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Svensk biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att främja svenskt biblioteksväsen. Biblioteksbladet speglar förening-
ens verksamhet, åsikter och ställningstagande men har också till uppgift att väcka egen debatt genom att ge utrymme  
åt andra åsiktsyttringar. Tidningen har en fri och självständig roll och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.
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s 30

biblioteksbladet.se
facebook.com/biblioteksbladet
twitter.com/biblioteksblad1

Följ oss varje dag

FÖR
ORD

Bibliotekarier är 
ointresserade av 
spel. Det borde 
de inte vara, anser 
Tommy Bildström.  

s 36

Det behövs mer  
juridik på biblioteket

et kommer ett mejl med 
rubriken ”Mer juridik
fokus önskas”. Avsändaren 
heter Sebastian Lönnlöv 
och han skriver bland 
annat så här:

”Jag har under en 
längre tid funderat över 
juridikens roll i biblio

tekarieprofessionen. Det berörs knappt 
under utbildningen (till skillnad från 
i arkivarie utbildningen, där det är 
genomsyrande) och ute i yrkeslivet är 
vi många som inte riktigt har koll på 
juridiken bakom det vi gör.”

Samma vecka kommer två andra 
mejl, från ledning respektive personal 
på stadsbiblioteket i Karlstad. De är 
missnöjda över en artikel i förra num
ret av Biblioteksbladet om att deras bibliotek 
får nya låneregler efter att det uppmärksam
mats att EUmigranter nekats låna böcker. 
”Karlstads bibliotek har inget register över 
personer utifrån etniskt ursprung eller annan 
gruppering”, skriver bibliotekets chef och 
biträdande chef.

Skrivelsen från personalen är under
tecknad av 15 personer: ”Vi som arbetar i 
bibliotekets informationsdisk kan intyga att 
nej, Karlstads stadsbibliotek har aldrig haft 
något register eller några koder för låntaga
re som skulle vara baserade på låntagarnas 
ursprung.”

Personalen bekräftar samtidigt att vissa 
har nekats hemlån: ”Enligt våra nuvarande 

D

Thord Eriksson
tf chefredaktör

låneregler har det krävts en fast adress för att 
få låna med sig media.”

Det är självklart att ge utrymme för syn
punkter men ledningens och personalens 
begäran om rättelse blir det ingenting med.

Det finns inga fel att rätta.
Biblioteksbladet har tillgång till en förteck

ning över låntagare utan fast hemadress som 
därmed har nekats hemlån. Där finns några 
anonyma individer benämnda ”turist” och 

”gästsurfare” och ett par  förvaltning
ar i Karlstads kommun. I övrigt utgörs 
listan uteslutande av rumänska och 
romska namn.

Syftet har säkert inte varit att hin
dra en viss etnisk grupp från att göra 
hemlån, men reglerna har lett till det. 

Justitieombudsmannen gick inte 
vidare med en anmälan av hantering

en. Osäkerhet kring den juridiska hållbarheten 
ledde dock till att Karlstads kommunjurister 
fick uppdraget att ta fram nya låneregler som 
innebär att den som kan visa upp ett fotoid 
ska kunna göra hemlån. 

En lärdom av historien är nog att Sebastian 
Lönnlöv har rätt: juridisk orientering behövs 
lite varstans – även i Biblioteksbladet. Helt lo
giskt finns det en artikel om EU:s dataskydds
förordning  på sidan sex i det här numret. 
Och på sidan åtta intervjuas Susanna Broms, 
aktuell med en nyutgåva av boken Biblioteken 
och juridiken.

Fotnot: inläggen från ledning respektive personal på 
stadsbiblioteket i Karlstad finns att läsa i sin helhet här: 
biblioteksbladet.se/kritik-mot-biblioteksbladets-artikel/
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Stockholms universitetsbibliotek vill slip-
pa pliktleveranserna. Wilhelm Widmark, 

Lilian Fernandez Hall och containern där 
95 procent av allt material hamnar.

Johannes Anyuru fick Aniarapriset.

U
nder Stockholms univer
sitetsbibliotek finns en sal 
med två blå sopcontainrar. 
Det är här pliktexempla
ren tas emot och packas 

upp. Enligt lag skickas allt direkt från 
tryckerierna hit samt till Kungliga 
Biblioteket och universitetsbiblio
teken i Lund, Göteborg, Linköping, 
Uppsala och Umeå. 

KB och Lund är de enda som är 
skyldiga att bevara det de tar emot.

– Stockholms universitet borde 
strykas ur lagen, det är väldigt dumt 
att vi får alla pliktexemplar, säger bib
liotekets chef Wilhelm Widmark.

Bokpaketen – mindre försändelser 
på under två kilo på förmiddagarna, 
större leveranser på eftermiddagarna 
– innehåller förutom litteratur även 
tidskrifter, kartor, bilder, vykort och 
så kallat vardagstryck, det vill säga 
reklam och informationsmaterial. 

Nästan allt som packas upp hamnar 
omgående i containrarna för att 
skickas till återvinning. Hanteringen 
är så krävande att en grupp om fem 
personer måste turas 
om och ansvara för 
varsin dag i veckan.

– Det är fysiskt an
strängande att packa 
upp och slänga. Att 
vara ensam och göra 
det varje dag skulle bli för tufft, säger 
samordnaren Lilian Fernandez Hall.

Inte mer än runt fem procent av alla 
pliktexemplar sparas. Främst handlar 
det om juridisk litteratur samt en del 
kurs, skön och barnlitteratur. 

För att inte störa marknaden kasse
ras allt övrigt, i stället för att skänkas 
bort. Enligt Wilhelm Widmark finns 
dock en praxis bland pliktbiblioteken 
om att kunna skänka till andra stat
liga bibliotek, en hantering som dock 
anses för kostsam för Stockholms 
universitet.

Mängden som kasseras har ökat se
dan biblioteket härom 
året fattade beslut om 
att endast göra inköp 
utifrån forskarnas 
och studenternas 
behov. Det mesta av 
förvärvsbudgeten på 

drygt 50 miljoner kronor läggs i dag 
på elektroniska resurser.

– I samband med att vi fattade det 
beslutet tittade vi på hur pliktexem
plar vi tagit emot har använts. Mycket 
hade stått på hyllan utan att lånas ut. 

Nya böcker direkt       i soporna

Med tanke på kostnaderna för de här 
lokalerna så går det inte att fortsätta 
så, säger Wilhelm Widmark.

Bibliotekets kostnad för att slänga 
det mesta av pliktleveranserna i 
containrar uppgår till nästan en halv 
miljon kronor per år. Hälften utgörs 
av portokostnaden för leveranserna, 
som biblioteken själva står för, resten 
är personalkostnader. 

Det är inget stort belopp i en verk
samhet med en årlig budget på drygt 
170 miljoner, men ändå pengar som 
går till spillo i onödan, framhåller 
Wilhelm Widmark.

att biblioteket borde strykas ur 
pliktlagstiftningen är en åsikt som 
ledningen för universitetet står 
bakom. Hållningen återfinns däremot 
inte hos övriga pliktbibliotek, visar 
en enkät som KB i höstas redovisade i 

Av alla pliktexemplar som 
skickas till Stockholms univer-
sitet kastas 95 procent. Lagen 
som tvingar biblioteket att ta 
emot allt tryckt material mås-
te ändras, anser universitetets 
ledning.
TEXT & FOTO THORD ERIKSSON

 Hammarskjölds 
arkiv på 
 världsarvlista
kungliga bibliotekets samling av 
Dag Hammarskjölds FN-handlingar, 
brev och andra personliga dokument, 
45 hyllmeter, har tagits upp på Unescos 
lista över det skriftliga världsarvet. 

På listan finns totalt 340 poster, 
varav Sverige sedan tidigare bidragit 
med Alfred Nobels familjearkiv, Ingmar 
Bergmans arkiv, Astrid Lindgrens arkiv, 
Stockholms stads byggnadsritningar, 
Emanuel Swedenborgs arkiv samt 
Silverbibeln.

Dag Hammarskjöld var FN:s ge-
neralsekreterare och omkom under 
oklara omständigheter i en flygkrasch 
1961. n BBL

”Tillsammans är  
vi och juristerna 

ganska oslagbara.”

Ann-Christin Karlén, bibliote-
karie på advokatfirman Vinge, till 
tidskriften Advokaten. Vinge, en 
av landets största advokatfirmor, 
har bibliotek på sina kontor i 
Stockholm, Göteborg och Mal-
mö. Digitaliseringen innebär att 
Ann-Christin och hennes två kol-
legor har fått än mer framskjutna 
roller. n BBL

Föråldrad lag
l Pliktexemplar skickas till KB 
och Lunds universitet, som är 
skyldiga att bevara materialet. 
Exemplar skickas också till uni-
versitetsbiblioteken i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala, Umeå och 
Linköping.
l Förra året uppgick antalet 
pliktexemplar till cirka 150 000. 
Dit räknas böcker och tidskrifter, 
kartor, bilder, vykort samt så 
kallat vardagstryck, det vill säga 
reklam- och informationsmaterial.
l Dagstidningar lämnas endast 
till KB och Lunds universitet. 
l Audiovisuella medier samt den 
så kallade e-plikten, alltså digital 
publicering, lämnas bara till KB.
l I rapporten Plikten under 
lupp! som KB överlämnade till 
regeringen i höstas, beskrivs 
lagstiftningen som i otakt med 
medieutvecklingen. En slutsats 
är att den måste bli format- och 
medieoberoende avseende vad 
som ska samlas, samt att tillgäng-
ligheten måste förbättras.
l Systemet med pliktleveranser 
bör utredas separat, anser KB. 
Ett skäl är att en så stor del av 
leveranserna kasseras.

rapporten Plikten under lupp!. Där be
traktas pliktleveranserna i stället som 
viktiga för att bygga samlingarna. 

Biblioteken i Uppsala, Umeå och 
Göteborg uppger att cirka hälften 
sparas. Linköping anger ingen siffra 
men ger en beskrivning som tyder på 
att minst lika mycket undgår sopcon
tainern där.

– Skillnaden mellan de andra 
biblioteken och oss är att vi ligger två 
tunnelbanestationer från KB. En fors
kare härifrån kan åka dit om det är 
något svenskt tryckt som inte vi kan 
leverera, säger Wilhelm Widmark. n

”Det är väldigt  
dumt att vi får alla  

pliktexemplar.”
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Bibliotekens priser 
delades ut
sveriges biblioteks utmärkelser 
delades i mitten av november ut på 
Stockholms stadsbibliotek. 

Collijnpriset för bästa uppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap, 
tilldelades Hayri Dündar för uppsatsen 
Digital Library evaluation in Swedish 
academic libraries: A Critical study.

Madelein Enström, Sveriges depå-
bibliotek och lånecentral i Umeå, belö-
nades med Bengt Hjelmqvists pris.

Sundsvalls kommuns bokbuss, 
Mobibblan, utsågs till årets mobila 
bibliotek.

Utmärkelsen för bästa marknadsfö-
ring av bibliotek, Greta Renborgs pris, 
tilldelades kommunikationsteamet vid 
högskolebiblioteket i Borås.

De litterära priserna delades ut till Eli-
sabeth Östnäs, Emma Virke, Moa- Lina 
Olbers Croall och Johannes Anyuru.

Elisabeth Östnäs belönades med 
Nils Holgersson-plaketten, priset för 
bästa barn- och ungdomsbok, för sin 
trilogi Sagan om Turid.

Elsa Beskow-plaketten för bästa 
bilderbok tillföll Emma Virke för Klä på 
Herr H.

Priset för bästa fackbok för barn eller 
ungdomar, Carl von Linné-plaketten, 
gick till Moa-Lina Olbers Croall för  
I mitt namn: en bok om att vara trans.

Johannes Anyuru belönades med 
Aniarapriset för hela sitt författarskap. 
Ur Juryns motivering: "Sedan debuten 
2003 med diktsamlingen Det är bara 
gudarna som är nya har han med sin 
vackert och betonghårt pulserande 
textkonst borrat sig allt djupare in 
i samtidens hjärta, utan att förlora 
kontakten med skapelsens mirakel och 
vårt kosmiska urspung."

– Utan ett bibliotek hade jag inte 
 varit författare i dag, sa Johannes 
Anyuru i sitt tacktal. n BBL

FOTO: STINA LOMAN
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VI ARBETAR FÖR DEMOKRATI OCH ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.  
MED LÄRDOMAR FRÅN FÖRINTELSEN.

www.levandehistoria.se

På vår webbplats erbjuder vi flera miniutställningar på olika teman med koppling till Förintelsen. De kan  
du ladda ner gratis. Formatet är A4-A3 och omfattningen mellan 10–14 blad. 

Till varje miniutställning har vi valt ut lämpliga pedagogiska övningar som passar elever från årskurs 9 
 till gymnasiet. Vill du fördjupa dig så hittar du också faktatext, film och vittnesmål att komplettera med  
på vår webbplats. 

Läs mer och ladda ner på www.levandehistoria.se/utstallningar

UTSKRIVBARA MINIUTSTÄLLNINGAR

Inför 27 januari 2018, Förintelsens minnesdag, finns en utskrivbar mini- 
utställning som du kan ladda ner och sätta upp på t.ex. ditt bibliotek eller  
din skola. Utställningen handlar om folkmordskonventionen som antogs av 
FN för 70 år sedan.

Författaren och journalisten Elisabeth Åsbrink har skrivit en krönika med  
koppling till temat. Den kan du också ladda ner och sätta upp tillsammans 
med miniutställningen.

På vår webbplats i minnsesdagskalendariet kan du lägga upp information  
om vad som händer på ditt bibliotek, din skola, kommun eller förening. 

FÖRINTELSENS MINNESDAG

Foto: Eva Tedesjö

JUST
NU

F
örordningen, förkortad 
GDPR (General Data 
Protection Regulation), ger 
enskilda personer rätt att 
veta hur deras uppgifter 
används och lagras. Det 

påverkar bland annat bibliotekens 
låntagarregister.

– De personuppgifter som finns 
kan biblioteken fortsätta använda i 
det syfte som de hade då de samlade 
in dem. Men vill de använda dem i 
något nytt syfte så måste de skaffa sig 
samtycke från alla enskilda personer, 
säger Katarina Wiberg på Svensk 
biblioteksförening.

I Stockholm ska varje förvaltning 
ha ett dataskyddsombud som är ex
pert på hur personuppgifter hanteras.

– Vi gör kartläggningar för att se om 
det finns personuppgifter i våra itsys
tem som vi behöver hantera annor
lunda, säger Oskar Laurin, enhetschef 

för Digitala biblioteket i Stockholm 
stad och ansvarig för bibliotekens 
webbplatser.

Malmö stad kommer att ha liknan
de dataskyddsombud. En arbetsgrupp 
samt en jurist ska dessutom titta på 
hur biblioteken kan förbereda sig. 

Flera folkbibliotek delar register 
och katalog. Om det är förenligt med 
nya lagen är oklart.

– De jurister som i samband med 
vår pågående system och webbupp
handling jobbar med GDPRfrågor
na, menar att vi måste gå tillbaka till 
att varje kommun har ett eget register, 
säger Anna Ersdotter, bibliotekarie 
i Hammarö där folkbiblioteket delar 
system med 15 andra kommuner.

Lagen ska kompletteras med natio
nella regler som ska vara på plats när 
EUförordningen börjar gälla.

– I väntan på hur svensk lagstift
ning kommer att se ut måste res
pektive bibliotek vända sig till sin 
huvudman för att få information om 
hur biblioteket påverkas, säger Kung
liga bibliotekets verksjurist Jerker 
Rydén. n    TEXT STINA LOMAN

Ny datalag kräver 
samtycke

Från och med i maj har 
den som lämnar ifrån 

sig personuppgifter 
rätt att veta hur de ska 

användas och lagras.

Nytt avtal klart
runt 140 kommuner använder sig 
av det ramavtal för inköp av litteratur 
till bibliotek som SKL Kommentus 
Inköpscentral sedan 2013 har med 
Adlibris, Bokus och BTJ. 

Nu är ett nytt avtal 
klart och kvar som le-
verantörer blir Adlibris 
och Bokus. BTJ lämnade 
inget anbud och hänvi-
sar bland annat till att 
avtalet inte är bra för 
biblioteken.

– De kommer inte att 
få det material de behö-

ver, hävdar sälj- och marknads chefen 
Johanna Thulesius.

Avtalet innebär att biblioteken kan 
kräva vite vid utebliven eller försenad 
leverans. Enligt Thulenius kommer 
leverantörer därför att neka ordrar  
i stället för att befatta sig med svårfunn-
na titlar som kan innebära förseningar.

Marita Lohmander vid SKL Kommen-
tus avvisar påståendet och påpekar att 
vitesregeln bara gäller böcker i lager.

– Om biblioteken beställer sällsynta 
böcker så är det klart att det tar mer 
än fem dagar. Det är inga problem så 
länge leverantören upplyser om hur 
lång tid det kommer att ta. n BBL
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EU:s dataskyddsförordning 
börjar gälla i maj. Lagen inne-
bär nya krav på biblioteken.

Johanna  
Thulesius.

ANNONS

 
av Storbritanniens 3 850 
bibliotek drivs i dag av lokala 
volontärer. Utvecklingen är 
en följd av kraftiga nedskär-
ningar i offentliga utgifter som 
genomförts sedan konservativa 
Tories kom till makten 2010. 
”Storbritannien har inte längre 
ett nationellt bibliotekssystem”, 
hävdade Laura Swaffield, ordfö-
rande för The Library Campaign, 
i en debattartikel i The Guardian 
i höstas.  n BBL

500
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Berit Viklund är serietecknare och biblioteksassistent på biblioteket i Handen.  
Hon debuterade tidigare i år med boken Kaninhålet.

MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND

MARIA LOBELL
Går i januari från jobbet 
som bibliotekschef i 
Karlskoga till tjänsten 
som kulturchef i Kris-
tinehamns kommun. 
Har varit verksam på 

biblioteket i Karlskoga i 17 år, först som 
barnbibliotekarie och sedan som chef. 

KATTI HOFLIN 
Lämnar i februari rollen 
som stadsbibliotekarie 
i Stockholm för att bli 
kulturchef i Västra Gö-
talandsregionen. Hon 
har tidigare bland annat 

varit verksamhets-
chef för Dunkers 
kulturhus, 
Helsingborgs 
kulturskola 
och stadsmu-
seum. n

vi har nytt jobb

Har du bytt jobb?  
Skicka ett mejl till 

Biblioteksbladet och 
berätta: bbl@a4.se

Om Martinus verk Tredje testamentet med hans 
symbolbilder med förklarande texter. Utställning
en Ett fönster mot evigheten ger nya svar  
på eviga frågor och handlar om vår 
existens. Varifrån kommer jag? 
Vem är jag? Vart är jag på väg? 

Anpassning efter ut ställ
nings  ytan på biblio teken. 
Format A3. Utställningen kan 
med fördel kompletteras med 
föredrag, workshops med mera. 
Läs mer om vad tidningarna skriver om 
 utställningen på: www.lokalt.tredjetestamentet.se

BOKNING OCH FRÅGOR TILL:

 Cafégalleriet i Våla, Ängelsberg. Thor Gjörvad,
0701-700 463,  naturmed@bredband.net

”Ett fönster mot
evigheten har visats

på ett 40-tal svenska
bibliotek & är mycket

positivt omtalad
i media.

EN UTSTÄLLNING OM
EN LJUS FRAMTID Svenska Akademiens 

bibliotekariepris  
år 2018

Välkommen att nominera din kandidat. 

Mer information på: 
www.svenskaakademien.se/bibliotekariepriset 

S
usanna Broms – tidigare 
verkschef på KB, nu depar
tementsråd på näringsde
partementet – är aktuell 
med nyutgåvan av boken 
Biblioteken och juridiken 

(Studentlitteratur) som ursprungli
gen gavs ut 2005.
Vad har hänt under de tolv år  
som gått? 

– Inget har hänt med grundläggan
de bestämmelser som rör avtalsrätt, 
offentlighet och sekretess, men i öv
rigt är allt förändrat; ny bibliotekslag, 
ny offentlighets och sekretesslag 
och dessutom har en del lagstiftning 
försvunnit.
Är det svårare att vara 
bibliotekarie 2017 än 
2005?

– Det tror jag. 
Människor tar sig ofta rätt 
att framföra synpunkter 
på sätt som inte alltid är 
så sakliga, och de utsätter 
andra för lättare eller 
grövre hotelser. De senaste 
årens debatt har väckt min 
kamplust; det borde finnas 
någon som gjuter mod och 
styrka i alla fantastiska bibliotekarier. 
Mycket tjafs beror på att biblioteken 
inte har tänkt till i förväg, det behövs 
tydliga bestämmelser, ordning och 
reda.
Du syftar till exempel på att  
ha policys kring inköp?

– Ja. Biblioteken och huvudmännen 

måste förstå att det inte kan överlåtas 
på den enskilde bibliotekarien att 
avgöra urval och stå inför en ilsken 
allmänhet. Det är den situationen 
som gör att man ibland fallit till föga 

och sagt ”okej vi köper väl 
in den där boken så det 
inte blir bråk”. Biblioteken 
– och framför allt gäller 
det förstås cheferna – mås
te bestämma sig för vad 
de tycker är rätt och vad 
de tycker är fel, och stå för 
det. Jag kan sakna att man 
inte är mer rakryggade. 
Vilket juridiskt råd  
har du till bibliotekarier 
och chefer?

– Viktigast är att upprätthålla en 
god juridisk standard, att inte slira 
och runda i kurvorna. Därför är det 
bra att man har regler. Om man ham
nar i en knepig sits så kan man hålla 
sig till dem, alternativt veta vad som 
händer om man inte följer dem. n

TEXT THORD ERIKSSON

Boken Biblioteken och juri-
diken kom ut första gången 
2005. Arbetet med nyutgå-
van blev mer omfattande än 
författaren Susanna Broms 
trodde. ”Allt har förändrats 
sedan dess.”

”Debatten väcker 
min kamplust”

Susanna Broms.
FOTO: PRIVAT

Susanna Broms bok kom ursprungligen ut 
2005. Nu finns den i reviderad nyutgåva.

Fler nya böcker 
med tema bibliotek 
en bok som speglar folkbibliotekens 
strävan efter att finna nya roller i sam-
hället är Nye måder at være bibliotek 
på (Vækstfonden). Fokus på Danmark 
men jämförelser med bland annat 
Sverige. Boken är skriven av Elsebeth 
Tank som till 2012 var stadsbiblioteka-
rie i Malmö. 

Books on Screen: Players in the 
Swedish e-book market (Nordicom) 
studerar e-boken ur aspekter som pro-

duktion, distribution och mot-
tagande. Boken är ett resultat 

av ett forskningssamarbete 
mellan Institutio-
nen för journalis-
tik och media och 
SOM-institutet 
vid Göteborgs 
universitet samt 
Bibliotekshögsko-
lan vid Högskolan i 
Borås. n BBL
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NU

tora delar av Statistiska 
centralbyrån ska flytta från 
Stockholm till Örebro och i 
samband med flytten läggs 
myndighetens bibliotek 
ned. 

– Vi har den mest kompletta statis
tiksamlingen i Sverige och vet exakt 
vad som finns i samlingarna. Forskare 
från både Sverige och andra länder, 
och även allmänhet vänder sig till oss 
för att få hjälp att hitta material. De 
kommer inte att få samma 
service framöver, säger 
Hans Ljungberg som är en 
av två anställda bibliote
karier på myndigheten. 

SCB:s samlingar består 
av tre delar som nu ska 
spridas ut: SCB:s egna pu
blikationer, svenskutgiven 
statistik som inte är SCB:s 
och en internationell 
samling. 

SCB:s eget material 
kommer att sparas enligt arkivlagen 
och blir kvar inom myndigheten. Även 
annan svensk statistik ska finnas på 
myndigheten, men kommer inte att 
vara tillgänglig för allmänheten. 

Vad som händer med den interna
tionella samlingen är ovisst. Den ska 

Samlingen arkiveras och blir otillgänglig för allmänheten.  
”Det är helt absurt att färre kommer att ha tillgång till svensk 
historisk statistik”, säger bibliotekarien Hans Ljungberg.  
TEXT STINA LOMAN

SCB:s bibliotek 
läggs ned 

S
inte vara kvar inom myndigheten, 
men ingen annan aktör har velat ta 
emot den. 

– Samlingarna har tillkommit un
der lång tid med alltmer utbyggt utby
te med andra länders statistikbyråer. 
Jag är rädd att värdefulla samlingar 
nu gallras och försvinner innan man 
förstått att det rör sig om ett histo
riskt arv, säger Hans Ljungberg. 

Under årens lopp har biblioteks
verksamheten dragits in. Mycket har 

att göra med digitalise
ringen, och att biblioteket 
nu läggs ned beror delvis 
på att man sett att de fy
siska utlånen minskat och 
behovet av eresurser ökat. 

Hittills har ungefär en 
femtedel av den svenska 
statistiken digitaliserats. 
Men förra året lades digi
taliseringsarbetet ned.

– Vi strävar efter att 
fortsätta att digitalisera 

historisk statistik. Om det finns till
gängliga resurser, då det är ett bra sätt 
att tillgängliggöra den, säger Nizar 
Chakkour, pressansvarig på SCB, som 
menar att de svenska samlingarna 
inte kommer att gallras framöver. 

Även SCB:s poster i Libris påverkas 

av nedläggningen eftersom myndig
heten inte kommer att registrera mer 
i Libris och beståndsposterna ska tas 
bort. Då riskerar materialet att bli 
otillgängligt, påpekar Hans Ljung
berg. 

– De flesta av SCB:s poster i Libris 
visar tryckt material, och om de för
svinner så finns det inte längre något 
lätt sätt att se vad som funnits på SCB, 
säger han och fortsätter: 

– Det börjar med att man stänger 
in materialet och inte tillhandahåller 
det för externa besökare. Efter ett tag 
vet ingen längre om att det ens fun
nits. Det är som att man ställer upp 
något på vinden. Det är helt absurt 
att färre kommer att ha tillgång till 

svensk historisk statistik framöver.
Sven Hellroth är forskare vid eko

nomiskhistoriska institutionen vid 
Stockholms universitet och använder 
SCB:s bibliotek i sitt jobb. Han kom
mer nu att få det svårare att bedriva 
sin forskning. 

– Det är helt klart en förlust att 
biblioteket läggs ner, det är en stor 
fördel att samlingarna i dag funnits 
på ett och samma ställe eftersom jag 
som forskare slipper åka runt till olika 
arkiv. Dessutom har bibliotekarierna 
en unik beståndskunskap som nu för
svinner. Att poster även tas bort från 
Libris kommer att göra det oerhört 
svårt för mig att veta vad som finns 
tillgängligt, säger han. n

Nedläggningar en  
följd av digitalisering
hur många myndighetsbibliotek som lagts 
ned de senaste åren är svårt att få svar på. Myn-
digheterna är inte skyldiga att ha bibliotek och 
därmed är det svårt för exempelvis KB att få en 
överblick. 

Däremot ger flera personer som Biblioteksbla-
det pratar med en entydig bild: Allt fler myndig-
hetsbibliotek läggs ned. 

Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingsse-
kreterare på Svensk biblioteksförening, menar att 
förändringen skett under de senaste tio åren. 

– Myndighetsledningar har ofta en gammaldags 
bild av vad bibliotek är. Det här blir en lätt genväg 
för att spara in på resurserna, säger hon. 

Myndigheter har heller inte något krav på sig att 
tänka långsiktigt, vare sig när det gäller samling-
ar eller informationsförsörjning, någonting som 
Katarina Wiberg är kritisk till.

– De förstår inte att biblioteket oftast har sam-
lingar som är helt unika och att det inte är säkert 
att någon annan har plats för dem. En fråga som 
kommit mer och mer på sistone är vart samlingar-
na tar vägen? Mycket forskningsmaterial riskerar 
att slängas om det inte får plats någonstans. 

Svensk biblioteksförening och KB släppte i juni 
en rapport om informationsförsörjning vid 46 
myndigheter som bedriver eller finansierar forsk-
ning (SCB var inte med i undersökningen).  

Studien visar att 41 procent av myndigheter-
na tyckte att de hade en bristfällig eller mycket 
bristfällig tillgång till det material de behöver. 
Bara drygt två myndigheter, fyra procent, var helt 
nöjda. 

Rapporten visar också att den kompetens som 
bibliotekarier står för är starkt efterfrågad när det 
gäller bland annat informationsförsörjning. 

De senaste 20 åren har publiceringsformerna 
förändrats och i dag publiceras en stor del av 
den vetenskapliga informationen digitalt, vilket 
kan vara en förklaring till att myndigheter har 
ett minskat behov av fysiska bibliotek även om 
det varierar mellan ämnesområdena. Det menar 
Christine Wallén, kontaktperson för specialbiblio-
teken på KB. 

– Att myndighetsbibliotek läggs ned har flera 
och olika skäl. Det vi vet är att informationsförsörj-
ningen på myndigheter inte är fullgod. Därför be-
höver man följa upp och se vad som händer med 
informationsförsörjningen och samlingarna i ett 
nationellt perspektiv, och det planerar vi på KB att 
göra, säger hon. n  

Hans Ljungberg.

Två bibliote-
karier jobbar i 
SCB:s bibliotek. 
Vad som hän-
der med deras 
anställningar är 
ovisst. Biblio-
teket läggs ned 
sista december. 

FOTO: STINA LOMAN
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På ett sjukhus i Göteborg sitter  
bibliotekarierna vid barnens sängar och läser 
högt. ”En fantastisk chans att göra skillnad”, 
tycker Maria Kamfors, mamma till 13-åriga  

Max som fann skydd mot smärta och  
rädsla i berättelserna.

På liv
och död

>

TEMA

ANNONS

De skrotade bokvagnen [s 14]

Läsning lindrade rädslan [s 20]

Stor tro på biblioterapi [s 24]
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et började med att de tog 
bort bokvagnsronden. 
Den kändes så överflö
dig. Fånig.

– Vi ville ha ett fördju
pat, riktat sätt att jobba. 
Det kändes gammaldags 
att gå med bokvagnen. 
Det var inte så mycket 

utlån från den. Man kände sig som en vand
rande symbol för läsning, säger sjukhusbiblio
tekarien Karin Graube.

Hon och kollegan Eva Selin som har jobbat 
ihop på sjukhusbibliotek i många år, hade 
gått där i korridorerna på Drottning Silvias 
barn och ungdomssjukhus i Göteborg med 
sina böcker. Men de allra sjukaste barnen 
fick inte del av litteraturen, i deras rum kom 
inte bokvagnen in. Bibliotekarierna kände att 
de inte nådde fram till dem. I stället var det 
föräldrar som ibland, till synes pliktskyldigt, 
lånade böcker. 

Så ville inte Karin och Eva ha det. 
– Bokvagnen kändes som om det var en gam

mal rest från vuxenbibliotekssidan. Vi tyckte 
det blev för tråkigt. Vi ville göra något roligare, 
säger Eva Selin.

i stället för att släpa runt på en otymplig 
bokvagn tog de med sig böcker in till barnen 
som var allra sjukast – till och med de barn 
och unga som var isolerade och hade förhöjd 
infektionsrisk – och högläste. Det blev ett 

TEXT MATILDA NILSSON
FOTO STEFAN EDETOFT

Sjukhusbibliotekarierna skrotade bokvagnen. I stället tar de  
med sig utvalda böcker till de sjuka barnens rum – och läser högt. 

D

Med sjuka barn 
till andra världar 

>

helt nytt arbetssätt och starten för de första 
Läsklubbarna 2013. 

Numera har de alltid sjukhuskläder på 
jobbet. Deras tröjor är lila, likadana som de 
anställda inom lekterapin bär. Barn och ung
domsbiblioteket på sjukhuset är en integrerad 
verksamhet med lekterapin. 

Varje morgon börjar Karin och Eva med 
en ny uppsättning kläder. Ska de ha Läsklubb 
hos infektionskänsliga barn blir det ett extra 
klädbyte och i en sluss till barnets rum spritar 
de händerna, precis som all sjukhuspersonal 
gör. Det har till och med hänt att Eva fått bära 
plastförkläde, när hon läst för barn vars saliv 
kunnat smitta.

Men det där är egentligen oviktigt för Eva 
och Karin. Det viktiga är boken och mötet med 
barnen. De försöker alltid hitta litteratur som 
intresserar just det barn som de ska träffa. 
Bland de som är med i Läsklubben finns allt 
från 1åringar till 18åringar, så det blir ett vitt 
spektrum.

– Man kan få vara trevande och lugn i mötet 
med barnen. Att liksom prova sig fram och inte 
vara så himla tvärsäker, säger Karin Graube.

Utgångspunkten för deras arbetssätt har 
hela tiden varit BRISboken Samtala med 
barn och ungdomar av socialpedagogen Petter 
Iwarsson. Eva Selin letar snabbt rätt på den i 
en hylla. I förordet ger Petter Iwarsson exem
pel på olika yrkesgrupper som kan ha nytta av 
boken och här nämns bland annat biblioteka
rier. 

Vad är en 
Läsklubb?
l Högläsning av en 
bibliotekarie, oftast 
inne i sjukhusrum-
met hos ett barn 
eller en ungdom.
l Samtal mellan 

barnet och bibliote-
karien om livet och 

litteraturen.
l En kontinuerlig 

och återkommande 
aktivitet.

l För barn i åldrarna 
1 år till 18 år på 

Drottning Silvias 
barn- och ungdoms-
sjukhus i Göteborg.
l En del av kärn-
verksamheten för 

barn- och ung-
domsbiblioteket på 
Drottnings Silvias 

barn- och ungdoms-
sjukhus i Göteborg.

Sjukhusbibliotekarierna Eva 
Selin och Karin Graube sökte ett 
fördjupat och mer riktat sätt att 
arbeta. De skrotade bokvagnen 

och gick in i de sjukas rum. 

>
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– Det är häftigt. För det kommer ibland upp 
att ”det där ska ju inte ni jobba med”. ”Ni är 
inte psykologer”, eller ”ni är inte terapeuter”. 
Och det är vi inte, men däremot är vi vanliga 
medmänniskor och vanliga vuxna, säger Karin 
Graube.

När Eva eller hon har Läsklubb är det bara 
här och nu som gäller. 

– Vi får ta fram mer av oss själva som 
människor. När man väl sitter där och läser 
då är man mer människa och mer närvarande 
i stunden. Jag är med barnet i det som texten 
berättar om. Där och då litar man på illustra
tionerna och texten. Det är som att man träng
er extra hårt in i det som finns i boken. Det blir 
jätteviktigt, säger Eva Selin.

Läsklubbarna som hon och Karin utvecklat 
är en form av biblioterapi, i boken och samta
let kan barnen finna andrum eller inspireras 
till nya tankar om sig själv, sin omgivning och 
världen utanför. Sedan starten har de haft 160 
Läsklubbar, då de har suttit hos lika många 
barn och ungdomar. 

den som vårdas länge på Drottning Silvias 
barn och ungdomsjukhus kan få Läsklubb. 
Allt bygger på barnets egen vilja. Barnperspek
tivet är A och O för Karin och Eva. 

Under läsningen registrerar de hela tiden i 
ögonvrån hur barnet reagerar. Vill barnet höra 
mer eller har barnet tappat intresset?

– Det kan vara så pyttesmå grejer, plus att 
det kan hända saker samtidigt i ett vårdrum. 
Sjukvårdspersonalen kan komma in och 
faktiskt kolla på barnets kropp samtidigt, ”jag 
ska bara byta den här”. Antingen gör man en 
paus då, eller så fortsätter man och försöker 
att ändå suga uppmärksamheten mot det som 
vi höll på med nu, säger Karin Graube. 

Barnets förtroende är viktigt. En Läsklubb 

innebär en sorts kontrakt mellan biblioteka
rien och barnet. Det är ett löfte om en åter
kommande stund för högläsning och prat och 
inte tänkt som en avledare för medicinska 
ingrepp, men det har också hänt. 

I sin artikel med titeln Det blev roligare när 
du kom beskriver Karin och Eva att det har 
funnits tillfällen när barnet visat att de önskar 
att läsningen ska fortsätta, trots vårdrelatera
de störningar. Karin och Eva försöker alltid att 
läsa av situationen och förstå vad barnet vill. 

en läsklubb inleds med att någon av lekte
rapins pedagoger tipsar om ett barn som kan 
tänkas vilja ha högläsning. Därefter träffar en 
av bibliotekarierna barnet förutsättningslöst, 
ett pussel börjar. Vilka böcker kan just det här 

barnet gilla? Finns det likheter med någon 
karaktär i någon bok? Vad har han eller hon 
läst tidigare?

Barnet styr hur länge bokläsningen pågår 
och valet av böcker.

Just den här tisdagen har Eva haft ett första 
möte med en 13årig flicka som ska påbörja en 
Läsklubb. Eva stod i dörren till flickans rum 
och småpratade. Nästa gång kommer hon att 
ta med sig böcker in i rummet – och då blir det 
högläsning. 

– Vi brukar inte fråga barnet: ”vad har du 
för intressen?” De vet inte alltid vad de har 
för intressen, det finns så mycket nytt att 
upptäcka. Det är så skönt att bara läsa utan att 
någon behöver känna att den ska prestera på 
något sätt. Sedan kan vi se vad som händer när 

jag har högläst ett tag. Det är skönt att ha det 
öppet.
Hur hanterar ni svåra frågor?

– Ja, de får komma, svarar Karin Graube.  
Det finns ingen tvekan. Det som sker det sker.

Men alla stöttar inte Karin och Evas arbets
sätt. 

De har föreläst om Läsklubben på biblioteks
konferensen ”Mötesplats Profession – Forsk
ning” i Borås, på inspirationsdagen ”En dag 
med biblioterapi” i Örebro och IFLAkonfe
rensen i Polen i somras, men än har de inte fått 
någon att följa deras exempel. 

Det finns inte så många sjukhusbibliote
karier som jobbar med barn – och det kanske 
finns ett motstånd mot att komma för nära de 
sjuka barnen. 

Hur funkar  
en Läsklubb?
l Varje omgång kan 
pågå cirka en halv-

timme eller mer.
l Barnet kan 

uttrycka sig eller 
förbli tyst under 

Läsklubben.
l Bibliotekarien 

avbryter inte, eller 
avkräver svar av 

barnet. 

På BUS-biblioteket är 
böckerna uppdelade efter 
olika teman som att vara 
sjuk eller anhörig till nå-
gon som är på sjukhus.

”Vi har hela världar i 
våra hyllor som man 
bara kan lyfta ut och 
dyka in i tillsammans”, 
säger bibliotekarie Eva 
Selin.

>

>
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> – Jag tänker på en replik som fastnat. Det 
var en annan bibliotekarie som sade: ”Ja, men 
läsa för barnen, det ska inte vi göra. Det ska 
föräldrarna göra. Vi ska inte sitta på sängkan
ten.” Det fanns något slags tabu som vi bröt, 
menar Eva Selin och fortsätter:

– Det finns ett missförstånd där. Det är 
många som tror att för att vistas i de här rum
men och vara nära barn som har det jobbigt, då 
ska man vara psykolog. Men psykologer jobbar 
med en process, det gör inte vi. Vi kommer 
inte och pushar åt något håll. Det är den stora 
skillnaden. Vi jobbar med barnet, där barnet 
själv är.

Vissa Läsklubbar blir korta, andra pågår 
i många år. Karin Graube har följt barn som 
varit i livets slutskede, som fått palliativ vård.
Hur påverkar det er när ett barn inte blev 
kvar?

Karin tystnar, tycks söka orden inom sig. 
Det blir Eva Selin som får svara. 

– Det är mest Karin som varit med om det. 
Du har naturligtvis din sorg där, men det finns 
en gräns mellan en professionell roll och att 
vara en del av familjen, säger hon. 

Karin tar vid. 

– Jag har det här uppdraget, det är mitt 
jobb. Jag försöker göra det så bra jag kan. Och 
man blir förstås jättepåverkad. Men det är 
ändå också ett hedersuppdrag. Det är helt 
otroligt att jag får göra det här.

sjukhusbibliotekarierna visar inte sina 
egna känslor för barn som mår dåligt. När 
allt känns hemskt, är det i hissen tårarna 
kommer. De kan alltid prata ut med varan
dra. 

Och för Eva och Karin har verksamheten 
fått en större betydelse, deras jobb känns 
mer meningsfullt sedan de började med 
Läsklubbarna. 

– Det är bara för alla andra att göra lika
dant. Det är ingenting att tveka på. Vi har 
världar i våra hyllor som man bara kan lyfta 
ut och dyka in i tillsammans. Man kan säkert 
tänka nytt på många olika bibliotek, och 
gärna då med hjälp av högläsning. Det tror vi 
på, summerar Eva Selin. 

För dem var förändringen enkel. Ingen ny 
utrustning behövs. Inga nyanställda. 

Det enda de behövde göra var att skrota 
bokvagnen. n

De tar med sig böckerna 
in på sjukhusrummen. Eva 
Selin och Karin Graube 
har valt att utveckla sin 
yrkesroll som biblioteka-
rier på ett ovanligt sätt.

www.eurobib.se

Finns här några snälla bibliotekarier?

Baddy visar dig ett urval av fina erbjudanden du bara inte vill missa. 
Allt klappat och klart!
Han hjälper dig också med att hålla utkik efter fler erbjudanden framöver. 
Finn Baddy på www.eurobib.se.  
Självklart kan du också köpa Baddy. Han hjälper dig med att skapa en fin 
julstämning i vintermörkret. 

Julen står för dörren, året lider mot sitt slut och vi önskar er alla ett riktigt gott nytt år!

BADDY LIGHT
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tt barn, en sjukhussäng, en bok 
och en bibliotekarie. I rummet 
fanns alltid lemuren Yohoo, 
Max favoritmaskot. Han som 
kom att bli som ett andedjur, 
precis som de som barnen i 
Philip Pullmans trilogi Den 
mörka materien har.

När sjukhusbibliotekets 
Läsklubb startade fick Max Kamfors en till
flyktsort, ett skyddsrum mot smärta och oro. 
Sjukhusbibliotekarien Karin Graube kom att 
följa Max resa i två och ett halvt år.

På Lucia förra året gick Max bort. I döds
annonsen stod det: ”Himlen har blivit en 
stjärngosse rikare”.

Inte ens ett år har gått. Sorgen är ständigt 
närvarande.

på biblioteket i Drottning Silvias barn och 
ungdomssjukhus i Göteborg är barnet i 
centrum. Mitt i lekterapins lokaler är sjukhus
biblioteket beläget. Det är en vacker, färgglad, 
lugn plats. Böckerna är sorterade efter olika 
ämnesområden som ”att vara sjuk”, ”syskon”, 
”böcker för speciella samtal” och så vidare. 
Hit kommer syskon och anhöriga till barn som 
vårdas på sjukhuset, och sjuka barn och unga 
som har ork och kraft att gå hit själva. 

I lekterapin finns ett rum med vita tyger 
och glittrande slingor. En stor säng att vila 
på. Ett rofyllt rum. När Max blev lite modi
gare var det ofta här som Karin läste för Max 
under deras Läsklubb. Det var hans favorit
tillhåll. 

Vi möter mamma Maria Kamfors i ett av 
ungdomsrummen på lekterapin. Det är inte 
första gången hon är tillbaka till sjukhuset 
sedan allt det svåra.

– Det här är en trygg plats. Det tyckte Max 
med, säger hon. 

Det finns inget lätt sätt att prata om ett 
förlorat barn. Det brister ibland, tårarna som 
lurar, men Maria vill berätta. För Max var 
Läsklubben oerhört viktig. 

– Det där var Max och Karins grej. Max sa 

Böckerna hjälpte 13-årige Max under hans sista tid. 
”Starta fler Läsklubbar”, säger hans  mamma Maria 
Kamfors. ”Det är en  fantastisk chans att göra skillnad.”

E

Sagan skyddade  
mot smärta och oro

Ett minne av Max. Maskoten Hugo ger tröst till en 
 mamma som förlorat sitt barn.
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Läsklubben var Max 
Kamfors favoritgrej på 
sjukhuset. Sjukhusbib-
liotekarie Karin Graube 
läste för honom även 
när han var som sju-
kast. Maskoten Yohoo 
var alltid med. 

Efter en lång kamp mot 
cancern avled Maria 
Kamfors son. De sista 
åren i hans liv blev 
läsningen extra viktig.

TEXT MATILDA NILSSON
FOTO STEFAN EDETOFT
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>
till mig att Läsklubben betydde jättemycket 
för honom. Det var jättelyxigt att få pratat för 
sig och att få läst för sig. Helt enkelt att vara 
inne i annan värld. Karin lyckades hitta böcker 
under resans gång som passade honom 
jättebra. 

sjukhus var aldrig något hemskt för 
Max. Den sista tiden var det vardag för 
hela familjen. Läsklubben var en del 
av den dagliga rutinen. När Max var på 
barnsjukhuset ville han alltid att mam
ma skulle boka Läsklubb. 

– Tillbringar man så mycket tid på 
sjukhuset som vi har gjort, då skapar man ju 
relationer. Det som var bra med bibliotekarier
na var att de inte tillhörde vårdpersonalen. 
Karin ställde inte frågor utan det handlade 
om böckerna och här och nu och i den här 
världen och ”hur tror du att det går för honom 
i boken?”.

För Max föräldrar var det viktigt att låta 
Max ha en egen frizon. 

Det är först efteråt som mamma Maria har 
fått veta vilka böcker som Karin läste och mer 

om vad som hände på Läsklubben. Hon 
träffade Karin Graube en månad efter 
att Max gått bort. I samtalet fick hon 
veta lite mer om sitt barn. 

karin graube och Max Kamfors läste 
trilogin Den mörka materian. Sista 
delen, Bärnstenskikaren, var svår att 
läsa. Huvudkaraktärernas uppdrag är 
att besegra döden. Bänken i sagan, som 

finns i två världar, kom att bli viktig. Efter att 
vännerna Lyra och Will skilts åt för alltid var 
frågorna kvar. 

Karin Graube och Max Kamfors pratade om 
bänken. Om man satt på bänken i ena världen 
kunde man skicka vibrationer till bänken i den 
andra världen? De visste inte, Max ville veta 
mer. 

De beslöt att skicka ett mejl till författaren 
Philip Pullman. Karin skickade ett förmejl: 
hon var tydlig med vilken förfrågan som skulle 
komma. Det här var allvar, pojken är palliativ, 
i livets slutskede, förklarade hon. Karin ville 
säga: ”Vänta inte med att svara, för det kan 
vara försent.” 

Sedan skickade hon frågorna från Max till 
författaren.

Det dröjde en halvtimme. Hon hade fått  
svar från Philip Pullman. Och det var inget 
standardsvar, utan ett brev som blev som  
en egen berättelse, en fortsättning på trilogin, 
skriven unikt för Max. Det blev en privat och 
exklusiv del som Karin och Max läste flera 
gånger. Det långa svaret var öppet och fint 
och skrivet utifrån Max frågor om romanens 
karaktärer och utmaningar. Enligt Philip Pull
man kunde hjältarna när de satt på bänken 
förnimma varandra, likt en känsla eller som 
minnet från en dröm, kanske. 

Max kom också att skriva ett svar till förfat
taren. Han kände att han blev tagen på allvar 
och skrev bland annat att Philip Pullman ver
kade vara som en mysig morfar eller farfar. 

maria kamfors har med sig ett litet gosedjur, 
en lemur. Den liknar Yohoo, den som Max 
hade. Den som följde med honom vidare, hans 
andedjur.

– Det är inte samma, det är hans bror säger 
vi. Det är ett minne av Max.

Lemuren Hugo är inte lika busig som Yohoo, 
men han är en tröst för mamma. Svårast är  
det för henne att tala om när Max och hon  
pratade om döden, sent en kväll. Tårarna 
kommer.

Mitt i sorgen, har Maria Kamfors ett tydligt 
medskick. Hon torkar tårarna med handen. 
Hon har en uppmaning till alla sjukhusbiblio
tekarier som jobbar med barn och unga. 

– Starta fler Läsklubbar, gör det. För det be
tyder otroligt mycket för de barn som får chan
sen att vara med. Det är en fantastisk chans 
att kunna göra skillnad i de här allvarligt sjuka 
barnens liv. Det är guld värt, verkligen.

Hon vet att Max skulle säga detsamma. I 
Läsklubben fick han kliva in i en annan värld 
där han bearbetade rädslor och känslor inför 
döden. 

I slutet fick han så mycket smärtstillande 
att han sov mycket. Sista boken Karin Graube 
läste för Max var Mumintrollets Trollvinter. 
Tove Janssons bok väcker frågan om vad den 
som sover hör? Kanske uppfattade Max de sis
ta Läsklubbarna, eller kanske inte. Men Karin 
Graube läste i alla fall. n

”Det är en fantastisk 
chans att kunna  

göra skillnad i de här 
allvarligt sjuka barnens 

liv. Det är guld värt.”

Bakgrundsbilden på mamma 
Marias mobil. Ett foto från 
när Max och Maria gör ett 
”duckface”.

Karin Graube hann 
läsa hela trilogin Den 
mörka materian. För-
fattaren Philip Pullman 
skrev också en extra 
del, en fortsättning 
på sagan, speciellt för 
Max. 
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ite varstans pratas det om biblioterapi 
just nu. 

På bibliotek runt om i landet startas 
läsfrämjande samtalsgrupper och 
bokcirklar och fler intresserar sig för 
att jobba utifrån den terapeutiska 

metoden med fokus på texter och samtal. 
Under hösten arrangeras Sveriges första 

högskolekurs i biblioterapi. De 24 platserna 
fylldes långt före sista ansökningsdatum i 
våras och en tredjedel av studenterna är biblio
tekarier. 

En av dessa är Helena Broms från Åre som 
tillsammans med en kollega redan har etable
rat ett företag som ska verka inom biblioterapi.

– Planen är att kunna erbjuda biblioterapi i 
grupp och som enskilda samtal, säger hon. 

Enligt Helena Broms finns det en oro för att 
bibliotekarier inte har tillräcklig kompetens 
för att jobba med biblioterapi.

– Men jag har tilltro till människans egen 
läkande kraft och litteraturens läkande kraft. 
Om man däremot ska jobba med mer allvarlig 

psykisk ohälsa rekommenderar jag att jobba 
med en socionom eller psykolog. 

Nu köar 240 personer till vårens uppdrags
utbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

torsten pettersson, professor i litteratur
vetenskap vid Uppsala universitet och en av 
föreläsarna på 7,5poängskursen “Det bibliote
rapeutiska arbetssättet”, anser att det finns ett 
uppdämt behov av att lära sig mer om detta.

– Det borde ha startats en sådan här utbild
ning för länge sedan. Sverige ligger omkring 
20 år efter omvärlden, hävdar han.

I andra länder har biblioterapi varit 
etablerat länge. I Finland har till exempel 
psykologen Juhani Ihanus under de senaste 30 
åren varit en frontfigur för fenomenet. Och i 
Liverpool i Storbritannien har så kallade Sha
red Readinggrupper varit så framgångsrika 
att det visat sig att personer som deltagit har 
kunnat minska mängden vårdbesök efter att 
ha deltagit i bokcirklarna. 

I strikt medicinsk mening är det svårt att 
bevisa att biblioterapi har långsiktig effekt. 
Men det finns forskning som visar att välbe
finnandet hos de som deltar ökar, i alla fall 
kortsiktigt. 

En studie från Göteborgs universitet 2013 
visade till exempel att kvinnor med utmatt
ningssymtom påverkats positivt av att läsa 
skönlitteratur.

– Det finns mycket beprövad erfarenhet. 
Men det saknas stora, tunga vetenskapliga 
jämförelser mellan grupper som får bibliote
rapi och andra grupper som får andra typer av 
vård eller terapi, säger Torsten Pettersson.

Det stora intresset för biblioterapi kan del
vis förklaras av den växande psykiska ohälsan. 
Många människor mår dåligt, men inte till
räckligt dåligt för att få hjälp av vården. Det är 
för somliga av dem som biblioterapi kan vara 
en viktig insats, enligt Torsten Pettersson. 

– Det är särskilt människor som vill utveck
la sin identitet och kanske har mildare psykis
ka besvär, som kan komma i fråga för det här. 
Biblioterapi är kravlöst, men ger massor av 
möjligheter. Man pratar om en text. Om man 
är obekväm med sig själv eller med gruppen så 
pratar man bara om texten. Men om man vill 
har man möjlighet att säga: ”jag känner igen 
mig i det här.”

Det behöver inte alltid handla om läsning. 
Sveriges största eldsjäl inom biblioterapin, 
Pia Bergström (som också startat den nya 
uppdragsutbildningen), har hållit bibliotera
peutiska skrivkurser för barn vars föräldrar 
sitter i fängelse. Då handlar det inte om att bli 
duktig på att skriva utan om att sätta ord på 
sina känslor.

– Just nu ligger tonvikten inom bibliote
rapin på att läsa, men att skriva är också en 
viktig del, säger Torsten Pettersson. 

fortfarande råder en viss oenighet kring 
biblioterapi. Shared Readinggrupperna i Li
verpool använder till exempel inte begreppet, 
även om samtalsgrupperna har klart bibliote
rapeutiska inslag.

Frilansjournalist Eva Bergstedt talar hellre 
om litteraturens läkande och stärkande kraft 
och fördjupade bokcirklar och fördjupade 
boksamtal. För Regionbibliotek Östergötlands 

räkning gjorde hon nyligen en kartläggning 
av intresset för biblioterapi. Att många bib
liotek vill satsa på biblioterapi tror hon har 
läsfrämjande orsaker. 

– Rent krasst ser biblioteken en koppling 
mellan biblioterapi och läsfrämjande.

Genom att satsa på biblioterapi kan man 
förhoppningsvis nå fler grupper, menar hon.

eva bergstedts kartläggning visade även 
att det finns ett visst intresse för bibliotera
pi bland några av regionens politiker. Men 
generellt är begreppet och dess innebörd 
annars relativt okänt i den politiska sfären, 
enligt Nina Frid, bibliotekarie och handläg
gare på Statens Kulturråd och författare till 
boken “Läsa, läka, leva! om läsfrämjande och 
biblioterapi”.

– Fortfarande tror jag att det är ganska få 
politiker som känner till biblioterapi, men 
det finns ju satsningar på kultur och häl
sa. Vinsten med biblioterapi är förstås att 
deltagarna mår bättre, men politikerna kan 
ju också fundera över minskade kostnader för 
sjukvården. n

Sveriges första akademiska utbildning i biblioterapi har 
startat. Studenterna – varav många är bibliotekarier 
– köar för att få plats. ”Det finns ett uppdämt behov”, 
säger litteraturprofessorn Torsten Pettersson.  
TEXT MATILDA NILSSON

Forskning om 
biblioterapi
I USA, England och 
Finland finns stora 
mängder forskning 
inom biblioterapi, 
men i Sverige har 

forskarna just börjat 
studera området. 
I höst startar en 
treårig studie i 

samarbete mellan 
universiteten i Upp-
sala och Göteborg, 
om biblioterapi för 

kvinnor med förloss-
ningsdepression. 

På Lunds universitet 
ska forskare tillsam-
mans med Region 

Skåne studera effek-
ten av högläsning 
för smärtpatienter.

Växande tro på 
 läkande läsning

L
Nina Frid.

FOTO: STEFAN TELL

Torsten Pettersson.
FOTO: UPPSALA UNIVERSITET
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NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

tadskärnan håller på att byggas 
om och rustas upp i Mölndal. 
I samband med det flyttar 
biblioteket in i nya lokaler i ett 
ombyggt hus. 

– Det nya huset är helt 
idealiskt, byggnaden avslutar 
en gågata i centrum och blir en 
naturlig dragpunkt och även 

en slutpunkt för gatan, säger Annika Stedner, 
kultur och fritidschef i kommunen. 

Biblioteket ligger alldeles intill det nyin
rättade torget Ulla Jacobssons plats. Tanken 
är att torg och bibliotek ska smälta samman. 
Därför består bibliotekets fasad av stora föns
ter som gör att gränsen mellan ute och inne 
suddas ut. 

På torget har man även haft ett littera
turtänk. Ett bokträd har planterats med 
sittplatser och ”ljudbrunnar” med sagor och 
berättelser som spelas upp.  

Orsaken till flytten är att den gamla bygg
naden, där biblioteket huserat i över 50 år, 
inte längre var ändamålsenlig. Nu har man 
i stället fått ett modernt hus med utökade ytor 
för möten. Den nya byggnaden, på totalt 3 268 
kvadratmeter, är en halv gång så stor som den 
gamla. 

– Staden har vuxit och vi har fler besökare. 
Att bygga ett modernt bibliotek innebär att vi 
får plats med mer än bara bokhyllor. Nu kan vi 
fokusera på alla kringytor som gör biblioteket 
till en mötesplats, säger Annika Stedner. 

Besökaren som kliver in i den nya byggna
den möts av en öppen yta med stort ljusin
släpp. Här finns två mindre infodiskar med 
personal och information om programpunkter 
och andra aktuella aktiviteter. Dessutom finns 

här en stor trappa som leder upp till andra 
våningen. 

Under trappan finns det sittgrupper och 
mindre mötesrum, som kan bokas via låne
kortet.

På första planet ligger också barnavdelning
en som har fått mer utrymme jämfört med 
tidigare. 

På andra planet finns skön och facklittera
tur för vuxna, en stor ungdomsavdelning, tid
ningsavdelning, makerspace och en hörsal som 
tar 200 personer. Här finns också arbetsytor 
byggda för en flexibel arbetsmiljö, det innebär >

S

Ritning 
på nästa 

sida!

Mölndal byggde för 
flexibilitet och ljus
Stora ytor att mötas på, mer plats för barn och en entré som smälter ihop med 
torget utanför. Här är Mölndals nya stadsbibliotek. TEXT STINA LOMAN  FOTO ANNIKA STEDNER

Bibliotekets personal har 
varit med och utformat 
det nya biblioteket. Inspi-
ration har hämtats från 
bibliotek i Sverige och 
Danmark. 
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Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, 
Italien, Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. 
Vi behöver din hjälp. Vi behöver bli  er. 
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bland annat att personalen inte har egna bord. 
– Vi ville att även arbetsrummet skulle 

hänga ihop med ett modernt arbetssätt där 
personalen jobbar mer ute i själva biblioteks
miljön. Vi har satsat mycket på olika typer av 
möblemang för olika arbetssituationer. Det 
handlar om att få in både tysta och aktiva ytor, 
säger Annika Stedner. 

Att genomföra en flytt av ett bibliotek med 
70 000 böcker har varit en lång process. Allt 
började år 2013 med att förvaltningen fick 
i uppdrag att ta fram en programhandling 
för ett nytt bibliotek. Sedan skrevs en av
siktsförklaring tillsammans med den tänkta 
fastighetsägaren, där kvadratmeterkostnad 
och storlek på den nya byggnaden slogs fast. 
Efter det gav politikerna klartecken och då var 
det dags för nästa steg: planering och funde
ring kring vad som är en modern biblioteks
verksamhet. Man ville inte flytta en gammal 
verksamhet och kultur in i nya lokaler, utan i 
stället tänka nytt. 

– Berättelsen ska stå i centrum oavsett i vil
ket format den kommer. Det är ett bibliotek för 
de nyfikna, för livslångt lärande där miljön ska 
uppmuntra till att möta både nya människor, 
tankar och berättelser.

Ett misstag som gjordes i projektet var att 
inte direkt ta in en projektledare med teknisk 
kompetens.

– Min rekommendation till alla som funde
rar på att bygga bibliotek är att tidigt ta in en 

>

”Ett bibliotek för de nyfikna”
I det nya biblioteket har man 
fokuserat på att människor  
ska kunna mötas. Med  
inredningen vill man skapa 
både naturliga mötesplatser 
och väcka nyfikenhet. 

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

1. ENTRÉER
Likvärdiga entréer från två håll. Med en trappa i 
blickfånget som leder upp till andra våningen från 
båda hållen. Nedanför trappan finns ”Oasen”, en 
öppen yta där man kan slå sig ner en stund.

2. ÖPPEN YTA
En öppen yta för tillfälliga utställningar, möten, 
aktiviteter med en gradäng som fortsätter på 
andra sidan glasrutan på torget utanför. Tanken är 
att gränsen mellan ute och inne ska suddas ut.

3. UTRYMME FÖR BARN
För de yngre barnen har man byggt ett berg med 
grottor som rymmer både böcker och lekmöjlig-
heter. Tanken är att rörelse ska främja nyfiken-
het och inlärning. Här finns också en ateljé för 
skapande med små barn. 

4. BERÄTTARRUM
Ett berättarrum för bland annat sagostunder. Kan 
ändra färg efter behov.

5. MEDIAHANTERINGSRUM
Hantering av media med ett specialdesignat höj- 
och sänkbart bord för att underlätta hantering av 
tunga transporter. Här finns också en sorterings-
robot.

6. FLEXIBLA ARBETSPLATSER
Personalavdelning med flexibla arbetsplatser 
med varierade arbetsmiljöer.

7. SKÖNLITTERATUR
Avdelningen för skönlitteratur med många 
sittplatser.

8. UNGDOMSAVDELNING
Avdelningen för ungdomslitteratur som flödar ut 
mot ”på gång”- ytan. (Inredningen är ej inritad)

9. STOR HÖRSAL
Hörsal för 200 sittande men med möjlighet till 
möblering och avgränsning för mindre grupper. 

10. STUDIEPLATSER OCH GRUPPRUM
Tidskrifter och studieplatser. Tillgång till grupp-
rum.  

projektledare som kan jobba mot arkitekter, 
byggare, teknik, fastighetsägare, elektriker 
och så vidare. Den här personen har kompe
tens och kan ställa krav som inte biblioteks
chefen kan, säger Annika Stedner. 

Ett annat tips är att ha en projektledare för 
flyttprocessen som kan planera bland annat 
flytt av medier. 

Biblioteket har haft ett antal projektgrupper 
som ansvarat för olika områden. Bland annat 
en grupp som planerat personaldelen, en som 
jobbat med flyttkommunikationen och en 
annan som planerat invigningen. 

Mölndals stadsbibliotek slår upp portarna 
2 december och sedan väntar en hel vecka 
med invigningsfest. På programmet finns 150 
punkter med allt från workshops till föreläs
ningar, vigsel, debatter och dans.  n
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Toalett för både stora och små. De små 
har egen ingång och eget porslin.

Biblioteket har ett berättarrum som kan ändra färg.

Trappa i blickfånget i 
entrén. Den öppna ytan 
nedanför kallas ”Oasen”.
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et är höstlov på Eskils
tuna stadsbibliotek. På 
barnavdelningen sitter 
en tjej och läser en bok 
på arabiska. Strax intill 
bekantar sig några bebis
ar med varandra på den 
mjuka mattan. Genom 
rummet löper låga hyllor 

med småbarnsböcker på arabiska, finska, 
somaliska, engelska och flera andra språk. 

Bibliotekarierna Mahitab Lövgren och 
Haifaa Mohrez stannar framför skylten 
”tvillingböcker på arabiska”. Böcker där texten 
presenteras både på svenska och på arabiska. 

– De här brukar jag tipsa vuxna om, säger 
Haifaa Mohrez. Jag har själv läst dem för att 
lära mig svenska. 

Haifaa Mohrez kom till Sverige från krigets 
Syrien för fyra år sedan. För drygt ett år sedan 
fick hon jobb som bibliotekarie i Eskilstuna. 

”Utan språk är 
man förlamad”
Mahitab Lövgren sökte sig till Sverige för naturen.  
Haifaa Mohrez kom hit på flykt från krigets Syrien.  
Nu arbetar de tillsammans för att ge Eskilstunas  
biblioteksbesökare bästa möjliga service på arabiska. 

D
Ett yrke som hon har både utbildning och lång 
erfarenhet av. Men som hon trodde att hon 
aldrig skulle få utöva igen när hon lämnade sitt 
hemland. 

– När jag flydde till Sverige trodde jag att 
hela mitt liv hade blivit förstört. Men jag har 
fått en bra chans att fortsätta mitt liv. Jag tror 
att det är viktigt i det demokratiska samhället 
att man behandlar främmande människor 
som man behandlar svenskar.  

innan haifaa mohrez kom till Sverige 
arbetade hon 17 år på Damaskus universitets
bibliotek. Mahitab Lövgren har en liknande 
yrkesbakgrund. Hon kommer från Egypten 
och hann jobba fyra år som bibliotekarie på 

brittiska universitetet i 
Kairo efter utbildningen. 
Sedan ville hon se något 
nytt. Så hon sökte och 
kom in på kurser i biblio
teksvetenskap i Luleå. 

 – Jag kom till Sverige 
mest för den fina naturen. Jag var trött på ök
nen kan man säga, säger hon och skrattar. 

Att både Haifaa och Mahitab nu arbetar på 
biblioteket i Eskilstuna är en del av en med
veten strategi från biblioteksledningens sida. 
Eskilstuna är en kommun där många har ett 

TEXT  
JOHANNA KVARNSELL

FOTO  
ANNA SIMONSSON

Haifaa  
Mohrez
l Ålder: 47 år.
l Familj: Man och  
en 13-årig son. 
l Bakgrund: Har arbetat 
som bibliotekarie på 
universitetsbiblioteket  
i Damaskus i 17 år. 

Mahitab  
Lövgren
l Ålder: 32 år.

l Familj: Man och  
två hundar.

l Bakgrund: Har arbetat 
som bibliotekarie på 

brittiska universitetet  
i Kairo i fyra år.   

”Vi måste anpassa vår 
service efter de boende  

vi har i kommunen.”

>
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annat modersmål är svenska. Under de senaste 
åren har många arabisktalande kommit hit 
från Syrien, men det finns också stora grup
per som talar somaliska och finska. Det ska 
avspegla sig på bibliote
ket, säger tillförordnade 
bibliotekschefen Birgitta 
Edvardsson. 

– Vi måste anpassa vår 
service efter de boende 
vi har i kommunen. Vi 
har medvetet rekryterat 
personal med språkkun
skaper när vi har haft 
möjlighet. Men det är inte 
alltid så lätt att hitta den 
kompetensen. 

 Varken Haifaa Moukrez eller Mahitab 
Lövgren hade någon erfarenhet av att arbeta 
på bibliotek i Sverige eller ens på folkbibliotek, 
innan de fick jobb i Eskilstuna. Och de käm
par fortfarande med att lära sig ännu bättre 
svenska. Men Birgitta Edvardsson säger att det 
som de arabisktalande bibliotekarierna tillför 
är mycket viktigare än den kompetens de even
tuellt saknar.  

– De kan serva en målgrupp mycket bättre 
än vad vi svensktalande kan göra, sedan får 
vi kanske stötta upp i andra saker. Men det är 
sådant som de övriga i arbetsgruppen behärs
kar väldigt väl. 

sedan haifaa mouhrez och Mahitab Lövgren 
började jobba i Eskilstuna har bibliotekets ut
bud av aktiviteter på arabiska ökat. Nu erbjuds 
till exempel språkcafé, bokprat och boktips på 

arabiska och snart ska biblioteket vara värd 
för en arabisk kulturkväll. Dessutom träffar 
Haifaa Mohrez varje vecka en grupp kvinnor i 
området Fröslunda, där bibliotekets filial delar 
lokaler med andra verksamheter från kommu
nen. Dit kommer kvinnor som troligtvis inte 
hade hittat till biblioteket i annat fall. Och som 
i Haifaa också kan se en förebild. 

– Många som kommer från Syrien har hög 
utbildning och de känner sig glada när de 
träffar en kvinna från sitt land som jobbar. Det 

gör att många börjar tänka att de ska få chans 
att börja livet här och få ett jobb, säger Haifaa 
Mohrez. 

En stor del av Haifaas jobb går också ut på 
att svara på frågor från arabisktalande besöka
re. Om böcker och biblioteket, men också om 
mycket annat.

– De känner trygghet och glädje när de 
möts av någon som pratar deras eget språk. 
Det blir lättare för dem att få exakt vad de vill, 
eftersom många, precis som jag, har svårt att 

förklara vad de behöver på svenska. För studi
erna, eller för livet. 

Även Mahitab Lövgren, som arbetar på 
barnavdelningen, ser hur folk slappnar av när 
det framgår att hon talar arabiska. 

– Innan kanske de har haft lite svårt att 
samla sig och säga vad de menar. Det är väldigt 
tufft i början, utan språket. Man känner sig på 
något sätt som att man är förlamad, man kan 
inte ta sig in i samhället. Man behöver lite tid. 
Men sedan kommer de här människorna att 

”Många som kommer 
från Syrien har hög  

utbildning och de känner 
sig glada när de träffar 
en kvinna från sitt land 

som jobbar.”

>

>

I Eskilstuna bor många 
med annat modersmål 
än svenska. Att anställa 
Haifaa Mohrez och 
Mahitab Lövgren var 
ett led i bibliotekets 
strategi för att möta 
invånarnas behov.
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hjälpa till att bygga samhället. 
En del av hennes arbete är att 

hålla i sagostunder på arabiska. 
Men det är inte alltid som för
äldrarna vill att barnen ska vara 
med. 

– De tänker att de pratar 
arabiska hemma och att det är 
bättre att barnen lyssnar på sagor 
på svenska. Men då förklarar vi 
att det är viktigt att barnen har 
kontakt med sitt modersmål.  

förutom språkkompetensen är 
de båda också kunniga i litteratur 
på arabiska. Biblioteket har redan 
3 000 böcker på arabiska, men 
ambitionen i biblioteksplanen är 
att beståndet ska öka. Ibland är 
det dock lättare sagt än gjort. 
Utbudet av böcker som går att 
köpa in genom bibliotekets leve
rantör stämmer inte helt överens 
med den litteratur som Mahitab 
Lövgren och Haifaa Mohrez vill 
se på biblioteket.   

– Det finns många bra böcker 
här, men också många böcker 
av författare som vi inte kände 
till. Och som kanske skriver lite ytligt, säger 
Mahitab Lövgren.  

Varken Mahitab Lövgren eller Haifaa Moh
rez har arbetat på folkbibliotek tidigare. 

– Man träffar alla sorters människor. De 
som är glada, griniga, deprimerade. Man 

måste vänja sig vi det. Och det 
är så mycket aktiviteter, man 
måste hitta på och vara kreativ 
hela tiden. Men också veta vad 
som händer utanför bibliotekets 
väggar, säger Mahitab Lövgren.  

Folkbiblioteken i Egypten, 
berättar Mahitab Lövgren, har 
en delvis annan roll än i Sverige. 
De erbjuder många aktiviteter, 
men oftare i form av workshops 
där barn och ungdomar kommer 
till en viss aktivitet och sedan 
går hem igen. 

– Här är det mer fokus på 
böcker. Det har jag lärt mig i 
Sverige. Vi kan göra allt möjligt, 
men det ska vara en bok först. 
Det är en annan filosofi. 

Mahitab Lövgren trivs bra 
med sitt nya jobb och med 
de tankar som ligger bakom 
arbetet. Men ibland kan hon 
drömma om att biblioteket ska 
nå ännu längre utanför byggna
dens väggar. 

– Om jag fick bestämma 
kanske jag inte skulle ha boken 
i fokus hela tiden. All kultur är 

till för att hjälpa människors själar att lyfta 
och se världen på ett annat sätt. Jag skulle 
kunna blanda musik, böcker och dans, det 
skulle vara festival hela tiden! Och vi skulle 
kunna promenera inne i stan, och läsa en bok 
högt i högtalare, säger hon och ler. n

Mahitab Lövgrens tips  
– barnböcker på arabiska 
l Ajuba, R.J. Palacio. Om en pojke som 
är deformerad i ansiktet och hur omgiv-
ningen plötsligt ser förbi det när han själv 
börjar uppskatta sig själv. 
l Al-Atfal Al zujajyun (Glasbarnen), 
Kristina Ohlsson. Om en flicka som flyttar 
med sin mamma efter att hennes pappa 
har dött. I huset de flyttar till händer det 
spöklika saker.

”Jag rekommenderar den här boken 
eftersom den finns på svenska. Barn som 
inte kan så mycket svenska kan alltid an-
vända den arabiska version som stöd.”
l Zayzafonty tazef wa andalibi yoganni 
(Spela min lind, sjung min näktergal), Astrid 
Lindgren. 

”Astrid Lindgren har hjälpt till att bygga 
upp svenska barns fantasi. Barnen som 
inte kan hennes böcker på svenska behö-
ver inte missa hennes otroliga historier. 
Därför rekommenderer jag den här boken.”

Haifaa Mohrez tips  
– vuxenböcker på arabiska
l Bihajm habbat inab, Muna Al-shimi.
Femtonårige Ziyad får veta att han har en 
hjärntumör. Hans mamma kämpar för att 
stödja honom men känner sig övergiven 
med stort ansvar och oro. Boken beskriver 
dessutom kvinnoförtryck i ett  patriarkalt 
samhälle. 
l ʿAddāʾ al-ṭāʾirah al-waraqīyah (Flyga 
drake), Khaled Hosseini.

”En bok som jag rekommenderar 
eftersom den bär en oförglömlig historia 
som stannar kvar i flera år. Den handlar 
om banden mellan fäder och söner och 
fädernas makt över sina söner.”

De egyptiska folkbiblioteken har mer 
fokus på aktiviteter än de svenska. 
”Om jag fick bestämma kanske jag 
inte skulle ha boken i fokus hela 
tiden”, säger Mahitab Lövgren (t v).

>
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DEBATT
Vad tycker du?

Skriv du också till 
bbl@a4.se

idigt en måndag morgon blev jag 
intervjuad för tidningen Allt om 
brädspel. Artikeln skulle handla om 
datorspel på biblioteket, om spel 
som kultur och min syn på detta. 

Journalisten tyckte nog att jag lät 
lite ilsken, men inte över spel som kulturform 
utan snarare över hur biblioteken förhåller sig 
till den. Det är inte alltid lätt för den som inte 
jobbar på biblioteket att förstå hur mycket vi 
som gör det kan brinna för litteraturen och 
kulturen och hur viktiga läs och kulturfrågor 
faktiskt är. 

Förutom litteratur så är spel det media som 
intresserar mig mest. Precis som när filmen 
växte fram under tidigt 
1900tal kan spelmediet 
uppvisa barnsjukdomar, 
men också nytänk och 
spännande upplevelser. 
Precis som i filmens barn
dom så kan det helt plöts
ligt dyka upp nya genrer, 
olika sätt att berätta en 
historia. Det är en modern berättarform och 
en möjlighet att nå en prioriterad målgrupp 
som vi ibland inte når på biblioteket. 

Men betraktas spel på bibliotek som en kul
turform? Eller bara som en lockvara?

Tyvärr verkar det vara som det senare. 
Det syns bland annat i frånvaron av diskus

sion kring tillgänglighet när det gäller spel. 
Enligt rapporten Unga & medier, som Statens 

T
medieråd gjorde 2015, så har 87 procent av alla 
ungdomar en dedikerad spelkonsol hemma. 

Hur ser det ut för övriga 13 procent, de som 
står utanför en av vår tids största ungdomskul
turella uttryck? Vilka har möjlighet att låna 
spel på biblioteket? De rika med en ny spelkon
sol? Eller jobbar vi för att alla ska kunna göra 
detta?

kultur är en rättighet, inte en förmån, och 
en viktig del av bibliotekets kulturuppdrag är 
att bredda kulturen och stödja de grupper som 
kämpar i motvind med sitt kulturutövande. 
Speciellt rollspelarna räknas in i den kategorin. 

Vi behöver utveckla läsfrämjande meto
der som får draghjälp av 
sociala, intermediala och 
även kollektiva faktorer 
och inget är mer relevant 
för ungdomar än att utgå 
från det media och den 
kultur som just nu är störst 
för dem. 

Men då måste vi ta kul
turen på allvar, jobba med den i arrangemang 
och koppla den till litteratur samt se ideella or
ganisationer och kulturutövare som naturliga 
samarbetspartner. 

Det är ett sätt att skapa ett kulturellt samtal 
med den målgrupp som främst intresserar sig 
för spel. 

Fördelarna med att ta in spel på biblioteket 
är att man aktualiserar den kultursfär som 

Ta spel på  
större allvar

Tommy Bildström,  
ungdomsbibliotekarie  

i Vindeln.
FOTO: LINNEA HENRYSSON

Spel är den främsta kulturformen bland unga – en målgrupp som biblioteken ska prioritera. 
Trots det är vi bara förstrött intresserade, skriver ungdomsbibliotekarien Tommy Bildström.

ungdomarna befinner sig i, med den kommu
nikation och utbyte av idéer som följer med 
detta. Fantasy och science fictionspel är en 
språngbräda till motsvarande genrer inom 
litteraturen och den kunskap som biblioteka
rien införskaffar kring denna kulturform blir 
efterfrågad av både föräldrar och pedagoger. 

En anledning till bibliotekens förströdda in
tresse kan vara bristande kunskap och att man 
inte naturligt rekryterar inom den kultursfär 
som omfamnar spelen. Men om man väljer att 
ha spel på biblioteket så bör man ställa samma 
krav på kunskap kring dessa som kring ung
domslitteratur, noter och andra specialområ
den som ett bibliotek kan tänkas täcka in. 

Många litteraturdiskussioner som förs på 
bibliotek appliceras inte på spel, trots att det 
är den mediavärld som de flesta ungdomar 
befinner sig i. 

Det är synd. 

aktuella händelser som Gamergate (där 
kvinnor i spelbranschen utsattes för trakas
serier) och hur  metoorörelsen bidrog till 
stängningen av Neogaf, ett av världens största 
och mest inflytelserika spelforum, ger 
biblioteken en chans att jobba med 
värdegrund ur ett kulturperspektiv, 
något som inte minst skolan skulle 
kunna ha nytta av. 

Som ungdomsbibliotekarie tar 
jag mycket hjälp av det kol
legiala lärandet. Det finns 
många engagerade bibli
otekarier ute i landet och 
det förs heta debatter 
kring barnens läsning och 
vad som är lämpligt. 

Men jag har aldrig, inte 
en enda gång, hittat 
någon som vill diskutera 
Pegimärkningen som 
bibliotek brukar köpa rakt 
av, trots att det minst sagt 
inte är kulturkonsekvent.

Märkningen kom 2003 och 
togs fram av spelbranschen 
för att skydda minderåriga 
från olämpligt innehåll i 

deras produkter. Det är inte baserat på veten
skapliga rön utan på etiska ställningstaganden 
och ett försök att hitta ett gemensamt förhåll
ningssätt till våld, sex och grovt språk. 

Ålderskategorierna baseras på olika länders 
åldersgränser för film. Men de svenska regler
na för film är mindre strikta än Pegigränser
na. En femtonåring kan se skräckfilmen Det 
på bio men ska enligt Pegi inte spela rollspelet 
Final Fantasy. 

Hockeyspelet NHL 2012 fick Pegimärk
ningen 16 år på grund av att man kunde kasta 
handskarna och slåss. 

Finns det verkligen inte diskussionsvär
de i detta för kulturförmedlare med spel på 
biblioteken? Är det så att man inte lånar ut 
hockeyspel till 15åringar och är det i så fall 
konsekvent med hur vi ser på annan kultur? 

När det gäller barn och ungdomsböcker så 
anlägger jag ett barn och ungdomsperspektiv 
där jag tar hänsyn till generationsmaktord
ningen och ungdomars avvikelse från vuxen
normen.

Det är dags att vi anlägger samma perspek
tiv när det gäller spel.

Men på biblioteken betraktas inte kunskap 
om spelkultur som en specialkompetens. 

Spelandets låga status hindrar bibliote
karier med kunskap från att använda 
sig av den. 

Det är en värdefull specialkompe
tens om man är mån om att locka vår 

prioriterade målgrupp ungdomar till 
biblioteket. 

De bibliotek som väljer att ta in 
spel bör ha en omvärldsbevak
ning som motsvarar den man har 
kring andra medier, och vi måste 

lyfta diskussionen om tillgäng
lighet. 

Hur gick det med intervjun 
med Allt om brädspel, kanske 

ni undrar? Jag blev inte allt för 
censurerad (tror jag) och jag 
hoppas att jag  bidrog till en mer 
nyanserad bild av spel på bibli
oteket. Men det rätta forumet 

kanske är Biblioteksbladet snarare 
än en tidning för de redan frälsta. n

”Spelandets låga status 
hindrar bibliotekarier 
med kunskap från att 
använda sig av den.”
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FORSKNING
Redaktör  

Max Byström
max@a4.se

39

Biblioteken jämlika 
men inte jämställda Chefer oklara  

över uppdraget
bibliotekschefer måste våga erkänna att de 
har makt. Det konstaterar Elisabeth Aldstedt och 
Johanna Hansson i en ny bok.

Som chef har du ett uppdrag och 
mandat att leda och driva på. Är 
du inte ärlig med det finns en risk 
att det som chefen säger uppfattas 
som ett inlägg i debatten snarare 
än som ett beslut, säger Elisabeth 
Aldstedt. 

Hennes och Johanna Hans-
sons bok Makten och ärligheten 
– ledarskap i praktiken (BTJ Förlag) 

bygger på deras egna erfarenheter som ledare och 
på intervjuer med andra personer med chefsroller 
på bibliotek. Tanken är att boken ska fungera som 
både inspiration och praktisk hjälp. 

– Vi sitter inte inne med alla svar. Men vi tror att 
det är bra att man funderar igenom de här frågor-
na och diskuterar med sina kollegor. 

Elisabeth Aldstedt har själv erfarenhet som chef 
från bibliotek och från andra offentliga verksam-
heter. Hon ser att bibliotekschefer ofta känner 
sig obekväma med att prata om sitt ledarskap i 
termer av makt och styrning. 

– De allra flesta har inte valt den branschen för 
att de vill bli chefer utan för att de är intresserade 
av verksamheten. De här begreppen skrämmer 
uppenbart mer än i andra branscher där jag har 
jobbat, säger hon.

Ett annat gemensamt drag för många av de som 
intervjuas i boken är otydligheten i uppdraget. 
Något som förvånade Elisabeth Aldstedt. 

– Vår första fråga var; hur ser ditt uppdrag ut? 
Nästan alla vi intervjuade var lite frågande, för ofta 
är det inte så uttalat. Men vi menar att det finns 
beskrivet i både bibliotekslagen och i kommunens 
biblioteksplan. Det måste vi ta på allvar och bli 
bättre på att kommunicera till både ledning och 
medarbetare. n     TEXT JOHANNA KVARNSELL

TEXT MAX BYSTRÖM et kan röra sig om den 
största kartläggningen 
av ungas biblioteksvanor 
i Sverige som någonsin 
har sammanställts. 
Forskningsprojektet 
Ung Livsstil har sedan 
1985 kartlagt mellan
stadie, högstadie och 

gymnasieelevers förhållande till biblioteken 
i Stockholm. Sedan dess har ytterligare ett 
15tal kommuner, bland annat Malmö och 
Jönköping, anslutits till forskningen.  

Inom projektet kartläggs och utvärderas 
ungas levnadsvanor, och man tittar bland 
annat på skillnader vad gäller kön, klass och 
bakgrund. 

Arbetet sker i samarbete med institutionen 
för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Till årsskiftet kommer data från samtliga 
kommuner att sammanställas i en bok där det 
går att se trender och förändringar i ungas bibli
oteksvanor.  Och en av slutsatserna är att biblio
teken inte lever upp till jämställdhetsmålen. 

Kön spelar roll, klass gör det inte. Det är två av slutsatserna  
i en kommande forksningsrapport om ungas biblioteksvanor.

Bland elever på mellanstadiet är det fort
farande ganska jämt hur ofta killar och tjejer 
besöker ett bibliotek. Men på högstadiet börjar 
tjejerna sticka iväg från killarna, och på gym
nasiet blir gapet ännu större.

– Vi ser att biblioteksbesöken feminiseras 
över tid. I den första studien som görs på det 
här området på fyrtiotalet var det främst män 
som besökte biblioteken. I en stor studie som 
gjordes på sextiotalet var könsfördelningen 
ganska jämn. Sedan har det sakta blivit fler 
tjejer och färre killar som besöker biblioteken, 
säger forskningsledaren Ulf Blomdahl.

några färska siffror från Ung Livsstils rap
port om Stockholm stad som kom i höstas visar 
att under en vecka har 22 procent av pojkarna 
på mellanstadiet och 25 procent av flickorna 
i samma ålderskategori besökt ett bibliotek 
minst en gång. 

På högstadiet är det 5 procent av killarna 
och 9 procent av tjejerna. 

På gymnasiet är gapet tydligast: 7 procent 
av killarna har besökt ett bibliotek minst en 

gång under de senaste 7 dagarna. Motsvarande 
siffra för tjejerna: 21 procent.

– Vad det gäller klass och socioekonomiska 
faktorer är det ganska jämt hur många som 
besöker biblioteken. Detta gäller även oavsett 
utländsk bakgrund. Så biblioteken klarar 
jämlikhetsmålet. Men de darrar tydligt på 
jämställdhetsmålet, säger Ulf Blomdahl.

Tjejerna vill också i högre grad att kom
munen ska satsa på pengar på biblioteken 
och annan kulturverksamhet. De är även 
överrepresenterade vad det gäller medielån på 
biblioteken.

– Att tjejer lånar mycket mer är solklart, 
men riktningen är oklar. Har det blivit sämre 
de senaste åren? Det vågar jag inte svara på i 
det här läget.

Ung Livsstil tittar även på ungas idrottsva
nor och föreningsaktivitet. Det finns flera om
råden där det finns en motsatt skev könsför
delning, alltså att fler killar än tjejer är aktiva, 
inte minst vad gäller idrott. I Stockholm är det 
till exempel fler killar som är med i idrottsför
eningar och som besöker idrottsanläggningar 
och även fritidsgårdar. 

Under året har Ulf Blomdahl besökt flera 
kommuner och presenterat delar av resultaten 
för biblioteksanställda. Den sammanställning 
av forskningsresultaten som man jobbar med 
ska sammanställas i en bok till årsskiftet.

– Alla frågar när vi blir klara. Det finns ett 
väldigt stort intresse. Det har så vitt jag vet 
inte skrivits någon så här omfattande bok som 
visar förändringar för kön, klass och andra 
faktorer över tid, säger han. n

D Elisabeth 
Aldstedt.

l Tjejerna besöker inte bara biblioteken  
i högre grad än killarna, de läser också mer. 
Det visar en färsk rapport om barns och 
ungas kulturaktiviteter från Myndigheten för 
kulturanalys.

l Störst är skillnaden i årskurs fem, och  
skillnaden är tydligast vad det gäller läsning  
av skönlitteratur och bloggar. 
l Vad gäller läsning av dagstidningar fanns 
inte samma skillnad mellan könen.

Tjejer läser mer också 

Ulf Blomdahl.
FOTO: UNG LIVSSTIL
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har du tips på något du vill att andra medlemmar ska ta del av? Mejla Matilda Andréasson Gurenius, webbredaktör: matilda.andreasson@svbib.se 

U
nder två dagar i oktober samlades 
föreningens styrelse för att arbeta 
med vår vision för biblioteksvä
sendet och identifiera konkreta 
positioneringspunkter inom ett 

antal strategiska områden. 
Det var naturligtvis svårt att inte tala om de 

diskussioner som förts i media angående bibli
otekens roll, i synnerhet i Stockholms medier, 
under veckorna före vårt möte. Det är vanligt 
att flera frågor blandas ihop och behandlas 
som en, vilket är vad som 
nu skett. Man har rappor
terat om stökigheter på 
folkbibliotek, och detta 
har triggat en ickedebatt 
om huruvida bibliotek ska 
vara antingen helt tysta 
miljöer eller en plats där 
buset får styra.

i kölvattnet av detta har 
dock en intressant fråga 
seglat upp, nämligen den om bibliotekens 
roll och hur många samhällsfrågor denna 
institution egentligen kan förväntas hante
ra. Sveriges Radio tog som ett exempel upp 
frågan om att biblioteken får stötta i allt fler 
myndighetsrelaterade ärenden. När invånare 
behöver hjälp att skicka handlingar, ansöka 
om intyg eller ställa sig i kö kan myndighets
sidor vara så krångliga att många känner ett 
behov av hjälp.  Det är inte nödvändigtvis bara 
digitalt ovana som känner denna frustration. 
Jag bävar själv inför varje gång jag ska gå in på 
Bolagsverkets etjänster.

Bibliotek – multiverktyg 
eller slasktratt?

Flera bibliotekschefer berättar att även på 
platser där det finns medborgarkontor, så väl
jer många att i stället vända sig till biblioteket. 
Man vill hellre ha hjälp av bibliotekarien än av 
medborgarkontoret som ligger straxt intill.

det här tål att funderas över. Är det det höga 
förtroendet för bibliotekariens integritet, och 
den allmänt spridda tanken att biblioteka
rien ”kan det mesta”, som styr när så många 
identifierar biblioteket som räddaren i nöden? 

Hur hanterar vi i så fall 
den uppgiften utan att 
biblioteken blir allas 
uppsamlingstjänst för 
ärenden som faller 
mellan stolarna?

Själv föredrar 
jag att biblioteken 
bidrar till egen
makt och ses som 
det multiverktyg 
en medborg

are behöver genom livet.  Detta 
kräver tydliga uppdrag, klara 
gränsdragningar och profile
ring av bibliotekariekompe
tens utifrån utbildningsni
vån. n

Karin Linder 
Generalsekreterare, 

Svensk biblioteksförening

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN

”Det har triggat en 
icke-debatt om huruvida 

bibliotek ska vara helt 
tysta miljöer eller en  

allmän plats där buset 
får styra.”
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Hjälp rohingyer på flykt i Bangladesh! 
Just nu flyr hundratusentals människor ur folkgruppen rohingya 
från våldet i Burma. De flesta är kvinnor och barn. Många flyr 
med bara kläderna på kroppen och är i behov av precis allt. 
Läget är akut. Din hjälp behövs! Stöd UNHCR.

Swisha 243 kr till 123 150 75 57. Din gåva räcker till ett nödpaket 
med presenning, liggunderlag, filt och myggnät. 

Läs om rohingya på sverigeforunhcr.se
Scanna med  
din Swishapp
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Jenny Poncin har träffat 
engagerade och pålästa 
BoI-studenter vid 
Linnéuniversitetet i Växjö.

vensk biblioteksförenings 
översättning av IFLA:s 
riktlinjer för kontinuerlig 
professionell utveckling 
presenterades i april 2017, 

och ledde till fortsatta samtal i för
eningen kring kompetensförsörjning 
inom bibliotekssektorn. Under hösten 
har också behovet av möten mellan 
studenter, forskare och praktiker 
lyfts fram i Biblioteksbladet, av både 
studenter och utbildningsföreträdare. 
Att det är rätt människor med rele
vant utbildning som är yrkesverk
samma på bibliotek är dock inte bara 
utbildningarnas ansvar. Därför har vi 
nu, tillsammans med fackförbundet 
DIK, inlett en kompetensturné till de 

fem utbildningarna i biblioteks och 
informationsvetenskap för att prata 
om kompetens med studenter och 
utbildningsledning. Detta för att vi 
vill lära oss mer om nuvarande utbild
ningar, diskutera framtidens kompe
tensbehov, och skapa möjligheter för 
fortsatt bred dialog.

I mitten av oktober inledde vi kom
petensturnén med ett besök på Lin
néuniversitetet i Växjö. Där träffade 
vi utbildningsledningen och pratade 
bland annat om vikten av att behålla 
den akademiska nivån på utbildning
en, och om kompetensutveckling som 
en nyckelfråga för branschen.

vi träffade också 20 studenter på det 
för terminen helt nya kandidatpro
grammet. Studenterna diskuterade 
frågor kring utbildning, yrkesroll, och 
viktiga kompetenser för att arbeta 
med biblioteksverksamhet i dag och i 
framtiden. En fråga handlade om vad 

ett bibliotek är och kommer att vara, 
där studenterna bland annat nämnde 
ickekommersiell mötesplats, akti
vitetscenter, plats för folkbildning, 
integration och tillhandahållande av 
information. Studenterna hade efter 
bara fem veckors studier en impo
nerande kunskap om prioriterade 
grupper, om bibliotekslagen och andra 
bibliotekstermer, och vi upplevde ett 
stort engagemang kring biblioteka
rieyrket och branschen.

Under hösten besöker vi även Upp
sala och Borås, och i januarifebruari 
2018 kommer vi till Lund och Umeå.

Efter turnén kommer vi tillsam
mans med DIK att sammanfatta våra 
besök och skapa konkreta idéer om 
hur vi bäst tar tillvara den input vi 
fått.

Översättningen av IFLA:s riktlinjer 
för kompetensutveckling kan laddas 
ner på biblioteksforeningen.se n   

Jenny Poncin

Litteraturvetaren Julia 
Pennlert leder pilotstudien 
Litteratur i örat.

ulia Pennlert är universi
tetsadjunkt vid Högskolan i 
Borås med planerad disputa
tion i januari. Hon har fått 
Svensk biblioteksförenings 
forskningsinitierande 

stöd för ett projekt om läsarnas 
användning av ljudböcker.

– Jag är primärt intresse
rad av ”hur”frågan, hur vi 
konsumerar ljudböcker. Men 
också vilken typ av litteratur 
vi väljer som ljudböcker 
jämfört med tryckta 
böcker, och vilka genrer 
och berättartekniska grepp 
som gör sig bäst för ljudfor
matet, berättar Pennlert.

Studien Litteratur i örat 
kommer att göras specifikt på 
ljudboksförlaget Storytels 
serie Storytel Original, en 
samling ljudböcker speciellt 
skrivna för lyssning. Genom 
analys av en omfattande 
mängd användar
data kan Julia och 
hennes kollega 
Gustav Nelhans, 
universitets
lektor 

vid Högskolan i Borås, bland annat 
få reda på hur länge vi lyssnar, vid 
vilka tidpunkter, och om vi pausar 
och hoppar i boken eller lyssnar 
linjärt. De kommer också att titta 
på hur denna typ av litteratur är 
uppbyggd.

– Jag tror att vi kommer att se att 
det är mer av ett episodberättande. 

Som Netflix fast för litteratur. 
Jag arbetar i min avhandling med 
litteratur på nätet, och forsk

ning inom det området visar ju att 
skärmläsning premierar det kortare 
textformatet. Jag vill undersöka om 
detsamma gäller för ljudböcker, och 

om de litterära formerna föränd
ras av de nya digitala tjänster

na, fortsätter Pennlert.
Pilotprojektet, som 

startar i februari, planeras 
bland annat generera en 
workshop med deltagare 
från både forsknings
sidan, bibliotekssektorn 

och bokbranschen.
– Vi behöver få till stånd 

samtal på bred front och 
skapa mötesplatser för alla 

de aktörer som arbetar med 
litteratur. Biblioteken behö
ver till exempel titta på hur 

den utbredda pre
numerationen på 
ljudböcker i digitala 
medier påverkar 
det litteratur och 

läsfrämjande arbe
tet. På sikt tror jag att 

den här pilotstudien kan 
leda till större diskussioner 
om begreppet läsning, och 

vad det innebär att vara 
läsare i ett digitalt medie
samhälle. n

Matilda  
Andréasson Gurenius

Stöd till forskning 
om shared reading
svensk biblioteksförenings forsk-
ningsinitierande stöd tilldelas i år Kerstin 
Rydbeck vid Uppsala universitet, som får 
50 000 kronor för ett nordiskt samar-
betsprojekt inom Shared Reading. Ryd-
beck vill bland annat se hur metoden kan 
appliceras på nya grupper, till exempel 
barn, unga och nyanlända.

Julia Pennlert och Gustaf Nelhans vid 
Högskolan i Borås får 150 000 kronor 
till stöd för ”Litteratur genom örat: En 
pilotstudie av ljudbokens potential och 
begränsningar”. n

Matilda Andréasson Gurenius
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Ljudboksforskning 
på gång i Borås

S
300 000 kronor  
till Värmland och 
Västerbotten
två projekt delar i år på föreningens 
utvecklingsstöd. Arvika bibliotek får 
100 000 kronor för sitt projekt HUVA, 
som går ut på att höja den demokratiska 
medvetenheten bland utlandsfödda och 
indirekt höja valdeltagandet från den 
gruppen. Länsbibliotek Västerbotten får 
200 000 kronor för att utveckla och tes-
ta metoder för hur den mobila tekniken 
kan användas läsfrämjande, och i biblio-
tekens referensarbete och verksamhet. 
Projektet innehåller element av gamifica-
tion, och man planerar en utveckling av 
funktioner inom Augmented reality. n

Matilda Andréasson Gurenius

Föreningen bidrar 
till SOM-institutet
som-institutet vid Göteborgs univer-
sitet har sedan 1986 mätt attityder och 
vanor kring samhälle, politik och medier 
i den svenska befolkningen. I årliga 
undersökningar ställs frågor om biblio-
teksanvändning, e-böcker och förtro-
ende för biblioteken. För att möjliggöra 
en fortsättning av denna mätserie har 
Svensk biblioteksförening, tillsammans 
med Högskolan i Borås och KB, beslutat 
att bidra ekonomiskt till mätningarna 
framöver. Vi får då också möjligheten att 
vara med och formulera frågeställningar i 
dessa undersökningar. n     Björn Orring

Kompetensturnén är igång

Studenter från det nya kandi-
datprogrammet i Växjö deltog 
i en workshop med Svensk 
biblioteksförening och DIK.

J
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Britta Lejon,  
tidigare ordförande 
i föreningen
Vilka var de stora frågorna under 
din tid som ordförande?

– När jag tillträdde hade vi haft en 
period av många nedläggningar av 
biblioteksfilialer och allt färre beman
nade skolbibliotek. I stället för att 
fortsätta med att slåss för varje filial 
började vi arbetet med att få upp för
ståelsen för bibliotekens betydelse för 
vårt demokratiska samhälle. Därför 
inledde vi arbetet med att försöka få 
till stånd en nationell bibliotekspoli
tik där samhällets ansvar för bibliotek 
manifesterades. Vi arbetade också 
för att få till stånd en lagstiftning om 
bemannade skolbibliotek.

I föreningens inre liv var det 
framförallt frågan att öka föreningens 
insatser för forskningsbiblioteken 
som vi jobbade med. Jag är stolt över 
vad vi åstadkom under de åren. 
Varför är det viktigt för dig att 
vara medlem?

– För mig är det viktigt att genom 
mitt medlemskap stötta föreningens 
viktiga demokratiska arbete. Det är en 
fantastisk förening med många aktiva 
medlemmar. n 

Matilda Andréasson Gurenius

Bakgrund: Ordförande för Fackför-
bundet ST sedan 2012. Ordförande 
i Svensk biblioteksförening 2004–
2009. Tidigare statsråd (1998–2002) 
och riksdagsledamot 2002–2006.

Britta Lejon

medlem
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Vi gör planer, driver projekt 
och försöker förändra och 
förbättra verksamheten. 
Ändå når vi inte alltid hela 
vägen, och det är svårt att 
hinna följa upp insatserna. 
Blev det som vi tänkt oss?

etta är en problematik 
som många känner 
igen. Under Biblioteks
dagarna i Växjö i våras 
startade föreningens 

nyaste expertnätverk, med fokus 
på just dessa frågor. Hur drivs 

verksamhetsförändrande arbete på 
biblioteken? Och vilka är metoderna 
som ger goda resultat?

Tore Torngren, nyligen pensione
rad kvalitetssamordnare vid Lunds 
universitetsbibliotek, är en av initia
tivtagarna.

– Vi hade vårt första möte i Göte
borg i september. Då deltog 17 med
lemmar från region, folk, skol , 
universitets och sjukhusbibliotek. 
Vår ambition är att nå bibliotek av 
alla typer, inte minst de som är små 
och resurssvaga, och gemensamt 
sprida inspiration och stöd. Men 
här behövs även de stora och starka. 
Förutsättningarna ser så olika ut 
om man jämför ett litet skolbiblio

tek med ett stort universitetsbiblio
tek eller ett folkbibliotek med flera 
filialer. Man arbetar med samma 
ambitioner men i olika verkligheter.

De olika förutsättningarna till 
trots bygger nätverket på idén 
att alla bibliotek, oavsett typ och 
storlek, kan ha användning för en 
gemensam verktygslåda. Under 
mötet i Göteborg ställdes frågan om 
vilka utvecklingsmetoder som grup
pen ville lyfta fram. Som exempel 
nämndes handledning, coachning, 
kollegialt lärande, samtal, reflek
tion, UX, framtidsspaning och 
Design Thinking.

Det påbörjades också en dis
kussion om nätverkets mål och 

handlingsplan, och en tanke är att 
arbetet ska leda fram till en egen 
konferens år 2020 och att nätverket 
sedan ska utvärderas. 

– Vi vill driva detta utan att ha en 
alltför snäv bild av vad vi ska uppnå, 
men vi har börjat spåna. Utgångs
punkten är att stärka det reflekte
rande lärandet, och att professio
nalisera det metodiska arbetet. Jag 
menar att det görs många bra saker 
på biblioteken, för biblioteksmed
arbetare är ofta väldigt engagerade, 
men vi vill hjälpa till att sprida 
arbetet vidare.

Nätverket siktar närmast på ett 
nytt möte i april. n

Matilda Andréasson Gurenius

Med metoden i        fokus

D

100 tonåringars  
tankar om bibliotek
vad tänker tonåringar kring biblio-
tek? Vad är läsning för dem? Svensk 
biblioteksförenings styrelse har beslutat 
att genomföra studien Unga berättar, där 
100 tonåringar träffas i fokusgrupper för 
att samtala om bibliotek och läsning. I 
studien samarbetar föreningen med regi-
onbibliotek från olika delar av landet.

 För analys och rapportskrivning 
anlitas Åse Hedemark, lektor i biblio-
teks- och informationsvetenskap vid 
Institutionen för ABM, Uppsala univer-
sitet. Hedemark gjorde även analysen i 
den tidigare rapporten Barn berättar som 
Svensk biblioteksförening gav ut 2011, 
och som finns att ladda ner på förening-
ens webbplats. n   Jenny Nilsson

Besök Valfrids arkiv 
– och mötesrum
bibliotekarien lena lundgren har 
på uppdrag av Svensk biblioteksförening 
ordnat Valfrid Palmgren Munch-Peter-
sens arkiv på KB.

– Det är jätteroligt att arbetet nu kom-
mit i hamn, och att forskare från och med 
nu betydligt lättare kan navigera bland 
denna bibliotekspionjärs liv och verk, 
säger Karin Linder, generalsekreterare 
Svensk biblioteksförening.

Föreningen har också bekostat digita-
liseringen av flera av Valfrid Palmgrens 
verk, till exempel reserapporten Bibliotek 
och folkuppfostran – anteckningar från en 
studieresa i Amerikas Förenta Stater.

I våras utlyste kansliet också en namn-
tävling för föreningens nya styrelserum, 
och valde förslaget ”Valfrid”. Vi hoppas 
att hennes nytänkaranda ska smitta av 
sig på alla möten som sker här hos oss! n

Jenny Nilsson

Det nya nätverket ska lyfta 
fram utvecklingsmetoder som 
Design Thinking, UX, coachning 
och kollegialt lärande

Britta Lejon.

Lena Lundgren.
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