionala biblioteksverksam-

Maria Westin besökte bland annat Pablo Nerudabiblioteket i Friedrichshain, Berlin, under
arbetet med sin masteruppsats med titeln "Vi
har ju yttrandefrihet och så" – Folkbibliotekariers yrkesetiska förhållningssätt vad gäller
medieurval.

troversiella titlar, och har inte tagit
bort till exempel Tintin eller Pippi
Långstrump. Debatten i Sverige har
ju i stor utsträckning rört barnböcker,
men på de två bibliotek jag besökte i
Berlin hade de inte alls perspektivet
att barn bör skyddas extra.
En annan skillnad mellan Sverige
och de tyska bibliotek Maria besökte
var att de i stor utsträckning köper
in litteraturen själva, utan central
styrning.
– De har inga medieplaner, inga
skriftliga dokument för hur de ska
köpa in, vilket de flesta svenska folkbibliotek har. De tar mer personliga
beslut, vilket gör att samlingarna
ser väldigt olika ut från bibliotek till
bibliotek. n
Matilda Andréasson

heten avgörande för att säkerställa
likvärdighet över landet. Den ska
dock inte bidra till likformighet
utan snarare, utifrån de lokala
förutsättningarna och behoven,
försäkra alla en likvärdig tillgång
till biblioteksverksamhet.
När kultursamverksansmodellen
infördes lyfte Svensk biblioteksförening ett antal farhågor om att modellen inte var optimal utifrån den
regionala biblioteksverksamhetens
behov och förutsättningar. Därför
har vi ansett att den skulle haft bättre förutsättningar med en annan
organisatorisk hemvist. Nu har dock
kultursamverkansmodellen ett
antal år på nacken och det finns en
bred politisk enighet om modellens
fördelar på såväl lokal, regional som
nationell nivå. Därför anser vi nu
att den regionala biblioteksverksamheten fortsatt ska inrymmas
inom samverkansmodellen och ligga
under regionerna/landstingen.
Det finns dock ett stort behov
att göra klart roll- och ansvarsfördelningen inom det nationella
biblioteksväsendet. Vi förutsätter
därför att den nationella biblioteksstrategin lämnar förslag på
hur detta ska tydliggöras så att den
regionala biblioteksverksamheten
får de förutsättningar som krävs för
att fullgöra lagstiftningens intentioner och försäkra alla en likvärdig
tillgång till biblioteksverksamhet.n
Björn Orring
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Matilda Andréasson
är webbredaktör
fram till våren 2018.

”De tyckte att det var

Kultursamverkansmodellen
– Svensk biblioteksförenings yttrande
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Svensk biblioteksförenings utvecklingsstrateg Jenny Poncin (t v) i samtal med
Berättarministeriets Dilsa Demirbag-Sten
under förra årets bokmässa.

På plats under Meg och Bokmässan

E

ma mötesplats – biblioteken. Bibliofter styrelsens beslut om förteken ska verka för det demokratiska
eningens deltagande i Bokmässamhällets utveckling genom att
san kommer vi att ha en monbidra till kunskapsförmedling och fri
ter i biblioteksloungen 28–29
åsiktsbildning. Men när extremister
september, där vi kommer att
använder yttrandefriheten för att i
prata med gamla och nya medlemmar
förlängningen avskaffa den har något
och sälja föreningens olika produkförändrats i grunden. Olika uppfattter. Vår monter kommer tydligt och
ningar kring detta präglar idag svensk
visuellt att visa upp vad vi står för, som
biblioteksvardag. Bland de medvervikten av fri åsiktsbildning, och visa
kande är juristen Johan Hirschfeldt,
att vi kommer att fortsätta att hörasHuvudkontor
Johanna
Hansson,AB
projektledare
och lyfta dessa frågor.
P.V. Supa
Sweden
Almedalsbiblioteket, och Anne LagerI år har vi inte ett monterprogram,
16nyhetsdivisonen
A
crantz, chef för
SVT.
utan istället ett seminarium där vi Jungmansgatan
531 40FlerLIDKÖPING
medverkande tillkommer.
fortsätter att diskutera det demokraVi kommer
tiska uppdraget och dilemman kopplaTel. 0510-608
00även att närvara på Meg
– Mediedagarna i Göteborg – som för
de till fri åsiktsbildning. Vårt semiförsta gången60
arrangeras i anslutning
narium – Att tillsammans ta ansvarFax. 0510-205
till Bokmässan. Meg har fokus på
för demokratin – kommer att hållas
det vidgade mediebegreppet. Vad är
torsdag 28 september kl 11.00–11.45.
media? Hur kan media förstärka sin
Journalisten Willy Silberstein leder
roll och trovärdighet? Vad betyder
ett samtal om hur tolkningen av
källkritik idag? Vilka är aktörerna?
samhällsklimatet och lagstiftningen
Under Meg kommer föreningen att
påverkar vår mest besökta gemensam-
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hålla frukostseminariet Biblioteken
vs. Filterbubblor torsdag 28 september
klockan 08.00–09.30 på Mediescenen,
Svenska Mässan. Informationskrig
och desinformation var naturliga
inslag i USA-valet 2016. Algoritmgenererade nyhetsflöden och filterbubblor
förvirrade och begränsade tillgången
på mångfacetterade nyhetskällor. Under seminariet kommer vi att samtala
om hur algoritmer
styr tillgången till
Försäljningsansvarig
information och
hur
biblioteken
kan
Erling
Magnusson
rusta medborgarna med kunskap och
070-567
2933
kompetens för Mobiltel.
att möta dessa
utmaningar. Karin Linder, generalsekreterare på Svensk
biblioteksförening
www.pv-supa.se
kommer att samtala med medieutree-post:
daren Anette Novak
och info@pv-supa.se
Olof Sundin,
RFID-teknik
professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.
Våra medlemmar får som vanligt
Hybridlösningar
rabatterade biljetter till mässan –
länkar till biljetterna hittar du på
föreningens webbplats. n Elza Zandi
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