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Bibliotekarien  
blir superhjälte

hhh, nu kommer äntligen 
en amerikansk storfilm 
med biblioteket i huvud-
rollen: The Public. Skåde-
spelaren och regissören 
Emilio Estevez satt på Los 
Angeles Public Library 
och researchade för en helt 
 annan 

film när han såg omkring 
sig hur bibliotekens sam-
hällsroll hade förändrats 
och började skriva på ett 
nytt manus – där de allt 
fler hemlösa och psykiskt 
funktionsnedsatta tar sitt 
bibliotek till natthärbärge. 

I skrivande stund har 
filmen inte premiärvisats, 
den öppnar Santa Barbara filmfestival medan 
vi trycker. Christian Slater spelar den engage-
rade bibliotekarien som ställer sig på ockupan-
ternas sida och Alec Baldwin polisen som ska 
upprätthålla ordningen i stan.  

Och vid sidan av Christian Slater har den 
första bibliotekarien-som-superhjälte-dockan 
lanserats. Bibliotekarien och  läsfrämjaren 
från Seattle, Nancy Pearl, har stått modell för 
den lilla blå plastfiguren med fladdrande röd 
mantel som rycker in och räddar nödställda 
medborgare.

men det är inte bara i usa som bibliotekarien 
vinner status som symbol för kultur, korrekt 
information och anständighet. Också här 
hemma finns det tecken på en kommande 
superhjältestatus för biblioteks personalen. 
I Dagens Nyheter skildras bibliotekariens 
verksamhet i serien "Vi som bär Sverige" och 
regeringen har beslutat satsa nästan en kvarts 
miljard årligen i tre år för att stärka biblioteken 

FÖR
ORD

i hela landet. Riktlinjer och prioriteringar är 
inte klara, men Kulturrådets Lotta Brilioth 
Björnstad säger att bidragen ska utjämna 
olikheter och lägga grunden för en långsiktigt 
stärkt biblioteksverksamhet. 

Många undrar hur kortsiktiga projektpeng-
ar ska skapa långsiktighet. Kanske levereras 
svar i presentationswebbinariet som ska 

hållas den 16 februari. 

förra gången Biblio-
teksbladet reste till 
Danmark, i januari 2016, 
presenterade vi en ljus 
bild av satsningar och 
 metodutveckling. Nu 
har vår reporter Jennie 
 Aquilonius varit där 
igen (s. 12–20) 

och mötts av deppigare tongångar. 
Antalet anställda minskar dras-
tiskt, och särskilt bibliotekarie-
tjänsterna. Var det inte biblio-
tekarierna som var biblioteket? 
Det är ju de som kan bli hjältar.

Som i Arvika (s. 5) där 
folkbiblioteket bestämt sig 
för att försöka höja valdelta-
gandet bland utlandsfödda 
i år. De skapar samtal om 
demokrati och källkritik, 
bjuder in tjänstemän och 
föreningsliv att berätta 
om verksamheterna och 
hur de styrs. Lär ut hur 
mycket vars och ens röst 
betyder. Med eller utan 
mantel. n

Lästips
Oj vad bra! Irländska 
Sally Rooney lyckas 
i sin debut Samtal 

med vänner med allt 
Chris Krauss försök-
te i I love Dick. Man 
vill stanna i Dublin 

länge.
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På Hjulsta grund skola 
delar Cilla Dalén ut 
sitt eget Almapris för 
läsfrämjande eller 
litterära verk.

I Danmark har utlånen rasat 
dubbelt så snabbt som i Sverige. 
Nu slåss biblioteken för sin 
överlevnad.
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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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Bibliotekarien Maja 
Markhouss debuterar med 
fartfylld bibliotekshumor.

Å
”Också här hemma 

finns det tecken på en 
 kommande superhjälte

status för biblioteks
personalen.”
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Varför gör ni det här? 
– Efter att vi läst en 

debattartikel om att 
utlandsfödda har betydligt 
lägre valdeltagande än 
svenskfödda bestämde  
vi oss för att göra skillnad 
och få upp valdeltagandet 
den 9:e september.  
Vi vill sprida kunskap  
och berätta om hur 
 mycket invånarna kan påverka genom 
att rösta, säger Annika Lindqvist, pro-
jektledare. 
Hur ser upplägget ut? 

– Vi inleder med en föreläsning av 
författaren Torgny Kvarnstedt som ska 
prata om litteraturens roll i samhället. 
Efter det följer flera block med olika 
innehåll, bland annat ska kommunens 
tjänstemän berätta om hur olika kom-
munala verksamheter fungerar.  

Ett block handlar om medier och 
 källkritik, och föreningslivet ska föreläsa 
om folkbildning och demokrati. 
Vilken är förhoppningen? 

– Att höja valdeltag-
andet och få en aktiv 
ideologisk diskussion. 
Vilka är utmaningarna? 

– Att hitta deltagarna. 
Målgruppen är de som 
blivit svenska medborg-
are efter förra valet. Det 
är en väldigt skiftande 
grupp. Vi har också stora 
grupper som inte kan rösta 
alls,  eftersom det i höst 
kommer att vara mindre 
än tre år sedan de fick 

uppehållstillstånd. Men när vi bjuder in 
till aktiviteter kommer vi inte att skilja 
på om man har rösträtt eller inte – hu-
vudsaken är att vi når ut med informa-
tion och bidrar till den demokratiska 
diskussionen.

– För att nå ut har vi skickat brev 
till 200 personer i kommunen och 
tagit hjälp av studieförbund och redan 
 etablerade nätverk, säger Annika 
 Lindqvist. n  TEXT STINA LOMAN 

Arvikas utlandsfödda dras med i valet

Annika Lindqvist,  
projektledare.

FOTO: ULLA-CARIN STENBERG

Arvika bibliotek vill att fler 
utlandsfödda ska rösta i 
 valet i höst. Nu drar de 
i gång projektet 
"Valet är ditt". 

JUST
NU

I december bestämde Kungliga 
 biblioteket att det ska göra en rik-
tad insamling av valrörelsen 2018. 
Material från digitala kanaler ska 
samlas in, bland annat de politiska 

partiernas bloggar och sociala medier. 
– Vi testar nya insamlingsmetoder 

för att bevara så mycket vi kan av den 
politiska debatten, våra samlingar ska 
ge framtidens forskare och allmänhet 
en heltäckande bild av valrörelsen, 
säger Lars Ilshammar, biträdande 
riksbibliotekarie. 

Han menar att KB i dag missar 
mycket material eftersom många inte 
är medvetna om hur pliktlagen fung-
erar och eftersom lagen inte täcker 
materialkategorier som exempelvis 
sociala medier och bloggar. 

– Vi måste bli mer offensiva. 
Men det är inte bara material från 

digitala kanaler som ska samlas in. 
Under Almedalsveckan är personal 
från KB på plats för att aktivt söka 
upp aktörer. Det handlar dels om att 
öka myndighetens synlighet som 
nationalbibliotek men också om att 
samla in bland annat flygblad och 
affischer. 

– Vi kommer att göra liknande 
insatser för att fånga upp hur valrörel-
sen ser ut i det vanliga Sverige, alltså 
utanför Almedalen och den traditio-
nella politiska scenen som medierna 
rapporterar om. 

Arbetet beräknas dra igång om-
kring 1 maj och avslutas när en ny 
regering är installerad. Hur projektet 
ska avgränsas är ännu inte klart. 

– Någon form av urval måste 
göras och sedan behöver vi arbeta så 

transparent som möjligt, det handlar 
om att det ska vara tydligt för våra 
användare hur vi har gjort vårt urval: 
vilka kriterier och prioriteringar som 
vi utgått från. 

KB:s avdelningar för digitala sam-
lingar, fysiska samlingar och publik 
verksamhet ska samarbeta i projektet 
som har en budget på 1,75 miljoner 
kronor. En projektledare kommer att 
utses. 

Varför görs satsningen nu och inte 
tidigare? 

– Man kan såklart tycka att det 
här är något vi borde ha gjort kon-
tinuerligt, men medvetenheten om 
att pliktlagstiftningen är otillräcklig 

Så ska valrörelsen bevaras

har aktualiserats de senaste fyra åren, 
nu börjar vi med det här och sedan 
får vi utvärdera arbetet, säger Lars 
 Ilshammar. 

förutom att skapa ett arkiv som ger 
en heltäckande bild av  kommande 
 valrörelse är syftet med insatsen 
att KB vill ha mer erfarenhet av hur 
 material från bland annat sociala 
medier sparas. Myndigheten kom 
nämligen med en rapport i höstas, 
Plikten under lupp, där man menar att 
pliktlagstiftningen har stora brister 
och behöver revideras. KB vill att 
många fler publikationstyper samlas 
in, bland annat sådant som publiceras  
i sociala medier. n BBL

Amerikanska bibliotek ger 
inte upp om öppet internet
den amerikanska biblioteksorgani-
sationen ALA försöker få kongressen 
att upphäva den amerikanska myndig-
hetens för etermedier, FCC, beslut att 
gå ifrån reglerna för nätneutralitet som 
antogs 2015. Reglerna har inneburit att 
alla informationsleverantörer måste 
hanteras likvärdigt. Men nu blir det 
fritt fram för nätleverantörerna att välja 
sitt innehåll. Många är rädda att de 
ska börja ta betalt för hastighet, vilket 
skulle vara katastrofalt för bibliotekens 
verksamhet. 

USA:s bibliotekarier har tillhört de 
mest högljudda motståndarna, både av 

principiella skäl och på grund av risken 
för att hamna i  internets  bakvatten 
med allt större kostnader för upp- och 
nedladdning av information. Efter 
årsskiftet har också stora aktörer som 
Google, Facebook och Netflix ställt sig 
bakom protesterna och flera stämningar 
 förbereds av olika organisationer.

europaparlamentet och EU-kommis-
sionen bekräftar att nätneutraliteten 
fortsatt är ett kärnvärde för EU och 
att den ska upprätthållas till gagn för 
internetanvändarna. n

TEXT ANNIKA PERSSON
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2018 om de nya  medierna 
saknas i arkiven? I år  provar 
Kungliga biblioteket nya 
metoder och samlar själva in 
bloggar, tweets och flygblad. 
TEXT STINA LOMAN

Digital kampanj 
under nytt namn
den europeiska kampanjen för ökad 
digital delaktighet, Get online week, 
får i år nytt namn, All digital week, och 
äger rum den 19-25 mars. Årets ena 
tema är att bygga förtroende genom 
att utveckla kritiskt tänkande och 
mediekunskap. Det andra är det livs-
långa lärandet. Digidelnätverket samlar 
de svenska aktiviteterna på digidel.se. 
n BBL
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HYSCH!
Du har väl inte missat att den 
 utökade bibliotekssekretes-
sen sedan den 1 januari också 
omfattar uppgifter om enskildas 
användning av informations-
teknik. n BBL

MTM till Malmö
myndigheten för tillgängliga medier 
ska utlokaliseras till Malmö. Det beslu-
tade regeringen i januari. Flytten ingår i 
en större omfördelning av statliga verk 
där också bland andra Tullverket och 
Arbetsmiljöverket berörs. n BBL

”Samlingarna ska ge en heltäckande 
bild av valrörelsen”, säger biträdande 
riksbiblio tekarien Lars Ilshammar.
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JUST
NU

V
ästerviks bibliotek har 
tidigare hyrt en bokbuss 
från Oskarshamn kom-
mun. Men vid årsskiftet 
sades avtalet upp, och i 
väntan på att upphand-

lingen av en ny bokbuss ska bli klar 
har biblioteket dragit igång ett nytt 
koncept, Bok i butik.

Två biblioteksmedarbetare kommer 
att turas om att köra samma turer 
som bokbussen gjorde, men i stället 
för en buss åker de med kommunens 
egen bil. Användarna får i förväg 
reservera böcker via hemsidan och 
dessa körs ut till lokala serviceställen 
som lanthandlare och klubbstugor 
där låntagarna kan både hämta och 
lämna tillbaka böcker.

– Utmaningen med det här är att 
låntagarna inte har ett fysiskt bestånd 
att titta på och bli inspirerade av. I 
stället måste de nu i högre utsträck-
ning använda sig av vår hemsida för 
att reservera böcker. Det här innebär 
att vi måste bli vassare på att presen-
tera vårt bokbestånd på ett bra sätt 
på hemsidan, säger bibliotekschefen i 
Västervik, Katrin Ryrfeldt.

Personalen stannar drygt fyrtio 
minuter vid varje ställe där de lämnar 
och hämtar böcker, Då har de också 
tid att svara på frågor och hjälpa till 
att reservera nytt material.

Lånetiden för böckerna kommer att 
vara åtta veckor i stället för de vanliga 
fyra.

– Det här blir ett temporärt projekt 
under 2018 och en förberedelse inför 
nästa år då vi kör med egen buss. Vi 
tänker oss att vi då kommer köra ut 
till fler ställen, så som förskolor och 
äldreboenden, säger Katrin Ryrfeldt. 
n    TEXT STINA LOMAN

Få hem boken i  
matkassen
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Bokbussen i Västervik 
 ersätts av ett nytt koncept 
där  låntagarna får hämta ut 
böcker i sin lokala mataffär. 

ANNONS

12
års totala twitterström arkive-
rades av amerikanska Library 
of  Congress innan de gav upp 
ambitionen att arkivera alla 
 plattformens meddelanden.  
Beslutet beror bland annat 
på  svårigheterna att samla in 
materialet och att tillhandahålla 
det på ett  begripligt sätt.   n BBL 

 
ordet

Faktarenässans
föreslås 2018 ersätta det dystra 
”faktaresistens” av Åsa Moberg 
i en krönika i Dagens samhälle 
(11/1 2018). Moberg hoppas på 
ett uppsving för evidensen. 
 Samtidigt, och lite motsägelse-
fullt, vill hon att vi ska lyssna till 
vår ”inre röst”.  n BBL

Hjälte, jag?
amerikanska bibliotekarien Nancy 
Pearl är inte bara värd för sitt eget 
bokprogram i radio, utnämnd till ”årets 
bibliotekarie” 2011 och författare till fle-
ra böcker. Nu är hon också superhjälte-
bibliotekariedocka. När får Sverige sin 
egen? Och vem får stå modell? n BBL

Ann Loftås packar ur 
 reserverade böcker utanför 
en matbutik i Västervik.

www.eurobib.se

Skapa läslust för de yngsta!
Håll utkik efter alla spännande lösningar 

som kommer efter vart i vår nätbutik.
Alltid lika nytt, alltid lika överraskande,  

alltid lika annorlunda...
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ANNONS

eva averin 
är sedan i november 
ansvarig för Täby 
 biblioteks filial i 
 Hägernäs. Har under  
en stor del av sitt 
yrkesliv arbetat som 

 undersköterska med inriktning på 
palliativ vård och har en utbildning 
inom arkeologi och religionshistoria. 
Förverkligade så sent som sommaren 
2016 drömmen att jobba i biblioteks-
sfären. 

helena götesdotter 
är ny bibliotekschef i 
Burlövs kommun sedan 
1 januari 2018 och ser 
som sin utmaning att 
möta och bjuda in de 
målgrupper som inte 
använder kommunens 

två bibliotek i dag. Under tre och ett 
halvt år har hon arbetat som biblioteks-
chef i Osby kommun. Dessförinnan 
som kulturutvecklare och bibliotekarie 
i Hässleholms kommun. 

camilla lindelöw
går till Kungliga 
 biblioteket för att  delta 
i arbetet med över-
gången till öppet till-
gängliga  publikationer, 
 framförallt med 
insamling och analys 

av publikationsdata. Hon kommer 
närmast från Södertörns högskolebib-
liotek där hon bland annat arbetade 
med bibliometriska analyser.

anette hagberg
är ny chef för bibliote-
ken i Mölndal. Där vill 
hon att människor ska 
få  möjligheter att ta 
 ställning och vara  aktiva 
medborgare. Bakom 
sig har hon sjutton år 

som chef för  Halmstads  bibliotek och 
de senaste två åren har hon varit chef 
för  enheten Skönlitteratur, konst och 
 musik på Göteborgs stadsbibliotek.

Berit Viklund är serietecknare och biblioteksassistent på biblioteket i Handen.  
Hon debuterade 2017 med boken Kaninhålet på Syster förlag.

MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND

C
arnita Molida slår sig ner 
i mitten av sagorummet 
på Stockholms stadsbib-
liotek och börjar med 
spansk brytning läsa 
högt ur Grodan och kär-

leken av Max Velthuijs. Runtomkring 
sitter barn mellan 3 och 7 år.

– Kärleken har inte några gränser, 
man får tycka om vem man vill, säger 
Carnita Molida, Carlos Romeo-Cruzs 
alter ego.

Det är den sista läsningen med 
dragqueens i år. Intresset har varit 
massivt. De fyra planerade tillfällena 
blev snabbt fullbokade och antalet 
utökades med ytterligare fyra.

– Det är väldigt kul att läsa sagor 
för barnen, de reflekterar inte alls 
över att man är drag utan ser bara en 
person som läser högt, säger Carlos 
Romeo-Cruz.

Konceptet kommer från USA och 
initiativtagare till den svenska versio-
nen av ”Bland drakar och dragqueens” 
är Petter Wallenberg, regissör och 
producent. Han har ordnat så att tre 
av landets mest kända dragartister, 
Carnita Molida, Robert Fux och Inga 
Tvivel, varit med.

– Jag har märkt en enorm efterfrå-
gan på barnkultur utan fasta könsrol-
ler och stereotyper, säger han.

Biblioteket har fått ta emot kritiska 
frågor från ett par personer som bland 
annat skrivit och frågat varför biblio-
teket ”utsätter våra barn för det här”.

– Men inte ett enda barn har reflek-
terat över att det skulle vara något 
konstigt, säger Petter Wallenberg.

Patrik Schylstöm är bibliotekarie 
och programansvarig på biblioteket.

– Vanligtvis brukar våra sagostun-
der generera 5 till 15 besökare, och 
på dessa tillfällen har det kommit i 
snitt 30 besökare. Det är verkligen en 
succé, säger han.

Tillsammans med kollegorna 
på biblioteket har han satt ihop en 
boktipslista med förslag på normkre-
ativa böcker. Efter sagostunden får de 
vuxna ta med sig listan hem. n

 TEXT STINA LOMAN

Populära sagostunder 
med dragqueens
Intresset för normkreativ 
barnkultur är stort. Det 
märkte Stockholms stadsbib-
liotek när de under hösten 
satsade på könsöverskridan-
de sagoläsning. 

vi har nytt jobb
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”Vi har fått förfrågningar 
från bibliotek i hela Sverige”, 
säger sagostundernas initia-
tivtagare Petter Wallenberg. 

JUST
NU

Vår strävan är att erbjuda våra kunder det 
starkaste, mest funktionella och miljövänliga 
systemet på marknaden. Bokvagnen Mobil1 
är inget undantag.

Kontakta din återförsäljare för mer information 
om Lustrums Littbus system.

Mobil1. Design Börge Lindau

Unique Library Furniture
www.lustrum.com
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20, 21, 22 MARS 2018

2017

BOKA!

Den 20, 21 och 22 mars nästa år kastar vi loss för ett magiskt litteraturdygn. 
Spännande föredrag, mingel med författarna och möjligheter till signering får du, precis som vanligt!  

Dessutom firar vi 20-årsjubileum, så kryssningen lär bli  något alldeles extra. Ta med din mamma,  
ett barnbarn,  din bokklubb – eller åk på egen hand. Vi lovar att du får ett oförglömligt dygn!

STEWE CLAESON
Med briljans skildrar han ”vanliga 

människor”. Lika skarpt  
(och roligt!) berättar han om sitt  

författarskap. 

LENNART PEHRSON
Efter sin uppmärksammade ut-

vandrartrilogi är han aktuell igen 
– med en biografi om Charles 

Lindbergh.

AGNETA PLEIJEL
Med senaste självbiografin,  
Doften av en man, gjorde hon 

succé hos både läsare och kritiker.

GEIR GULLIKSEN
I romanen Berättelse om ett äktenskap 
skrev han in sig i historien som unik ut-
tolkare på temat ”kärlek och otrohet”.

MONIKA FAGERHOLM
Har även den kommande boken 
starka kvinnoskildringar i fokus? 

Lagom till avgång får vi veta.

JENS LAPIDUS
Tio år efter succé-debuten  

Snabba cash fortsätter Jens Lapidus 
att leverera spänning i världsklass.

AGNES LIDBECK
Debuten Finna sig överväldigade 

recensenterna. Hennes nästa 
roman smygsläpps ombord!

RIGMOR GUSTAFSSON 
står för kvällsunderhållningen.
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RING TALLINK SILJA: 08-666 33 33. 
PRIS: Från 1895 kr/person, del i E4-hytt. 
I PAKETET INGÅR: Föredrag, boende, buffémiddag inkl. dryck  
(vin, öl eller vatten), piccoloflaska, frukost, fika och underhållning  
med Rigmor Gustafsson. Annat middagsalternativ kan bokas.  
www.vi.se | www.tallinksilja.se

Sjunger för oss
på kvällen!

Boka nu!
Jösses, så vi planerar och gläder oss inför vårt 20-årsjubileum. 

Fira med oss!

LITTERATUR
KRYSSNING

Följ med på Vi:s

Littbåt_biblioteksbladet.indd   2 2017-12-20   09:45

Båtturer på Köpenhamns kanaler, bussresor 
med albuminspelning. Vad ska ett bibliotek 

egentligen vara? Danskarna brottas med  
nedskärningar och identitetskris.

Rödvit
förvandling

[s 12] Trampar i ny riktning

[s 17] Identitet i kris

[s 18] Experten: ”Sverige 

kommer att följa efter” >

TEMA
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Köpenhamns biblioteksstrategi ser 
ut som en paradox. Biblioteken ska 
nå fler, ha öppet mer och samtidigt 
sänka sina kostnader. Frågan är om 
man kan lösa allt på cykel.

iblioteken måste finnas 
där människor är. Sär-
skilt unga personer kom-
mer inte nödvändigtvis 
hit, utan biblioteket mås-
te komma till dem, säger 
Tanja Nyegaard  Jelkær 
Larsen som går och leder 
en blå biblioteks cykel 

med texten Kultur Østerbro.
Det är en kylig, krispig dag i stadsdelen 

Østerbro i Köpenhamn. Tåliga fåglar gör spår 
på ytan när de dyker ner i sjön Sortedams Søs 
svarta vatten. 

Tanja Nyegaard Jelkær Larsen är event-
koordinator på Kultur Østerbro, en enhet 
inom kultur- och fritidsförvaltningen på 
 Köpenhamns kommun. Hennes jobb är att 
skapa samarbeten mellan biblioteken, kultur-
husen och idrottsanläggningarna, en tjänst 
som var helt ny när hon tillträdde för två år 
sedan. 

den blå cykeln använder hon och biblioteka-
rierna bland annat för att transportera böcker 
till ett kafé för föräldralediga och till Grøndal 
Multicenter, Danmarks största idrottsanlägg-
ning, som biblioteket i Østerbro samarbetar 

B
med. Biblioteket har haft en självbetjänings-
maskin för bokutlåning på centret, men den 
är borttagen just nu på grund av tekniskt fel. 
Centret har i sin tur ställt ut träningsmaskiner 
och hantlar på Østerbro bibliotek.

– Det gäller att hitta bibliotekarier som vill 
åka ut och träffa människor. En del tycker att 
det är kul att testa nya saker, andra behöver 
vänja sig vid tanken på att jobba mer utåtriktat 
och menar att det här är inte vad de brukar 
göra, säger Tanja Nyegaard Jelkær Larsen.

det uppsökande arbetet är en del av Kö-
penhamns kommuns biblioteksstrategi 
2014–2019. Där är ett av målen är att nå nya 
användare. 

På andra sidan cykeln går Finn Petersen, 
chefskonsulent på Köpenhamns bibliotek.  
Han har tillsammans med kollegan Mikkel 
Christoffersen beskrivit förvandlingen i 

 artikeln In Copenhagen 
libraries are everywhere. 
Att bara erbjuda tillgång 
till fysiska samlingar 
räcker inte längre, menar 
de, för att nå biblioteks-
lagens mål om att främja 
upplysning, utbildning 
och kulturella  aktiviteter. 
Nej, biblioteken måste ut, 
bli synliga och vara en in-

tegrerad del av stadens kulturella liv. Särskilt 
för att nå barn, unga vuxna och personer som 
vanligtvis inte  kommer hit.

Strategin har lett till event som Dödskeppet, 
en båttur på Köpenhamns kanaler med tema 
Död i litteraturen, och en bussresa till viktiga 

”En del tycker att det är 
kul att testa nya saker, 

andra behöver vänja sig 
vid tanken på att jobba 

mer utåtriktat.”

TEXT  
JENNIE AQUILONIUS  
FOTO  
ULF SVANE

Trampar i ny 
riktning

Tanja Nyegaard  Jelkær Larsen och  
Finn Petersen med cykeln som ska 
ta biblioteket till låntagarna.
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ställen i stadens musikhistoria med levande 
musik och albuminspelning ombord.  
Det finns också popup-bibliotek och fler 
 samarbeten med skolor. 

Dessutom har aktiviteterna på de fysis-
ka biblioteken, som föredrag, debatter och 
bokklubbar, ökat stort. En viktig del, enligt 
Petersen och Christofferssen, är den samman-
slagning av bibliotek och medborgarservice 
som Köpenhamns kommun genomförde 2013. 
I dag kan köpenhamnarna gå till biblioteket 
för att förnya sitt pass och ställa frågor om allt 
från skatter till bostadsbidrag.

tanja nyegaard jelkær larsen låser den blå 
cykeln vid Østerbro bibliotek. Vid ingången 
finns en pekskärm med turistinformation. 
 Annars ser det ut som ett traditionellt biblio-
tek fyllt av bokhyllor, vid ett bord sitter en 
äldre dam i sjal och läser tidningen. Den typen 
av biblioteksbesökare kommer att bli mer 
ovanlig, tror Finn Petersen, eftersom ungdo-
mar inte läser tidningar i samma utsträckning 
som folk gjorde tidigare.

Köpenhamns bibliotek är satt under spar-
beting, Finn Petersen är inte säker på att det 
är anledningen till utvecklingen, utan menar 
att det handlar om att ständigt vara aktuell 
för lokalbefolkningen. Han tror inte heller att 
kommunen har dragit ner på bemanningen på 
grund av besparingar. Det är snarare ett sätt 
att omfördela resurserna, för att kunna möta 
de problem som biblioteken står inför.

– Tidigare hade vi många som jobbade med 
att transportera böcker, hjälpa folk att hitta 
och låna böcker. Men nu är det mer självbe-
tjäning och de som jobbar på biblioteket, som 
Tanja, kan koncentrera sig på att gå ut och 
berätta om våra produkter.

Han säger att det kan finnas en risk att 
biblioteket försvinner eller blir något annat 
än vad det tidigare varit. Den största faran är 
när verksamheterna bjuder in andra aktörer 
och låter dem agera fritt utan tydliga ramar, då 
 förlorar personalen kontrollen. Ett bibliotek 
bjöd till exempel in en produktionsskola för att 
göra en utställning. Finn Petersen berättar att 

det skapade en del problem 
eftersom det plötsligt var 
en helt ny aktör som tog 
plats i lokalerna. En del be-
sökare klagade och undrade 
varför det hängde en massa 
bilder överallt. Personalen 
kunde dock berätta om 
samarbetet och det hela 
slutade bra.

– Men den största risken skulle vara 
att inte göra något alls. Att bara vilja låna 
ut böcker på samma sätt som vi alltid har 
gjort. Då försvinner vi. Det finns såklart en 
gräns, och vi måste söka efter den. Men jag 
är själv bibliotekarie, och traditionell. Ris-
ken att jag skulle göra något helt skandalöst 

”Vi var tvungna att  
göra något. Boklånen 
gick rakt ner. Det här  

är ett nytt sätt att  
tänka biblio tek.”

”Det kan finnas en  
risk att biblioteket 

 försvinner eller blir 
 något annat än vad  
det tidigare varit.”
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är inte så stor, skrattar han. Just nu utvärde-
ras arbetet med Köpenhamns strategi.

– Vi kan se att besökstalen stiger, det beror 
troligtvis på vårt nya sätt att arbeta, säger 
Finn Petersen.

i strategin nämns också att modernisering-
en av de fysiska biblioteken kan ske genom 
att de förvandlas till kulturhus. Det mest 
framträdande exemplet på det är biblioteket 
på Rentemestervej i nordvästra Köpenhamn. 
En byggnad i form av en gyllene boktrave.

– Vi var tvungna att göra något. Boklånen 
gick rakt ner. Det här är ett nytt sätt att tänka 
bibliotek. Vårt fokus är fortfarande mycket 
på litteratur men medborgarkontoret är den 
största utmaningen, säger Tine Gardsal, 

biblioteks- och kulturchef 
på Rentemestervej.

Hon sitter i kaféet på 
bottenvåningen, samma 
plan där böckerna finns. 
De är inte särskilt många, 
något som kan vara en 
effekt av att Köpenhamn 
satsar alltmer på ett 
digitalt bibliotek med 

e-böcker. Vid disken står en skylt med tiderna 
då biblioteket är bemannat: Vardagar 13–18, 
och lördagar 11–14. För två år sedan fanns bib-
liotekarier på plats 09–19. De jobbar i dag mer 
med samarbeten, aktiviteter och uppsökande 
verksamhet. Biblioteket är också öppet längre 
än tidigare, med en vakt på kvällarna.

Köpenhamns strategi 2014–2019
l Utökade öppethållande och bättre tillgänglighet.
l Fler aktiviteter som involverar invånarna.
l Moderniserade bibliotek, attraktiva fysiska rum.
l Nå fler invånare och riktade erbjudanden till utvalda 
 utbildningsinstitutioner.
l Fullt utbyggd digitalt bibliotek med fler e-böcker, ljudböcker,
 tidskrifter och databaser.
l Bättre digital betjäning och förmedling.

Andrew Musupa tar 
en paus här efter 
skolan. Ibland lånar 
han barnböcker för 
att öva sin danska.

Biblioteket på Rentemestervej 
har prisats för sin arkitektur. 
Här finns  bibliotek, kafé, 
verkstad, en scen och ett 
 medborgarservicekontor.

På andra våningen ligger kon-
toret för medborgar service. 
Här kan  besökarna bland 
annat förnya sina pass och 
ställa frågor om olika bidrag.
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torets personal, rakt fram står maskinerna 
där besökarna kan ansöka om nytt pass och 
körkort. Till höger finns hyllorna med lättlästa 
böcker – utlåningen av dem har ökat med 40 
procent sedan medborgarservice flyttade in. 
Tine Garsdal berättar att kontoren har gett 

biblioteket möjlighet att få 
kontakt med människor 
som vanligtvis inte kom-
mer hit. Samtidigt tycker 
hon inte att den verksam-
heten är en naturlig del av 
ett bibliotek.

– Ibland har vi personer 
här som är frustrerade på 

grund av saker som har med deras ekonomi att 
göra. Vi är inte vana vid det på biblioteket, du 
kommer hit för att få en kulturupplevelse, inte 
för att argumentera om socialsystemet. På det 
sättet är det en krock.

Här finns inte längre några biblioteksas-
sistenter utan en del av personalen på med-
borgarkontoren jobbar också med enklare 
biblioteksuppgifter som boksortering.

– Ibland har de mycket att göra, som i 
samband med val och inför semestersäsongen. 

Men just nu är det lugnt och då kan vi använda 
dem till uppgifter i biblioteket.

Men alla gillar inte den nya ordningen.
– Jag tror att vi har förlorat en del av våra 

äldre besökare, som saknar bibliotekarierna. 
Vi bor också i ett område där det talas 60 olika 
språk, alla är inte vana att använda biblioteket 
och behöver bli guidade, jag tror att vi har för-
lorat en del av dem också, säger Tine Garsdal. 

Från början fick inte Rentemestervej ökade 
resurser för medborgarkontoret och kön 
ringlade ner för trappan och ut i biblioteks-
rummet. Men nu har de fått fler anställda 
samtidigt som mycket har blivit digitaliserat 
och ytterligare ett bibliotek i närheten har 
öppnat medborgarkontor. 

på tredje våningen finns en kreativ verkstad 
och en teaterscen för workshops och event.

– Vi har personalmöten varje vecka och det 
är svårt att hitta en linje i vad vi pratar om och 
vart vi ska. Någon är bibliotekarie, en annan 
jobbar med kreativa workshops och en tredje 
med medborgarservice, vad är vårt gemen-
samma mål? Men vi har lärt oss mycket av 
varandra nu efter två år, vår servicekänsla är 
hög, säger Tine Garsdal.n

”Jag tror att vi har  
förlorat en del av våra 

äldre besökare, som  
saknar bibliotekarierna.”

ör fem år sedan startade 
 Danmarks biblioteksförening 
tankesmedjan Fremtidens 
biblioteker för att undersöka och 
skapa debatt kring det moderna 
biblioteket. I somras berättade 

också den danska kulturministern Mette 
Bock, Liberal Alliance, att hon har beställt en 
undersökning som under 2018 ska analysera 
bibliotekens roll i samhället och om biblio-
tekslagen fortfarande är aktuell. I ett mejl 
till tidningen Politiken skrev hon att ”digi-
taliseringen och förändrade användarvanor 
utmanar vårt traditionella sätt att tänka på 
bibliotek”.

undersökningen välkomnas av Danmarks 
biblioteksförening, som drivit frågan  under 
parollen ”Får det moderna biblioteket plats 
i lagen?” Föreningens direktör, Michel 
Steen-Hansen, tycker att det behövs en 
 nationell debatt för att olika bibliotek inte ska 
utvecklas för långt ifrån varandra. Men han 
är samtidigt orolig och pekar på vikten av att 
definiera vad ett modernt bibliotek är.

– Vi måste konstant prata om var  gränserna 
går, och ibland kan vi antagligen visa dem som 
vanligtvis inte går till biblioteket att det finns 

TEXT  
JENNIE AQUILONIUS

Identitet i kris
Vad är ett modernt folkbibliotek? 
Danmarks biblioteksförening efter-
lyser riktlinjer i en tydligare biblio-
tekslag – men har dragit gränsen 
för vad som går an att låna ut. 

något här även för dem. Men det behövs fort-
farande en politisk förståelse av  bibliotekens 
kärnuppdrag och det måste handla om 
 kunskap, läsande, informationskompetens  
och att stärka medborgarna, säger han.

michel steen-hansen ser också att biblioteken 
öppnar upp mer mot samhället, arrangerar fler 
aktiviteter och får fler samhällsuppdrag.

– Lokalpolitikerna fokuserar mer på att 
biblioteken ska vara en del av lösningen på 
samhällets utmaningar. Från Biblioteksfören-
ingens sida tycker vi att det är bra, biblioteket 
är en viktig del för att människor ska kunna 
delta i demokratin, säger han.

Problemet är, fortsätter han, att  pengarna 
inte följer med de nya uppgifterna.  Nästan 
hälften av de danska biblioteken har  också 
försvunnit på 15 år. Den  ekonomiska 
 utvecklingen kan påverka kvaliteten, 
 samtidigt har automatisering av till exem-
pel utlån varit till stor hjälp. Det har också 
gjort meröppna bibliotek möjliga. Något 
Michel Steen-Hansen menar var en naturlig 
 utveckling som i början ökade tillgänglighe-
ten. 

– Men nu finns det lokalpolitiker som 
tycker att ”åh, bibliotek utan personal, det är 
jättebilligt!” Nu handlar det bara om att skära 
i budgeten. Men det finns också kommuner 
som Århus, som satsar mer på sina bibliotek än 
tidigare.

Michel Steen-Hansen ser själv en tydlig 
gräns för vad biblioteket ska göra. I Danmark 
har det funnits en diskussion om att låna 
ut verktyg, det ingår inte i uppdraget, anser 
han.n

Michel Steen-Hansen, 
FOTO: DANMARKS  

BIBLIOTEKSFÖRENING

F
Från början fick biblio-
teket klara medborgar-
kontoret med befintliga 
resurser. 
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”Sverige kommer  
att följa efter”

gentofte huvudbibliotek påminner om en 
stor sockerbit. Den vita byggnaden ligger i 
ett fint område norr om Köpenhamn och har 
ritats av Henning Larsen, arkitekten bakom 
utbyggnaden av Malmö 
stadsbibliotek, där Else-
beth Tank tidigare var 
stadsbibliotekarie. I dag 
driver hon eget företag 
som utvecklingspartner 
för kultur och bibliotek i 
Norden och ska föreläsa 
för bibliotekschefer från 
28 kommuner här i mor-
gon. Centralbiblioteket 
har köpt in hennes nya 
bok Nye måder at være bibliotek på.

– Det viktiga är att cheferna förstår varför 
det är viktigt att jobba med organisationsiden-
titet. I morgon ska vi jobba med konfliktfyllda 
dilemman där det inte finns några rätta svar, 
som hur de ser på medborgare och medskapande, 
säger Elsebeth Tank.

Hon menar att diskussionen om identitet 
är viktig eftersom de danska  folkbiblioteken 
har genomgått en radikal förändring. 
Från  klassiska bibliotek som framför allt 
 handlat om fysiska samlingar, till – ja vadå? 
Medborgar kontoren har flyttat in, biblioteken 
samarbetar ofta med andra aktörer i olika 

projekt och tar på sig nya uppdrag, digitalise-
ringen har förändrat verksamheten, nya yrken 
har kommit in och gamla fasats ut. 

– För två år sedan började jag undra, vad är 
det egentligen biblioteken blir? När de gör så 
många olika och nya saker?

över hela landet experimenterar biblioteken 
med nya sätt att vara bibliotek på. Något som 
Elsebeth talar om som en kamp om överlev-
nad. En kamp som främst drivs av ekonomi. 
Utlåningen i landet sjönk med 23 procent 
mellan 2010 och 2015, jämfört med 7 procent i 

Sverige och Finland samt 
9 i Norge. I sin bok frågar 
hon sig om den drama-
tiska danska nedgången 
är en direkt spegling 
av de minskade fysiska 
samlingar som följt av 
biblioteksstrategier och 
ständigt krympande 
budgetar. Visserligen 
ökar besöksantalen i 
Danmark, men Elsebeth 

Tank menar att det är oklart om det beror på 
att folk besöker medborgarkontoren och andra 
”främmande element” på biblioteken.

– Danska folkbibliotek har historiskt legat 
på en hög nivå ekonomiskt, långt högre än i 
Sverige, men de senaste tio till femton åren har 
de varit utsatta för nedskärning efter nedskär-
ning. Det har skett samtidigt som biblioteken 
blivit mer osäkra på varför de existerar, nu 
när det finns digitala lösningar, Google och 
Iphone. 

den största förändringen, enligt Elsebeth 
Tank, är att det danska folkbiblioteket nu ser 

De danska biblioteken har genomgått en radikal  
omvandling i kampen för sin överlevnad. Det menar  
bibliotekskonsulten Elsebeth Tank, som nu efterlyser  
en existentiell diskussion. 
– Vad har biblioteket blivit? Varför gör vi det vi gör? 

TEXT  
JENNIE AQUILONIUS
FOTO  
JACOB BOSERUP

bibliotekskonsulten:

”… biblioteken samarbetar 
ofta med andra aktörer 

i olika projekt och tar på 
sig nya uppdrag, digita
liseringen har förändrat 

verksamheten.”

Bibliotekens öppethållande med 
bemanning i Köpenhamn, antal 
timmar per vecka.

Öppet med bemanning
Bibliotekens öppethållande utan 
bemanning i Köpenhamn, antal 
timmar per vecka.

Öppet utan bemanning

2009 2011 2013 2015

876 870 897 552

2009 2011 2013 2015

0 0

664 1130

Mindre personal,
mer öppet

Köpenhamn

Kurvan för antalet årsverken på folkbiblio teken i 
Köpenhamn lutar som en skidbacke. Ännu bran-
tare är den för antalet utbildade bibliotekarier. De 
har minskat från 208 til 116 sedan 2009.

26 procent
Så mycket har personaltätheten 
sjunkit i Köpenhamn på sex år.  
I Danmark som helhet är 
 motsvarande siffra 16 procent. 

397,7

208,5

384

168,9

319,2

137,4

295,1

116,9

2009
2011

2013
2015

Årsverken, 
all personal

Årsverken,
bibliotekarier
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å Medborgarplatsen i centrala 
Helsingfors byggs det för fullt. 
I slutet av året ska stadens 
nya bibliotek, Ode, vara klart. 
10 000 kvadratmeter yta för-
delat på tre våningar. 

Något som varit unikt i 
utformandet av nya  biblioteket 
är att Helsingforsborna 

hela tiden varit med och tyckt till. Trots att 
 planeringen pågått i många år - idén till ett 
nytt centrumbibliotek kläcktes för 20 år sedan 
- har invånarna varit involverade från start. 

Till en början frågade kommunen vad de 
ansåg var deras drömbibliotek. Snart hade 
över 2000 drömmar samlats in. Några vanligt 
förekommande önskemål var: Ett mysigt och 
välkomnande offentligt utrymme, rikligt 
med evenemang och rum för att göra saker, 
exempelvis arbeta med laptop, ha gruppmöten, 
pyssla och att testa på 3D-skrivare. 

– Men också traditionella områden för 
bokälskare finns på listan. Under planering-
en har den här funktionen blivit ännu mera 
 central. Efterfrågan för funktionell läskun-
nighet och läsfrämjande växer när allt mer 
fejk nyheter publiceras och hatspråk blir 
vanligare. Man ser att biblioteken är nyckelspe-
lare i att hjälpa medborgare att lära sig att vara 
mediekritiska i vardagen, säger Tuula Havisto, 
kulturdirektör i Helsingfors som varit med 
och utformat det nya biblioteket.

Drömmarna sammanställdes i en rapport, 
vilken kom att bli ett viktigt dokument i hela 
planeringsprocessen, berättar Tuula Havisto.

– Det har varit väldigt viktigt att ha med 
användarna i processen. Det syntes tydligt 
när politikerna skulle rösta om det skulle bli 
ett nytt bibliotek eller inte, 78 var för och bara 
åtta emot. Politikerna tänkte att projektet 
var viktigt, men såg också att det var klokt att 
rösta för projektet eftersom hela Helsingfors 
var så positivt.

framtidens biblioteksanvändare har sedan 
fått fortsätta att tycka till. Nu senast provade 
de ut olika stolsmodeller och lämnade kom-
mentarer på vilken typ av möbler de ville ha.

Bibliotekets tre våningar ska kännas både 
moderna och traditionella. På entréplanet 
finns stora öppna ytor, utställningar, café och 
biosalong. På andra våningsplanet blir det 
makerspace och mindre arbetsrum som går 
att låna. Det översta planet kallas för bokhim-
meln och är fyllt med 100 000 böcker.  

Man räknar med att det blir 10 000 besökare 
per dag, totalt 2,5 miljoner per år. 

Bara några hundra meter från Ode ligger 
 Library 10 som är nuvarande centrumbibliotek. 
Här har det testats fram nya arbetsmetoder 
som senare ska implementeras på det nya 
biblioteket. I samband med att det öppnar 
kommer Library 10 att läggas ner.

Kari Lämsä är bibliotekschef på Library 10.

Helsingfors nya 
vardagsrum 
Helsingforsbornas åsikter har varit vägledande i 
utformandet av nya centrumbiblioteket Ode. 
I slutet av året slår det jättelika biblio teket upp 
portarna. TEXT STINA LOMAN  GRAFIK ALA ARCHITECTS
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Tuula Havisto,  
kulturdirektör
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Ritning  
på nästa 

sida!

sig som en välfärdsinstitution och ska bidra 
till samhällets behov och utveckling. Det kan 
handla om arbetslöshet, integration, antiradi-
kalisering och övergången från det analoga till 
det digitala samhället. I och med medborgar-
kontorens intåg går invånarna nu till bibliote-
ket med frågor om allt från bostadsbidrag till 
begravningshjälp, skattefrågor, föräldraledig-
het och pension.

i stort sett tycker Elsebeth Tank att det är 
bra att biblioteken experimenterar och åter-
uppfinner sig själva. Men hon saknar en kritisk 
diskussion om vad ett bibliotek är, vad det ska 
göra och på vilket sätt. Finns det något som 
inte ska ske på biblioteken? Ibland går de för 
långt, menar hon. 

Som exempel tar hon ett bibliotek som 
deltog i ett kommunprojekt som gick ut på att 
göra människor arbetsföra. 

– Jag tycker att det blir problematiskt när 
de säger att de vill göra människor arbetsföra. 
Det här är människor som är i en utsatt posi-
tion i samhället. Om biblioteket då säger att vi 
ska göra dig arbetsför, så byter de position, de 
blir mer statens bibliotek än folkets.

Den här utvecklingen är tydlig i Köpen-
hamns kommun, menar hon.

– Köpenhamn har en pressad ekonomi. För 
att få allt att hänga ihop förändrar de radi-
kalt – tar på sig uppdrag där biblioteket blir 
en förlängning av kommunen, vilket kan stå i 
konflikt med bibliotekens värdegrund.

Elsebeth Tank är också kritisk mot vissa 
kommuners användning av meröppet, särskilt 
Köpenhamn har ökat öppettiderna men mins-
kat bemanningen.

– Det är naturligtvis en kvalitetsnedgång 
som har med pengar att göra och att biblioteks-
ledningen prioriterar att attrahera nya grupper.

elsebeth tank upplever inte att svenska och 
norska bibliotek har tagit på sig rollen som 
välfärdsinstitution. Än. Men hon är övertygad 
om att de kommer att ta steg i samma riktning, 
om än kanske inte på precis samma sätt.

– I Sverige pratas det också om meröppna 
bibliotek och det finns politiker i svenska 
kommuner som gärna vill spara pengar och 
inte förstår varför biblioteken är viktiga. Det 
finns också personer i Sverige som tycker att 
medborgarservice ska ligga på biblioteken. n

Elsebeth Tank
l Aktuell: Med 
boken Nye måder 
at være bibliotek 
på (eget förlag, 
2017).
l Gör: Driver 
eget företag som 
utvecklingspart-
ner för kultur och 
bibliotek i Norden.
l Bakgrund: 
Elsebeth Tank 
har tidigare 
varit stadsbiblio-
tekarie i Malmö, 
kulturchef i Köge 
kommun och chef 
för biblioteket 
Nota som riktar 
sig till personer 
med lässvårig-
heter. I början av 
1990-talet var hon 
ordförande för 
Bibliotekarieför-
bundet i Danmark.
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VÅNING 1
1. ENTRÉ: Stora öppna ytor, känslan är att 
entrén är en del av Medborgarplatsen utanför. 

2. BIOSALONG: För 150 personer. Förhopp-
ningen är att Nationella audiovisuella institutet 
ska hålla i biosalongen och visa filmer.  

3. SERVICEDISK: Här finns bibliotekets 
egen servicedisk och återlämningsautomat. 
Stadens rådgivning ska också ha informations-
service här för medborgarna. 

VÅNING 2
4. MAKERSPACE: Symaskiner, 3D-skrivare, 
laserskärare och flera andra apparater finns här. 

5. PERSONALENS ARBETSRUM: Ett 
mindre rum för personalen där ingen har ett 
eget skrivbord. Tanken är att så mycket som 
möjligt av bibliotekets yta ska vara till för 
användarna, därför har personalen bara ett litet 
utrymme. 

6. GRUPPRUM: I undersökningar som 
gjorts har Helsingforsborna uttryckt ett stort 
behov av arbetsrum. I nya biblioteket finns cirka 
20 bokningsbara arbetsrum av olika storlek och 
möblemang.    

7. MUSIKSTUDIOR: 5 musikstudior med 
instrument och möjlighet att redigera film, ljud 
och foton. 

8. LIVING LAB-RUM: 100 kvadratmeter 
grupprum med intelligenta glasväggar där man 
bland annat kan projicera bilder från sin dator. 
Rummet går att hyra för olika evenemang.  

VÅNING 3: 
9. BOKBESTÅND: Här finns 100 
000 böcker. Känslan ska vara lugn och 
avkopplande. På tredje planet finns även 
en familjeavdelning, med mindre rum 
där familjer kan vistas för att läsa högt 
ur böcker och busa utan att störa andra. 

10. BALKONG: Med utsikt över 
staden.

4 857 6
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Ritning  
våning 3

Det byggs för fullt på nya 
Ode. I september är det tänkt 
att bibliotekets 100 000 
böcker ska flytta in. Sedan har 
man några månader på sig att 
packa upp allt inför öppning-
en i december.

NY MODELL  
Vad bygger ni?

Tipsa bbl@a4.se

– Vårt motto har varit att användarna ska 
bestämma hur de vill använda det offentliga 
utrymmet, och det mottot kommer vi även 
att ha på Ode. Det handlar om att komma 
bort från känslan att bibliotekarierna äger 
 biblioteket, säger han. 

Inne i det lilla biblioteket är det proppfullt. 
Här finns knappt några böcker, utrymmet 
används istället till studieplatser och maker-
space. Överallt finns personal vid diskar som 
kan hjälpa till med allt från 3D-utskrifter till 
att sy om kläder. 

– Användarnas behov har förändrats, de är 
mer kreativa i dag jämfört med tidigare, säger 
Kari Lämsä och visar runt i biblioteket där det 
surrar från symaskiner och pratas lågmält. 

– Vi trodde själva att vårt makerspace 
skulle vara helt digitalt och att användarna 
ville  skapa nya saker med bland annat 3D- 
skanners. Men det visade sig att de hellre ville 
reparera och sy om kläder eller göra nya delar 
till Ikea-möbler. 

intill ingången finns några provisoriska 
skärmväggar som skapar mindre arbetsrum. 

– Vi har sett ett ökat behov av att använda 
offentliga utrymmen för möten, och därför 
har vi byggt 20 mindre arbetsrum på nya 
 biblioteket, säger Kari Lämsä.

Även bibliotekspersonalen i Helsingfors 
kommer att få nya rutiner. Just nu pågår en 
stor omorganisation. Tanken är att personalen 
ska ha roterande scheman vilket innebär att de 
ömsom arbetar på nya biblioteket och ömsom 
på sin gamla arbetsplats.  

Flera har varit oroliga, bland annat för att 
arbetsmiljön ska bli  stressigare när personalen 
uppmuntras vara mer ute på golvet. Något som 
egentligen  handlar om att förändra attityder, 
menar Kari Lämsä.

– Personalen behöver vara mer extrovert. 
De måste kunna presentera biblioteket för 
nya besökare och hjälpa till vid makerspace. 
Det handlar inte längre om att svara på korta 
frågor. 

Men den största farhågan har varit att Ode 
ska ta resurser från andra bibliotek. Totalt 
kommer 50 personer jobba där, 25 av dem 
kommer från Library 10 och resten från 
regionbiblioteken. Planen är att det inte ska 
tillsättas några fler tjänster. n

>

Användarna 
har bestämt
Ode blir en vågformad byggnad i centrala 
 Helsingfors och inreds i trä och glas. Biblio-
teket ska andas både tradition och moder-
nitet. De tre våningsplanen ska ha olika 
stämningar, tempot avtar ju högre upp man 
kommer. Men personalen får maka åt sig. 
De egna skrivborden blir ett minne blott. 
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”Vänta inte på 
att få vara med”

Skolbibliotekarien Cilla Dalén jobbade tidigt inne i klassrummen. Och med 
projekt kring Alma-priset och Wikimini har hon inspirerat många. Nu vill 

hon att bibliotekarierna får det fulla ansvaret för  
läsfrämjandet i skolan.

illa Dalén halvspringer i 
skolkorridoren. Det är 
måndagseftermiddag 
på Hjulsta grundskola i 
nordvästra Stockholm 
och några barn hänger 
kvar i skolans uppe-
hållsrum innanför 
entrén. Deras högljudda 

skratt ekar mellan väggarna. 
– Nu får vi skynda oss, annars vill de hänga 

med, säger Cilla Dalén samtidigt som hon låser 
upp en dörr och vi viker runt ett hörn i suter-
rängbyggnaden från 70-talet. 

Skolans bibliotek är ett långsmalt rum fyllt 
av bokhyllor. Längst fram finns en liten under-
visningsdel med whiteboard och skrivbord. I 
ett hörn står överbelamrade arbetsbord, där 
böcker och papper ligger i tillsynes ostruktu-
rerade högar. 

– Här bakom får du inte titta, det är alldeles 
för rörigt. Men det finns en struktur, även om 
den kanske är svår att se, säger Cilla Dalén och 
slår sig leende ner på en av skrivbordsstolarna.

Här har Cilla Dalén jobbat sedan 2009 och 
hon stormtrivs. Men hon har behövt vara aktiv 
och komma med olika förslag till lärare och 
skolledning för att bli integrerad i den peda-
gogiska verksamheten. Det fungerar inte att 

C
”gå och vänta på att få vara med”, som hon själv 
beskriver det.  

– Det gäller att fundera ut vad du kan hjälpa 
lärarna med. När du kommit fram till att det 
är det dags att komma med konkreta förslag, 
”hörrödu Britta, jag skulle vilja göra det här 
projektet med din klass, är det okej?” blir de 
oftast glada och snart är man igång med flera 
klasser.

på den kommunala skolan går det ungefär 380 
elever och majoriteten har inte svenska som 
modersmål. Många är inte födda i Sverige och 
nästan alla har föräldrar som kommer från 
andra länder.

– Det är väldigt roliga elever som är öppna, 
positiva och nyfikna. Det är full fart hela tiden. 
Alla som arbetar här är så engagerade. Vi kan 
förstås ha olika åsikter om saker men ingen 
jobbar här för att det är bekvämt, säger Cilla 
Dalén som valde att utbilda sig till skolbibliote-
karie efter 20 år som barnskötare. 

– Jag sökte jobb på Hjulsta grundskola för 
att jag gärna ville arbeta i en förortsskola. Jag 
vill vara med och göra skillnad för de elever 
som behöver det allra mest.

Cilla Daléns engagemang för skolbiblioteks-
verksamheten går inte att ta miste på. Förutom 
att lägga all sin kraft på skolbiblioteket 

TEXT STINA LOMAN   
FOTO LINUS SUNDAHL 
DJERF

>
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och ständigt fundera ut nya arbetssätt är hon 
aktiv i sociala medier och bloggar. Det är få 
inom skolbiblioteksväsendet som inte vet vem 
hon är. Nyligen skrev hon också en lättläst 
biografi om Astrid Lindgren, Astrid Lindgren: 
Ett liv, tillsammans med författaren Annelie 
Drewsen. Förhoppningen är att fler nyanlända 
elever ska bli intresserade av Astrid Lindgren 
och hennes böcker.

ett stort projekt som Cilla Dalén tagit ini-
tiativ till är skolans arbete med Alma-priset 
(Astrid Lindgren Memorial Award) som nu i 
fyra år varit ett tema under vårterminerna. 
En del klasser gör stora arbeten om prista-
garna eller Astrid Lindgren, andra klasser gör 
något mindre, det beror på vad som passar in i 
undervisningen.

Tanken är att projektet ska få hela skolan att 
fokusera på läsningen. 

– Det är mycket läsning och litteratursamtal 
men också eget skapande med inspiration från 
pristagarna och deras verk. Skolans arbete 
finns beskrivet på webbplatsen Världens 
ALMA.

Arbetet avslutas med en stor fest med upp-
trädanden och utställningar av alla arbeten. 
Det delas också ut priser i Hjulstas Alma, 
skolans egen litteraturtävling. Precis som i 
riktiga Alma ges pris för litterära verk och för 
läsfrämjande arbete, eleverna har tävlat till  
exempel med noveller, dikter, utställningar 
som lockar till läsning och projekt där äldre 
elever har läst för yngre.

De sista tre åren har 
skolan också fått besök 
av Alma-pristagarna. 
Tyske illustratören Wolf 
Erlbruch, amerikanska 
författaren Meg Rosoff 
och sydafrikanska or-
ganisationen Project for 
the Study of Alternative 
Education in South Africa 
(PRAESA) har varit på plats. 

– Arbetet ger självförtroende och glädje 
både hos barnen och oss vuxna. Vår skola 
beskrivs ofta som en dålig skola eftersom 
betygen inte är så höga. Även om vi på skolan 
trivs och eleverna ofta pratar om att lärarna 
är väldigt bra så finns det ibland någon sorts 
mindervärdeskänsla hos eleverna. Att läsa och 

diskutera utmanande litteratur, se utställ-
ningarna med alla fina arbeten och att vara 
nästan den enda skolan i Sverige som får besök 
av Alma-pristagaren – det är bra för oss. Vi blir 
stolta.

Cilla Dalén pratar intensivt om sina arbets-
sätt och ler ofta. En vanlig vecka har hon cirka 
tio lektioner om läsning, litteratur och MIK, 
media- och informationskunnighet. 

en del av undervisningen riktas till förbe-
redelseklasserna med nyanlända ungdomar, 
många av dem har kommit så sent som i nian 
utan att kunna någon svenska alls. En del har 
dessutom inte haft någon fungerande skolgång 
tidigare, så de behöver ta igen en massa ämnes-
kunskaper parallellt med att de utvecklar det 

svenska språket, och det här ställer krav på 
skolans enda skolbibliotekarie.  

– Det är extremt viktigt att jag tar in litte-
ratur som hjälper dem att komma igång med 
läsningen på svenska, samtidigt måste jag 
erbjuda böcker på deras modersmål så att de 
bibehåller det, säger Cilla Dalén. 

Via Mångspråksbiblioteket i Stockholm, en 
gemensam depå med barn- och ungdomslitte-
ratur på olika språk, lånar hon hem böcker på 
olika språk. Depån har blivit en räddning.  

– Det är svårt att själv köpa in böcker på 
andra språk eftersom du inte kan använda 
dig av de vanliga inköpskanalerna. Därför 
har Mångspråksbiblioteket varit toppen, där 
jobbar ett gäng duktiga bibliotekarier som gör 
ett bra urval. >

>

Tack vare depån erbjuder biblioteket nya 
böcker på arabiska och somaliska, som är de 
största språken på skolan. Men det finns också 
mindre språk som lettiska. 

När Cilla Dalén har bokprat med de nyan-
lända eleverna använder hon ofta Palle-böck-
erna av Jörn Jensen. 

– Den här lättlästa serien gillar även de äldre 
eleverna eftersom böckerna är så knäppa. Jag 
läser en bok högt och så pratar vi om den. Vi 
tittar på bilderna och använder dem som stöd. 
Sedan kanske eleverna fixar att läsa andra 
böcker i serien på egen hand. Vi har också 
böcker som är mer åldersadekvata, men ofta 
bryr sig inte de nyanlända eleverna så mycket 
om att böckerna är lite barnsliga. De vet ju att 
de är nybörjare på språket.

Skolbiblioteket 
är alltid öppet på 
lunchrasterna. Oftast 
brukar ett tjugotal 
ungdomar komma 
in på lunchen för att 
låna böcker, sitta och 
plugga eller pilla med 
mobilen i lugn och ro. 

”Lektionerna handlar ofta om att hitta 
läsning som passar. Lärarna är med, för de 
yngsta behöver hjälp att välja lagom svåra 
böcker”, säger Cilla Dalén.

”Vår skola beskrivs 
ofta som en dålig skola 
 eftersom betygen inte 

är så höga. Det finns en 
 mindervärdeskänsla.”
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Efter lektionen lånar eleverna med sig böck-
er hem för att fortsätta läsa på egen hand. Det 
är viktigt att böckerna som tas hem är enkla, 
de böcker som läses med läraren kan däremot 
vara mer avancerade. En del elever brukar ock-
så låna samma bok både på svenska och på sitt 
modersmål. 

– det bästa med mitt jobb är när jag ser hur 
elever plötsligt lyckas förstå sig på litteratu-
ren efter att de har varit arga på böckerna och 
tyckt de varit svåra. Eller när jag ser elever 
som fastnar i en bokserie och plöjer bok efter 
bok, då blir man lycklig. 

När det kommer till MIK blir det mycket 
prat om Google och hur sökmotorer fungerar. 

– Jag brukar till exempel prata om Goog-
lespindeln som springer runt på nätet och 
samlar in information. Men den kommer inte 
åt hela internet och besöker inte alla ställen 
lika ofta. Det här med sökkritik, att förstå 
hur sökmotorer fungerar, är en viktig del av 
källkritiken.

Eleverna på mellanstadiet brukar få arbeta 
med Wikimini, ett uppslagsverk på nätet med 
artiklar skrivna av barn som riktar sig till 
jämnåriga. Cilla Daléns elever skriver texter 
om något som de jobbar med i klassen, som 

Cilla Dalén
l Ålder:  58 år
l Familj:  Ja, ett 

riktigt höjdargäng!  
l Yrke:  Skolbiblio-
tekarie på Hjulsta 
grundskola med 

380 elever i åk F-9 i 
Stockholm.

l Fritid: Sjunger i 
kör, är i naturen och 
läser böcker. Skriver 
också bloggen ”Vad 

gör de i bibliote-
ket?” på Pedagog 

Stockholm.
l Bakgrund: 

Jobbade 20 år som 
barnskötare i olika 
förskolor och i en 

grundskola och läste 
sedan Biblioteks- 
och informations-

vetenskap på distans 
vid Högskolan i 

Borås. 
Pluggade också 

pedagogik och litte-
raturvetenskap och 
började 2009 jobba 

som skolbiblio-
tekarie på Hjulsta 

grundskola.

> länder eller uppfinnare. De får i uppdrag att 
använda sig av 2-3 källor och Cilla Dalén berät-
tar vilka källor som är trovärdiga och hur de ska 
redovisas. När Wikimini-sidorna är färdiga får 
eleverna hjälp att publicera dem på nätet. 

– De tycker det här är riktigt kul och blir 
motiverade när texterna används på riktigt. 

I mars förra året presenterade regeringen 
en ny läroplan som kräver att skolbibliotekens 
verksamhet ska användas som en del i under-
visningen för att stärka elevers digitala och 
språkliga kompetens. 

Cilla Dalén är halvnöjd. Hon tycker att läro-
planen också borde innehålla krav på ett mer 
aktivt läsfrämjande arbete på skolorna. 

– Vi vet att eleverna måste läsa mycket mer 
än de hinner i skolan. Lågstadielärarna är 
duktiga på att främja läsning bland eleverna 
för de vet hur viktigt det är. Men i de högre 
stadierna förmår inte alla lärare att tänka på 
fritidsläsningen, de har mycket mera fokus på 
ämneskunskaper. Därför vill jag att vi bibli-
otekarier ska ha ett ansvar för att det på alla 
skolor bedrivs ett aktivt läsfrämjande. Om det 
uppdraget fanns i styrdokumenten skulle det 
också behöva utvärderas, det vill säga skolled-
ningen skulle behöva ta mer aktivt ansvar för 
skolbiblioteksverksamheten. n

”Mitt jobb är greppbart. Jag vet att jag når alla 380 elever och att alla 
lånar med sig böcker hem. På ett folkbibliotek får man vara glad om 
man når en del av sin målgrupp”, säger skolbibliotekarien Cilla Dalén.

Nu kommer boken för dig som inte kan få nog av 
 katalogisering, referenssamtal eller slagsmål framför 
informationsdisken. Almedalsbibliotekets Maja Mark-
houss romandebuterar med Personalen visar vägen. 
TEXT ANNIKA PERSSON

Rysare i 
biblioteks-
miljö

ny bok:

bibliotekspersonal överallt kommer att 
känna igen sig när huvudpersonen Kajsa i 
Almedalsbibliotekets lånedisk böjer sig krokig 
för besökare som saknar någon självhjälps-
bok, inte kan läsa e-boken i sin mobil eller 
vill skriva ut sina flygbiljetter till Thailand. 
Men Personalen visar vägen är också ett slags 
thriller där värdefulla böcker försvinner och 
mörka hot materialiseras i Kungliga bibliote-
kets vindlande magasin. 

Bibliotekarien Maja Markhouss skriver 
bibliotekshumor med debattkvaliteter. 

– Jag har velat skriva om en bibliotekaries 
vardag jättelänge. Boken skulle heta Mina 
drömmars bibliotek (i betydelsen nattliga 
drömmar). Både jag och mina kollegor har 
ju drömt om vår arbetsplats. Sen var det en 
skrivarkurs som satte i gång det här projektet 
på allvar. 

Du porträtterar dina egna arbetsplatser, 
KB och Almedalsbiblioteket. Vågar du gå 
till jobbet nu?

– Ja, det vågar jag. Det är ju inte så många 
som har hunnit läsa än, he he. 

– Det är klart att jag kunde ha bytt ut 

 namnen på biblioteken, men de som är insatta 
skulle ändå känna igen miljöerna. Och det 
finns ju folkbildningsambitioner med boken. 
Jag har velat visa hur det är på bibliotek även 
om jag ju överdriver för att det ska bli roligt. 
Miljön på KB känner ju till exempel inte 
många till, eller hur det fungerar med plikt-
leveranser. 

Vad har varit svårt?
– Det svåra har varit att jag har velat visa 

så mycket. Jag har velat få med alla aspekter 
av bibliotek så på slutet fick jag kasta in två 
kapitel som inte är på bibliotek, bara för att 
lätta upp det. Det kan ju bli lite för mycket 
katalogisering.

Är det en bra tid att vara bibliotekarie? 
– Det är nog både ock. Å ena sidan har 

vi fått ett utökat uppdrag på flera  fronter, 
både när det gäller läsfrämjande och 
 demokratiuppdraget. Och det är roligt att det 
finns en roll att ta. Det jobbiga är att det ofta 
inte motsvaras i resurser. Vi försöker göra så 
gott vi kan för att tillmötesgå  förväntningarna, 
men det är ett stort jobb att vara uppdaterad 
både på teknik och innehåll. n

Maja  
Markhouss 

har även bloggat, hos KB 
i bloggen ”Vardagstryck” 
och i sin egen nu nedlag-
da blogg ”Bibliotekarien 

på ön”.

Maja Markhouss
FOTO: HASSE KRUSE

Läs utdraget 
på nästa 
uppslag!
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”Varför skriker småbarnen 
så mycket här?”

ur personalen visar vägen av maja markhouss:

Pffh, fnyste kvinnan, så det 
kom lite spott på Kajsas 
almanacka. Jag har nu fått 
fel bok för andra gången! 
Jag har beställt del två av 
”Bayerische Literaturge-
schichte in ausgewählten 
Beispielen” men har fått 
del ett igen! Jag har ju 

redan haft ”Mittelalter”!
Kvinnan var i 60-årsåldern med det stålgrå 

håret i en kort lättskött frisyr och glasögonen 
långt ner på nästippen.

Kajsa placerade henne snabbt i facket 
”feministforskare som har hållit på med sin 
avhandling i åratal”. Eftersom kvinnan redan 
var missnöjd med servicen och avogt inställd 
gällde det att försöka vända på steken genom 
att vara extra vänlig och professionell. Eller så 
kunde man upplysa kunden om att det var hon 
som hade fel.

– Nu ser jag att det faktiskt är du själv som 
har beställt i LIBRIS, sa Kajsa efter att ha 
konsulterat datorn. Vi har svarat dig tidigare 
att del två bara finns som läsesalslån på KB så 
vi kan inte fjärrlåna den. Om du ändå bestäl-
ler del ett kan vi ju inte ifrågasätta att det är 
boken du önskar.

– Då måste det vara fel på ert system, för jag 
har beställt del två, vidhöll kvinnan trotsigt 
och spottade ännu en gång men nu hann Kajsa 
rycka undan sin bok.

”släktforskaren” dök nu upp och trängde sig 
förbi kvinnan och hojtade med hög och gäll röst.

– Nu har filmen hakat upp sig igen, det går inte 
att rulla fram! Kan du komma och hjälpa mig?

Släktforskaren var en rask man i 70-årsål-
dern med keps och en av de flitigaste använd-
arna av bibliotekets mikrofilmsläsare.

Han kom regelbundet varje tisdag efter-
middag, och gick metodiskt igenom de lokala 
tidningarna mellan åren 1952–1967. Han var 
en vänlig man som alltid bytte några ord med 
Kajsa, men som blev lite irriterad när appara-
turen var ur funktion. Vilket oftast berodde 
på hans benägenhet att spola filmrullen 
baklänges så att det blev spegelvänt.

Innan hon hann svara och be honom vänta 
en stund tills hon var klar med ärendet hon 
höll på med, hade feministforskaren huggit 
tag i mannens skjortärm.

 – Du kan väl inte bara komma här och 
tränga dig före när du ser att bibliotekarien  
är upptagen? väste kvinnan.

Det är typiskt män, ni tror alltid att ni är 
viktigast i världen.

Så bråttom är det väl inte med din lokal-
historiska forskning! Du har ju suttit här och 
vevat på den där stenåldersmaskinen sen 
Hedenhös!

– Nä, men du måste verkligen ha bråttom! 
genmälde mannen. Hur länge har du hållit  
på med din Grupp 8-forskning? Du började 
någon gång på sjuttiotalet, va? Vi på landet 
har faktiskt rätt till biblioteksservice också! 
För såvitt jag vet är det inte bara ni kulturtanter 
i innerstan som betalar skatt. Eller det gör ni 
väl inte heller, förresten.

– Anklagar du mig för att vara skattesmitare, 
din bonnslusk? Nä, nu!

Smack! Kvinnan hade fått in en välriktad 
höger mot mannens näsa.

– Blodvite! Blodvite! jämrade sig mannen. 

Han tog två gula öronproppar ur burken som 
stod på disken och stoppade upp i näsborren 
för att stoppa blodflödet. När han tittade upp 
och insåg att kvinnan inte alls var ångerfull 
utan stod och hånflinade, blev den annars så 
blide mannen förblindad av vrede. Nockad 
av en kvinna! Och med stödstrumpor till på 
köpet! Han flög upp och tog struptag på henne 
och strax låg de i en sprattlande och sparkande 
hög på golvet.

det var slutet på vårterminen och de unga 
studenterna var stressade över sluttentor och 
examensuppsatser. Kvinnor i karriären var på 
jakt efter böcker om den senaste trenddieten, 
lätta yogaövningar och coachande ledarskap. 
Pigga

nyblivna pensionärer ville ha hjälp med 
att ladda ned den senaste deckaren av Håkan 
Nesser till sina Ipads. Stressade småbarns-
föräldrar letade efter böcker om pedagogisk 
potträning och hur man fick tillbaka sexlusten.

– Jag hittar inte en bok, den ska stå på 
hyllan, varför gör den inte det då? frågade en 
förnumstig ung man med glest hakskägg.

– Varför kommer det inte någon utskrift? 
frågade en annan man, dock utan skägg. Jag 
har ju loggat in?

– Do you have wifi? frågade en tillfällig 

amerikansk kryssningsturist.
– Where is my wifie? frågade en förvirrad 

äldre engelsman.
– Varför får man inget bygglov här? frågade 

en entreprenör i besöksnäringen.
– Hur många vikingar exakt fanns det i 

Visby i juli 1288? frågade en skolklass.
– Varför skriker småbarnen så mycket här? 

undrade en medelålders kvinna.

kajsa kände hur det tillkämpade lugnet rann 
som en porlande bäck ut ur hennes kropp. 
Samma frågor, dag ut och dag in. Eller en 
del handlade i alla fall inte alls om det hon 
egentligen var utbildad för – litteratur- och 
referensfrågor.

Samma urskuldande svar som hon fick ge. 
Jo, det är lite krångligt, och man får logga in 
många gånger, haha. Men nu kom pappret ut 
i alla fall! Var kan boken vara? Ja, vaaar kan 
boken vaijja?

Hon började sakta tappa greppet om 
 situationen och hela sin existentiella tillvaro. 
Varför låg det två människor på golvet och 
slogs? Varför stod hon bakom en disk och 
svarade på dumma frågor? Varför fanns hon 
egentligen?

Vad var meningen med livet? Eller bibliotek 
för den delen? n

TEXT  
MAJA MARKHOUSS
ILLUSTRATION  
LOUISE BÅÅTH

Huvudpersonen Kajsa har lämnat katalogiseringen på Kungliga biblioteket i Stockholm för 
informationsdisken i pittoreska Visby. Hon anstränger sig för att se vänlig och serviceinrik-
tad ut, precis som konsulten på bemötandekursen föreskrivit.
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Ny sal för  
aktivt lärande
Biomedicinska biblioteket i Göteborg ville bryta hierar-
kier och göra studenterna mer engagerade. De valde 
metoden Active Learning Classrooms.

ataskärmar i långa rader, 
studenter som surfar 
runt på Facebook och 
en bibliotekarie längst 
fram i klassrummet som 
försöker få alla engage-
rade. Så såg det tidigare 
ut på Biomedicinska 
biblioteket i Göteborg 

när bibliotekarierna skulle lära ut informa-
tionssökning och informationshantering till 
studenter, doktorander och forskare. 

– Studenterna var ofta oengagerade och 
vi upplevde inte att vi fick kontakt med dem 
eftersom dataskärmarna var i vägen. Det var 
också svårt att få dem att samarbeta eftersom 
de satt i rader, säger Veronica Alfredsson som 
är en av åtta undervisande bibliotekarier på 
Biomedicinska biblioteket. 

Efter att hon och kollegorna börjat läsa om 
kritisk och feministisk pedagogik, som hand-
lar om att bryta hierarkier som är inbyggda i 
den traditionella undervisningen, så hittade 
de fram till Active Learning Classrooms, eller 
ALC-klassrum som det också kallas. 

Tanken med aktivitetsbaserat lärande är att 
få studenterna att bli mer aktiva och att ta ett 
större ansvar för sitt lärande. En metod som 
blivit populär i USA och som nu börjat sprida 
sig i Sverige. 

För att lära sig mer åkte Veronica Alfreds-
son på konferens till USA och hela teamet 
läste litteratur om metoden som de sedan 
presenterade för cheferna på universitets-
biblioteket. De var positiva och snart hade 

D
TEXT  
STINA LOMAN
FOTO  
VERONICA ALFREDSSON 

deras två lärosalar byggts om. De gamla bor-
den, katedern och dataskärmarna slängdes ut 
och istället köptes det in flera runda bord.  

– Det var viktigt för oss att ha runda bord 
för att skapa bättre förutsättningar för kom-
munikation mellan studenterna. Gruppen 
och samtalet ska vara i fokus, säger Veronica 
Alfredsson. 

intill varje bord finns en whiteboardtavla 
och en storbildskärm. Studenterna samlas 
i grupper om sex runt borden och det finns 
bärbara datorer som de kan använda. Men 
datorerna plockas inte fram i början. I stället 
inleder bibliotekarien med att förklara vad 
som är målet med undervisningen och syftet 
med salarna och efter det presenteras den 
övning som ska göras. 

Lektionerna har gjorts om. Tidigare 
kunde biblio tekarierna föreläsa i två-tre 
timmar, men nu försöker de inkludera 
studenterna mer. När de undervisar om 
ämnesordlistor visar de kanske ett foto 
på en fruktmarknad och så får studen-
terna prata i grupp och skriva ner vad 
de ser. Här blir det tydligt hur svårt 

det är med sökord, för det du själv ser kanske 
inte  någon annan lagt märke till. Din kompis 
 kanske bara har sett apelsiner på bilden, en 
annan har lagt märke till att det verkar varmt 
och du själv har bara sett prislappar. 

– På så sätt får de själva komma fram till 
att samma sak kan beskrivas på många olika 
sätt och att en ämnesordlista kan hjälpa en 
att hitta fram i databasen, säger Veronica Al-
fredsson. Hon gillar att den nya undervisnings-
formen utgår från studenternas förkunskaper 
och erfarenheter och att de nu vågar ställa mer 
frågor och på så sätt får ut mer av lektionerna. 

– Vi upplever att det är roligare att under-
visa på det här sättet och att studenterna är 
mer engagerade. Det tar självklart längre tid 
när de ska öva och diskutera än när vi höll en 
 före läsning, men som en student sa: ”det tog 
lite längre tid att få in samma fakta. Men det 
satte sig nog bättre.”

Bibliotekarierna har använt det nya arbets-
sättet i ett år och totalt har övergången kostat 
drygt 600 000 kronor. De utvärderingar som 
har gjorts visar att studenterna är positiva, en 
majoritet tycker att lektionerna varit bra och 
att de lärt sig mer än tidigare. n

SÅ  
GJORDE  

VI
ALC-klassrum

Bibliotekarien står 
oftast i mitten av 
 rummet och har ett 
litet arbetsbord med 
dator och arbetsmate-
rial. Under lektionerna 
kan bibliotekarien 
flytta sig runt bland 
eleverna. 

”Den största utmaningen har 
varit att ta fram övningar. Vår 
roll har blivit mer av handledare, 
vägledare och bollplank”, säger 
Veronica Alfredsson. 

Vill du veta mer?  
l Bibliotekets wiki där alla övningar finns: 
 activestudentlearning.wikispaces.com. 
l Ta del av reflektioner av genomförda lektioner: 
 alctankar.wordpress.com
l Se Veronica Alftedssons projektrapport: 
 gupea.ub.gu.se/handle/2077/51818
l Studie om ett annat Active Learning Classroom på 
 Göteborgs universitet: gupea.ub.gu.se/handle/2077/52364 

”Vi har haft studiebesök 
från hela landet, både lä-
rare och bibliotekarier är 
nyfikna”, säger Veronica 
Alfredsson, bibliotekarie 
och projektledare. 

FOTO: FRIDA WÅHLSTRÖM 
OLAUSSON

Min nya bok, Krigsmaskinen, 
(964 sidor!), beskriver allva-
ret med krigshandlingar och 
krigshot, men ger också för-
slag till lösningar och aktioner. 

Jag berättar om mig själv och 
om min säregna bok. Jag utlovar 
en lektion som kommer att för-
ändra ditt sätt att läsa nyheterna, 
din förståelse av politiken och 
din syn på världen!

VI LEVER I EN 
ALLVARLIG TID

”Med våld,  
vapen och egen

valuta skall världen 
erövras…

… men imperier
förtvinar 
invärtes …

www.berndtapaulsson.se
Välkommen att ta kontakt:
Berndt A. Paulsson,  
070-564 06 30 eller  
a.berndt@telia.com

Läs mer på  
min hemsida

ANNONS
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FORSKNING
Tipsa gärna om 

nya studier.
bbl@a4.se
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E-boken 
under lupp

Rörliga bilder är  
också källor
Undervisning i källkritik har ofta 
fokus på tryckta källor. I en studie 
vid Umeå universitetsbibliotek blev 
det tydligt att studenterna behöver 
bättre riktlinjer kring rörlig bild. 

– Det finns en skepsis bland studenter mot rörliga 
bilder som källor. Många bedömer trovärdigheten 
som större i tryckta medier än i film, det finns 
nästan en övertro på boken.

Det säger Malin Nilsson, medicinsk bibliotekarie 
vid Umeå universitet som tillsammans med en 
grupp andra bibliotekarier 
knutna till universitetet 
har undersökt vad studen-
ter har för inställning till 
att använda till exempel 
dokumentärfilmer eller 
Youtube-klipp som källor i 
akademiska arbeten.

Det visade sig att 
studenterna generellt sett 
drar sig för detta. Några 
berättade exempelvis att 
om de hade kommit över 
intressant fakta i ett rörligt medium så valde de 
hellre att hitta motsvarande uppgifter i en tryckt 
källa än att använda filmen som källa. 

– Många upplever att tryckta källor är mer 
seriösa och att lärarna litar på dem i större ut-
sträckning. Men samtidigt som de sällan använder 
filmer som källor så visade det sig att de ofta fann 
information i filmer eller såg filmer som lärare re-
kommenderat, men utan att se dem som officiella 
källor.
Kunde de avgöra trovärdigheten i olika typer 
av filmer?

– Jo, vi ställde den frågan och om det fanns 
välkänd avsändare som till exempel SVT eller ett 
universitet så gav det någon slags tyngd. Men 
det fanns också stora skillnader i vilken vana olika 
personer hade i att bedöma detta.

En slutsats är att universitetet behöver se över 
sina guider för källkritik och källhänvisningar, och 
ge uppdaterade och tydligare riktlinjer kring rörli-
ga medier. Det finns också en förhoppning om att 
gå vidare med resultaten i ett nytt projekt.

– Vi skulle gärna utveckla interaktiva guider om 
detta, som är filmiska och roliga att ta till sig, säger 
Malin Nilsson. n

TEXT MAX BYSTRÖM
ILLUSTRATION GETTY

ibliotekarier, förlag, förfat-
tare och läsare har sagt sitt. 
I Books on screens: Players in 
the swedish e-bookmarket får 
vi ta del av deras perspektiv 
på och intryck av e-bokens 
framväxt i Sverige. Forskare 
från flera olika discipliner, 
bland annat biblioteks- och 

informationsvetare, litteraturvetare och socio-
loger, har samlats i forskningsprojektet som har 
pågått sedan 2012.

Det är ungefär en femtedel av svenskarna 
som läser e-böcker. Vi är ett litet språkområde 
och det anges som en förklaring till att genom-
slaget för e-boken kom lite 
senare än i till exempel 
engelskspråkiga länder. 
Men under de senaste åren 
verkar det nya formatet ha 
kommit för att stanna även 
här. 

– E-boken ökar fortfa-
rande i popularitet. Inte 
lika kraftigt som för några 
år sedan, men den växer. 
Det som är unikt för Sverige att en så stor 
del av läsningen av e-böcker sker genom lån 
från biblioteken. Bibliotekslagen säger att all 
litteratur ska vara gratis att låna, och då den 
principen gäller har e-boken blivit en del av 
bibliotekens utbud. Det har påverkat arbets-
rutinerna på många bibliotek, säger en av 

E-boken har framför allt slagit igenom på biblioteken i de större städerna. 
Det är en av slutsatserna i ett stort forskningsprojekt om det nya mediet.

bokens författare, Skans Kersti Nilsson som är 
universitetslektor i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap vid högskolan i Borås. 

ett av bokens tolv kapitel fokuserar helt på 
e-bokens genomslag på de svenska folkbib-
lioteken. Bland annat har man tittat på hur 
stora resurser biblioteken lägger på e-böcker. 
Resultatet visar att även om de flesta biblio-
tek bara lägger mellan noll och tio procent av 
sin mediebudget här, så finns det en handfull 
bibliotek som lägger närmare 30 procent av sin 
totala mediebudget på e-böcker.

Framför allt är det bibliotek i de större stä-
derna som lägger stora resurser på e-böcker. 

Utlåningen verkar hit-
tills ha slagit igenom mest 
i storstäderna och skillna-
derna är stora i olika delar 
av landet. I storstäderna 
rör det sig i vissa fall om 
sex procent av den totala 
utlåningen. 

På andra håll står e-bok-
en för bara någon promille.

Studien visar att bara 19 
procent av landets folkbibliotek har en policy 
för hur e-böcker ska hanteras. Flera bibliotek 
visar inte tillgängliga e-böcker i sina utlå-
ningskataloger. 

Sedan e-boken blev en del av folkbibliote-
kens utlåning har relationen till det nya forma-
tet inte alltid varit helt oproblematisk.

– En kritik har varit att tillgången och ut-
budet av e-böcker är ojämnt, och det har varit 
otillfredsställande för bibliotekarier också. 
Ett annat problem för biblioteken har varit 
hur e-böckerna ska katalogiseras, säger Skans 
Kersti Nilsson.

i boken utreds också författarnas eget för-
hållande till e-boken. De allra flesta är överlag 
positiva till det nya formatet, men det finns 
även orosmoln. Bland annat vad gäller lägre 
ersättningar till författarna vid försäljning, 
och farhågor för att den breda litteraturen 
gynnas när bokbranschen digitaliseras, med-
an den smalare litteraturen hamnar i skuggan.

– Genomgående så gäller fortfarande den 
tryckta boken för de flesta. Många uppskat-
tar att ta i boken och veta var man befinner 
sig, de har ett behov att göra kommentarer i 
boken. Det gäller både författare och läsare, 
och det är ytterst få som just nu ser att e-boken 

kommer att utgöra ett 
hot mot den tryckta 
boken, säger Skans 
Kersti Nilsson. n

Skans Kersti Nilsson.
FOTO: HENRIK BENGTSSON
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Hela rapporten finns att 
ladda ner från  
www.nordicom.gu.se

 ”Eboken ökar  
fortfarande i popula
ritet. Inte lika kraftigt 

som för några år sedan, 
men den växer.”
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ytt år. Hundra 
år  sedan allmän 
och lika rösträtt 
infördes i Sverige. 
2018 är inte bara 
jubileumsår utan 
även valår och i till 

exempel försvarspolitiken har tempe-
raturen höjts avsevärt. ”Folk och för-
svar” har fått en motsvarighet i ”Folk 
och kultur” som i dagarna arrangeras 
i Eskilstuna.
  
frågan är hur vi delar in politik-
områden. Kamp mot desinformation 
räknas som försvarspolitik. Informa-
tionskrig är ett hot mot de allmänna 
valen och det demokratiska samhället. 
För att hantera desinformation krävs 
förmåga till kritisk analys och goda 
kunskaper i källkritik. Såväl informa-
tion som desinformation kan baseras 
på läsförmåga.

Kungliga biblioteket fick nyligen  
två nya uppdrag för att främja ett 
öppet vetenskapssystem. Detta 
är naturligtvis utbildningspolitik 
men genom målet att forskning och 
forsknings data ska bli omedelbart 
 öppet tillgänglig för mer forskning kan 
vi även räkna in innovationspolitiken. 

Allt är politik och politik  
är bibliotek

N
Näringspolitiken har givit Vinnova 
i uppdrag att beskriva hur Sverige 
ligger till inom användningen av 
artificiell intelligens och syftet är att 
tillvarata digitaliseringens potential 
för ökad konkurrens kraft. 
 
sveriges myndigheter ska fatta 
beslut på vetenskaplig grund. För 
att kunna det krävs uppdaterad 
åtkomst till artiklar och såväl äldre 
som nyare forskning. Strax innan 
det nya året skärptes biblioteksse-
kretessen.  Individens integritet ska 
skyddas även i den digitala tekniken. 
Frågor kring medier och  integritet 
är en  politisk bubblare under val-
året. Att läsa en  fysisk bok lämnar 
förhoppnings vis spår endast i 
 läsarens tankar och reflektioner. 

de digitala medierna registrerar 
lika mycket data och  information om 
läsaren som läsaren själv inhämtar. 
Vad hette  konferensen. Kultur och 
Försvar? n

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

Karin Linder 
Generalsekreterare, 

Svensk biblioteksförening

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

 
I papperstidningen når du ca 9 700 läsare (upplaga 4 300).

På webbplatsen ca 4 000 unika besökare i månaden.
På facebook >2 000 följare.

 
Priser och info hittar du på biblioteksbladet.se/annonsera

LEDIGA 
JOBB

Vuxenbibliotekarie 
till Smedjebacken

Heltid tillsvidare
Vi söker en ansvarig för vuxen-
avdelningen på Smedjebackens 
 bibliotek som kan stimulera 
läslust, kreativitet och digital 
delaktighet. Som kan ta hand om 
medieurval och -inköp, utveckla 
programverksamheten och arbeta 
med webb och sociala medier. 

Sista ansökningsdag 18 februari 2018
bibliotek.smedjebacken.se

Vetlanda kommun söker 

SKOLBIBLIOTEKARIE

Heltid, 3-6 månader
Vi erbjuder arbete som skolbibliote-
karie med sedvanliga arbetsuppgifter 
som handledning av elever, inköp, 
katalogisering och inläsning, samt 
undervisning i informationssökning 
och källkritik. 

Tillträde snarast. Löpande rekryte-
ring.
www.vetlanda.se/narlingsliv-och- 
arbete/lediga-jobb
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Medlem sedan: avslutandet av 
BoI-utbildningen, ca åtta år.
Gör: är ordförande för Region-
förening Sydost. Arbetar på 
Sjöstridsskolans bibliotek, och 
Kungliga Örlogsmannasällskapets 
bibliotek.

Andreas Nilsson

2018 ett avgörande  
år för skolbiblioteken
Under 2017 såg vi en spännande utveckling för skolbiblioteken. 
Svensk biblioteksförenings Jenny Nilsson reflekterar kring 
skolbibliotekens år 2018. 
TEXT: JENNY NILSSON  FOTO: FREDRIK HJERLING

alåret 2018 kan bli avgö-
rande för om skolbiblio-
teken tar klivet till att bli 
den självklara, integrerade 

resursen i en modern skola – åtmins-
tone på det nationella planet. I juni 
kommer Skolinspektionens samlade 
rapport från kvalitetsgranskningarna 
och under våren kommer Skolverket 
med sina rekommendationer till 
åtgärder, byggda på utvärderingen av 
bemanningssatsningen. Det gäller att 
detta får konsekvenser för skolans 
huvudmän så att den satsning som 
behövs blir av.

I allt detta agerar Svensk biblioteks-
förening mycket aktivt med  ständiga 
kontakter med myndigheter och 
andra berörda parter. Vi gör det 

V

S

självständigt, men också som en del 
av Nationella skolbiblioteksgruppen, 
NSG, som föreningen administrerar. 
I december uppvaktade NSG Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, om 
skolbiblioteksfrågan och fick löfte om 
att vår skrivelse ska lyftas högre i or-
ganisationen. Eventuellt blir det också 
ett samarbete med SKL om skolbiblio-
teken under Skolriksdagen 2019.

Parallellt med detta arbetar fören-
ingen med en turné till BoI-utbild-
ningarna, vilket vi skrev om i föregå-
ende nummer av Biblioteksbladet. Det 
är väldigt intressant att få lärosätenas 
bild av vilka utmaningar de står inför. 
Bland annat talar vi om rekryteringen 
till utbildningen och den bild av yrket 
som det är en utmaning att arbeta för 

att förändra. Vi träffar även många 
studenter, och det är tyvärr sällan 
de nämner skolbibliotek som sin 
drömarbetsplats. Där behöver vi dels 
arbeta för att visa vilket roligt jobb 
det kan vara, dels förstås arbeta för 
att skolbibliotekarierna får det stöd 
de behöver. Jag behöver bara tänka 
på min egen korta tid som skolbiblio-
tekarie för att konstatera att stöd 
behövs när man är ny. De tre viktigas-
te faktorerna – förutom tillräckliga 
ekonomiska resurser – är att ha skol-
ledningens stöd och engagemang, ses 
som en självklar samarbetspartner 
av lärare och ha ett nätverk av andra 
skolbibliotekarier att samverka med 
och få stöd av. För det gäller nu att 
också bemanna skolbiblioteken med 
bibliotekarier, som det börjar bli brist 
på, och att de verkligen får använda 
sin kompetens.

I höstas träffade jag kommunpoliti-
ker i Alingsås, både kultur- och skol-
politiker, som hade en diskussion om 
skolbiblioteken inför valåret. Deras 
föreställningar om skolbibliotek var 
ganska svävande, men de ställde bra 
frågor och fick nog en klarare bild av 
vad skolbiblioteken bidrar till i skolan. 
Jag hoppas bli inbjuden till fler kommu-
ner för att lyfta skolbiblioteken som en 
fråga i valrörelsen på det kommunala 
planet.n

å skriver Ingrid Atlestam 
och Randi Myhre i förordet 
till Det mångspråkiga biblio-
teket – en nödvändig utopi 
från 2012. I slutet av 2017 

publicerade KB en rapport om biblio-
tekens roll i det flerspråkiga samhäl-
let. Studien har kartlagt bibliotekens 
arbete med migration och språklig 
mångfald och syftat till att identifiera 
lokala initiativ som genom nationell 
samordning kan bli relevanta för fler. 

Rapporten innehåller erfarenhet-
er, exempel och satsningar som har 
genomförts eller som är pågående.

En stor del i arbetet handlar om 
att förstå målgruppens behov. Hur 
gör man det utan språklig kompe-
tens? Det handlar inte bara om att ha 
böcker på flera språk, utan om rätt 
kompetens. Rätt kompetens med 
bra förankring i det lokala samman-
hanget och med verktyg för att hitta, 

beställa och hantera medier på många 
språk är några av nycklarna för att 
kunna jobba med migration och 
språklig mångfald i biblioteket.

I rapporten dras slutsatsen att med 
bred samordning och samverkan på 
nationell, regional och kommunal 
nivå, samt tydliga strategier kan 
det göras betydande insatser med 
vägledning av målgruppens behov och 
perspektiv. Arbetet behöver kanali-
seras genom samplanering, och via 
gemensamma insatser blir effekterna 
större och mer varaktiga. I rapporten 
lämnas en rekommendation, som ock-
så Svensk biblioteksförening ställer 
sig bakom och vill se prioriterad:

Nationell samordning av medie-
försörjning för en språklig mångfald 
inklusive nationella minoritetsspråk.

Svensk biblioteksförenings Expert-
nätverk för bibliotekens arbete med 
mångspråk och nyanlända välkom-
nar kartläggningen och instämmer 
i rekommendationen att öka den 
nationella samordningen.

– Samtidigt är det mycket viktigt 
att arbeta strategiskt och sektors-
övergripande med frågan på kommu-
nal och regional nivå i nära samarbete 
med lokalsamhället. Detta för att 
medierna och verksamheterna ska 
vara anpassade och angelägna för 
brukarna, säger nätverkets kontakt-
person Cecilia Herdenstam.n  

Andreas Nilsson, 
 ordförande i Region-
förening Sydost 
Hur startade ditt engagemang i 
föreningen?

– Jag och Peter Linde, som då 
satt i huvudföreningens styrelse, 
 konstaterade att det saknades region-
förening i vårt område, och pratade 
ihop oss med några andra personer. Vi 
drog igång verksamheten i mars 2016, 
och sedan har vi haft två-tre arrang-
emang per år, senast om framtidens 
kompetenser på bibliotek, då vi bland 
annat hade besök från DIK, Johanna 
Hansson, och från BoI-utbildningen 
i Växjö. 

Vi blir allt fler medlemmar, och 
under våren planerar vi till exempel 
en bussresa till Dokk1 i Århus. 

 Du jobbar på Sjöstridsskolans 
bibliotek. Berätta!

– Det är både ett myndighets- och 
skolbibliotek, som stödjer utbildning 
inom Försvarsmakten och Försvars-
högskolan och servar alla Försvars-
maktens anställda. Jag har huvud-
ansvar för det  marina området och 
ser till att all aktuell litteratur finns 
tillgänglig. Det är väldigt roligt, fram-
förallt rollen vi har som utbildnings-
stöd. Jag försöker se till att biblioteket 
finns med i utbildningarna på olika 
sätt, och just nu arbetar jag med att 
införa Active Learning  Classrooms. n  
  Matilda Andréasson Gurenius
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Språklig mångfald  kräver 
nationell samordning  
”När världen krymper och blir närvarande i varje samhälle, 
måste biblioteket bli större, öppna sig för det globala och 
samtidigt vara en trygg plats i vardagen.” TEXT: JENNY PONCIN

Ansök om våra resestipendier
Sista datum att söka vårens resestipendier är 31 mars. 
Både enskilda och institutionella medlemmar kan söka, 
och syftet är att fördjupa våra medlemmars bibliotekskun-
skaper. Skicka en motivering och budget till info@svbib.se  
Läs mer om resestipendierna på biblioteksforeningen.se

ANSÖK!
Sista dagen för att  

söka våra resestipendier  
är 31 mars.  

Läs mer på föreningens  
webbplats.

medlem
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Årsmöte 16 maj 
2018 i Stockholm
I enlighet med Svensk biblioteksför-
enings stadgar paragraf 5 kallas alla 
medlemmar till årsmöte onsdag 16 
maj, klockan 14.30, i City Conference 
Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 
12-14, Stockholm. Valberedningens 
 sammankallande är Annelie Janred. 
Hon nås på  telefon 031-786 30 01 eller 
epost annelie.janred@ub.gu.se. Medlem 
eller grupp som vill att en viss fråga tas 
upp till beslut på  årsmötet kan skicka 
en skriftlig anmälan till kansliet på 
adressen: Svensk biblioteksförening, 
 Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm
Sista motionsdag är torsdagen den  
1 mars 2018. n    Styrelsen

xpertnätverket för 
skolbibliotek består av 
uppåt 200 skolbibliote-
karier, med represen-
tanter för alla stadier 
från lågstadiet till 
gymnasiet. Vid varje 
nätverksträff är målet 

att programmet ska innehålla något 
för alla.

– Olika teman 
eller ämnen kan ju 
vara olika relevant 
för olika åldrar 
på elever, men 
vi försöker hålla 
det applicerbart 
för många. Men 
innehållet blir ju 
också genererat 
av de som deltar, 
och vi utgår mycket från de frågeställ-
ningar som medlemmarna tar med 
sig, berättar Hanna.

en skolbibliotekaries vardag kan 
skilja sig ordentligt från en annans; 
beroende på elevernas ålder, kommun, 
ledning och organisation. Arbetet är 
löst definierat genom skollagen och 
läroplanen, vilket gör att det finns 
stora skillnader. Men det alla har 

gemensamt är läsandets roll i lärandet 
och de olika delarna inom MIK, 
menar Hanna. Och fördelarna med att 
engagera sig i nätverket är många.

– Jag tycker att det är en förmån 
att få lyfta blicken. Att se hur andra 
arbetar, men också det nationella per-
spektivet. Jag ser att vi har möjlighet 
att vara med och påverka skolbiblio-

tekens utveck-
ling mot en mer 
likvärdig skolgång 
på det nationella 
planet genom 
att arbeta från 
marknivå. Det ger 
ringar på vattnet 
och tillsammans 
kan vi bli en kraft 
att räkna med på 
lång sikt.

Under höstens nätverksträff disku-
terades utvärdering på olika sätt, och 
flera forskare deltog som föreläsare. 

Under vårens träff, som är plane-
rad till april, blir det fokus på DDK, 
Dewey decimalklassifikation.

– Hela bibliotekssverige står inför 
en förändring eftersom SAB inte 
uppdateras längre, och då blir det 
logiskt att gå över till DDK. Många 

folkbibliotek kommer att behöva göra 
det snart och många skolbibliotek 
som filialer behöver hänga med när 
den övergången sker. Vi kommer att 
ha en workshop med Harriet Aagaard, 
klassifikationsansvarig på KB, och 
skolor som redan gått över kommer 
att berätta om sina erfarenheter. Vi 
har också bjudit in en amerikansk 
föreläsare till den här dagen.

Hanna beskriver sitt yrke som 
att hon ”rör sig i de mellanrum som 
uppstår i skolan” – hon har inte en 
administrativ roll men inte heller en 

Ett av föreningens största expertnätverk är det som samlar 
skolbibliotekarier. En av initiativtagarna till nätverket och dess 
nya kontaktperson är Hanna Carlsson, gymnasiebibliotekarie 
vid Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. 
TEXT: MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS FOTO: OWE LINDQVIST

Skolbibliotekarier  
– en kraft att räkna med

E
lärarroll. Ibland diskuteras detta som 
en problematik – relationen till den 
pedagogiska rollen – men Hanna ser 
det också som en frihet.

– Det nämns också ibland att vi som 
skolbibliotekarier inte har några kol-
legor, men jag har ju 100 kollegor på 
skolan, fast de är lärare. Jag har stora 
möjligheter att påverka och känner 
mig också väldigt behövd. Som jag ser 
det så får jag alla de bra bitarna med 
skolan; jag får jobba med lärande men 
slipper sätta betyg! säger Hanna med 
ett skratt. n

 ”Jag ser att vi har 
möjlighet att vara 
med och  påverka 
 skolbibliotekens 

 utveckling mot en mer 
likvärdig skolgång”

Träffa oss på  
Marskonferensen
Vi deltar som utställare på Marskon fere nsen 
som arrangeras på Kulturhuset Väven i Umeå 
20-21 mars. Temat för årets konferens är inn-
ovation och förändring, både i  verksamheten 
och i oss själva. Marskonferensen firar också 
sitt 10-årsjubileum i år och kalas utlovas.
– Vi är stolta och glada att vi för  tionde 
gången kan presentera en angelägen 
 bibliotekskonferens i norra Sverige. Vi arrang-
örer hälsar er alla varmt  välkomna till Umeå! 
säger Bertine Pol Sundström på Sveriges de-
påbibliotek och lånecentral, en av arrangörer-
na. Mer information om program och  anmälan 
finns via  Marskonferensens  Facebooksida. 
n  Matilda Andréasson Gurenius
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en 25 maj 2018 börjar 
en ny lagstiftning 
tillämpas inom hela 
EU. Det är den nya 
dataskyddsförord-
ningen som i Sverige 
kommer att ersätta 

personuppgiftslagen (PuL). På eng-
elska heter dataskyddsförordningen 
General Data Protection Regulation 
och förkortas ofta GDPR. Att förord-
ningen är just en förordning innebär 
att den direkt implementeras som lag 
inom hela EU, till skillnad från ett 
direktiv som bygger på att medlems-
länderna tar ansvar för att nationell 
lagstiftning är i linje med direktivet.

Syftet med förordningen är att 
stärka skyddet för den personliga 
integriteten inom EU. Förordningen 
bygger till stora delar på de principer 
och begrepp som fanns i det tidigare 
dataskyddsdirektivet.

i stora drag är den nya lagen ganska 
lik vår nuvarande personuppgiftslag, 
men det finns några grundläggande 
skillnader. Några exempel är att den 
såkallade missbruksregeln försvin-
ner, det ställs nya och högre krav på 
personuppgiftsombud, personupp-
giftsbiträden får direkta skyldigheter 
och ansvar, registrerade personer får 
förstärkta rättigheter och det införs 
en administrativ avgift om man bry-
ter mot förordningen. 

Den nya lagen kommer att få konse-
kvenser för alla typer av institutioner, 
organisationer, föreningar och företag 
som i något sammanhang behandlar 
personuppgifter. Beroende på hur ens 
rutiner och system ser ut i dagsläget 
kommer olika typer av åtgärder att 
krävas. 

Som så ofta med nya lagar är det 
svårt att veta hur vissa formuleringar 
ska tolkas innan de prövats i domstol, 
och fram till dess gäller det att hålla 
sig uppdaterad kring vad som sägs och 
skrivs i frågan. 

Datainspektionen blir tillsynsmyn-
dighet på området och byter också 
namn till Integritetsmyndigheten. 
Myndigheten kommer bland annat att 
få tydligare uppdrag kring rådgivning 
och stöd i integritetsfrågor. De ska 
även ta emot och hantera rapporter 
om personuppgiftsincidenter, det 
vill säga händelser som inneburit att 
personuppgifter behandlats på ett 
felaktigt sätt, samt ha möjlighet att 
utfärda sanktionsavgifter.

Personuppgifter  
 och integritet

Vad bör då biblioteken göra för att 
vara förberedda på att dataskydds-
förordningen implementeras? För det 
första bör man skaffa sig kunskap. Läs 
på, kontakta din kommun- eller verks-
jurist. Lyft frågan i organisationen, ta 
reda på var ansvaret ligger.  Inventera 
var personuppgifter behandlas i 
dagsläget och hur rutiner och system 
fungerar idag och utred vilka föränd-
ringar som måste göras. 

Även om du personligen inte kom-
mer att vara ansvarig för frågan är det 
ett bra tillfälle att utbilda dig i inte-
gritetsfrågorna, då även biblioteks-
användarna blir påverkade och kan 
komma att ha frågor kring den nya 
förordningen. n

D
TEXT: KATARINA WIBERG  FOTO: FREDRIK HJERLING

LÄSTIPS
l Datainspektionen.se
l Skl.se (sök ”dataskydds-

förordningen”)
l Dataskydd.net

Vad förväntar sig 
användarna?
Ur den officiella biblioteksstatistiken 
kan vi läsa oss till hur många böcker 
som lånas ut, hur många aktiviteter 
som genomförs och hur många som 
besöker våra folkbibliotek. För att ge 
en mer  fördjupad bild av hur såväl 
användare som icke-användare ser på 
folkbiblioteken och deras utbud av 
verksamheter, genomför föreningen 
under våren en studie i samarbete med 
analys- och  undersökningsföretaget 
Novus.  Resultaten kommer att presen-
teras i samband med Biblioteksdagarna 
i maj och kommer förhoppningsvis att 
leda till mer kunskap om hur landets 
 folkbiblioteksverksamhet kan utvecklas  
för att vara fortsatt  relevant och 
 efterfrågad. n    Björn Orring

svensk biblioteksförenings 
forskningsinitierande stöd har 
 sedan 2010 kunnat sökas av  forskare 
som planerat att söka anslag av 
större finansiärer som Riksbankens 
 Jubileumsfond eller Vetenskapsrådet. 
Syftet har varit att öka antalet forsk-
ningsansökningar med biblioteksre-
levanta frågeställningar. I december 
 beslöt styrelsen att förändra förening-
ens forskningsfrämjande insatser, och 
istället för att utlysa forskningsini-
tierande stöd göra en riktad tematisk 
satsning under 2019. Håll utkik i våra 
kanaler för uppdateringar kring detta.

Föreningens utvecklingsstöd får 
 också det en ny inriktning, som börjar 
gälla redan i år. Styrelsen har beslutat 
att under 2018 och 2019 prioritera 
 projekt som syftar till att öka medie- 
och informationskunnighet. Utveck-
lingsstödet kan sökas av föreningens 
institutionella medlemmar och syftet 
är att stödja  utvecklingsarbete vid 
bibliotek. 

mer information och kontakt uppgifter 
kring föreningens stöd och  stipendier 
finns på biblioteksforeningen.se n

Vill du låna 
@svbib på 
Instagram?
Sedan i september har vi de flesta 
veckor lånat ut vårt Instagram-
konto till medlemmar som vill dela 
med sig av sin verksamhet.  
Detta kommer vi att fortsätta med, 
och söker fortfarande fler som vill 
delta. Vill du ta över stafettpinnen, 
eller vet du någon som borde? 
Hör av dig till vår redaktör på 
 matilda.andreasson@svbib.se n  

Nya inriktningar 
för våra stöd

Biblioteksdagarna  
– Early bird till 1 mars
Du har väl sett att vi har öppnat anmälan 
till Biblioteksdagarna? Passa på att göra din 
anmälan före 1 mars för att få din biljett till 
det lägre Early bird-priset. Mer information 
och länk till anmälningsformulär finns på 
 biblioteksforeningen.se n

Finansministern 
är en av årets 
talare. 
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Posttidning
Biblioteksbladet
Box 70380, 107 24 Stockholm

Den digitala orienteringskartan som visar era 

biblioteksbesökare och personal vart böcker, resurser 

och mycket mer finns lokaliserat i ert bibliotek!

www.wagnerwayfinder.com

följ oss!


