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Måste man 
vara med på festen?

K ollegan satt mitt emot mig i 
soffan i Svensk biblioteksfören
ings monter på Bokmässan och 
sa att han inte har tid med sociala 
medier. Hur skulle han ha det? 
Han jobbade ju, inte sällan mer 

än heltid, och dessutom hade han börjat plugga 
konstvetenskap vid sidan av. 

”Men alltså du”, försökte jag. ”Hur kan du 
 hinna inte ha sociala medier?” Med dem kan 
man ju hålla koll på hela släkten och alla gamla 
vänner på mindre än fem minuter per dag. 
Medan man sitter hemma och jobbar med 
annat.  

själv var jag uppslukad av det 
nya jag lärt mig av Internetstif
telsen under arbetet med det 
här numret. Att ett av proble
men när folk säger att de inte 
är intresserade av internet är 
att de helt enkelt inte vet vad 
som finns där. För hur kan man 
annars säga att man liksom är ointresserad 
av alla världens böcker, tidskrifter, tidningar, 
filmer, teve, radio, poddar, uppgifter, samtal 
och diskussioner? 

Jag likställde raskt Facebook med internet 
och tog det ett varv till. ”Man kan använda dem 
i jobbet också, till och med jobba snabbare. 
"Hitta kontakter. Nå ut.”

Men kollegan lät sig inte bevekas. Han var 
verkligen inte intresserad.

det är faktiskt den vanligaste förklaringen 
till att en del svenskar inte deltar i det digitala 
samhället – att de inte är intresserade. 

Men samhället ger sig inte med det. För när 
det gäller internet och medborgare så  handlar 
det om pengar.  Och när myndigheterna tävlar i 
effektivisering så måste vi individer hänga med. 

Ve den som inte kan läsa skolans fredags
brev i Schoolsoftappen. Ve den som inte har 
ett bankid när recepten på läkemedel ska 
förnyas. Straffet är obönhörligt: en evighet i 
telefonkö.   
 
de som inte alls kan eller vill delta i det 
digitala samhället hamnar i alla fall ofta på 
biblioteket. De tillhör inte sällan bibliotekens 
prioriterade målgrupper. Och i informations
disken får de faktiskt hjälp när ingen  annan 
hjälper. Men det är mysko att folkbiblioteken 
ska betala notan för Skatteverkets vinst.

I höst står biblioteken redo för nya strategier. 
Regionbiblioteken håller 
digidelkonferenser, det skrivs 
ansökningar om att starta 
digidelcenter (ni har redan 
läst om Motala och 
Helsingborg) 
och den digitala 
kunskapsnivån 
ska höjas också 

inom kåren. Läs allt om planerna 
i temat på sidorna 1319.

min kollega från bokmässan 
behöver dock ingen åtgärd. 
Jag har kollat. Man kan inte 
slippa det digitala samhället, 
men man slipper vara på 
Facebook om man inte vill.

Det säger i alla fall pro
fessorn i statsvetenskap 
Elin Wihlborg på sidan 
17. Jag tar lite skamset 
tillbaka allt tjat. 

Lästips
Godnatt! Jag slutar 
sitta uppe efter att 

ha läst Matthew 
Walkers Sömngåtan. 

Man ska lägga sig 
så tidigt att man 

vaknar av sig själv. 
Annars: cancer, 
depression och 
kärlsjukdomar. 

Annika Persson
chefredaktör
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”Kollegan lät sig 
inte bevekas. Han 
var verkligen inte  

intresserad.”

Catharina Ek, bibliotekschef i 
 Upplands Väsby, planerar för en 
digital framtid där alla ska med.
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ätteförlaget Elsevier tar 
betalt både för öppen publi
cering på internet och för 
läsrättigheter. De ökande 
kostnaderna fick i våras 
Bibsamkonsortiet att säga 
upp avtalet med förlaget, 
och sedan den första juli kan 

forskare inte längre läsa nya artiklar 
i Elsevier. Artiklar som publicerats 
fram till och med juni i år går dock 
fortfarande att komma åt.

– Den kontakt vi haft med Elsevier 
sedan i maj rör bara tillgången till 
 artiklar som publicerats före den 
första juli. Vi har inga vidare för
handlingar framåt, säger Kungliga 
bibliotekets enhetschef för Nationell 
bibliotekssamverkan, Anna Lundén.

på bibsamkonsortiets 
höstkonferens Bibsam 
Open i början av oktober 
 diskuterades läget och de 
reaktioner som kom
mit på uppsägningen av 
avtalet.

– Det har kommit in lite 
forskar synpunkter, både 
positiva och  negativa. 
Men lärosätena har fått 
mindre problem och färre 
frågor än man förväntat 
sig. Stödet för öppen till
gång är starkt, säger Anna Lundén.

Sara Kjellberg, tf bibliotekschef på 
Malmö högskola bekräftar bilden. 

– De forskare jag träffar har för
ståelse för att situationen uppstått. 
Snarare diskuteras nu att vi behöver 
arbeta med de här frågorna gemen
samt – forskare, bibliotek och ledning.

Vissa lärosäten har 
börjat använda pengar
na de sparar genom det 
hävda avtalet till att betala 
publicerings avgifter för 
rena open acess tidskrifter. 
Extra pengar läggs också på 
 dokumentleveranstjänsten 
Get it now.

Bibsamkonsortiets styr
grupp har tillsatt en na
tionell utvärderingsgrupp 

som ska ta reda på  konsekvenserna för 
forskarsam hället av uppsägningen, 
enligt Anna Lundén. Fyra personer 
ska  utvärdera effekter för forskare, 
studenter, lärosäten, bibliotek och för 
konsortiet i stort.

Nu avvaktar Bibsams förhandlings
grupp vidare samtal med Elsevier.

Bibsam vill vänta ut  Elsevier
Sedan Bibsamkonsortiet sa 
upp avtalet med forsknings-
förlaget Elsevier i maj har det 
varit tyst mellan parterna.  
Det ligger på Elsevier att 
 komma tillbaka till förhand-
lingsbordet, enligt Bibsam.

Strängnäs anställer  
”kommunförfattare”
Författaren Magnus Utvik 
har fått en ny sorts jobb. 
Han ska få Strängnäsborna 
att börja skriva: Inspirera, ge 
kritik och skapa en antologi. 
Vad är en kommunförfattare?

– Jag vet inte om det har funnits 
någon kommunförfattare någon annan-
stans i Sverige, men mitt uppdrag är att 
få vuxna människor som aldrig skrivit 
förut att skriva om sina upplevelser, 
känslor och erfarenheter av att leva 
i Strängnäs kommun. Det kommer 
att resultera i en antologi som är 
 beräknad att komma ut nästa år, 
då min  anställning går ut. 
Varför är det här viktigt?

– Jag tror att en kommun kan 
vinna väldigt mycket på att 
invånare skriver ned sina 
erfarenheter av att bo 
där, det bidrar till en kol-
lektiv stärkande känsla 
i kommunen. Jag tror 
också att människors 

självförtroende stärks när någon ser 
vad de skriver och tar det på allvar.
 Var kommer du att hålla hus?

– Antagligen kommer vi att jobba 
mycket genom de biblioteksfilialer som 
finns. Men också i kommunhuset. Där 
kan man möta mig ensam för feedback.
Vad fick dig att tacka ja?

– Efter 25 år som författare och 
många år som bokrecensent känner jag 
att jag vill dela med mig av mina kun-
skaper om skrivandet och läsandet. De 
hör ihop. Jag blev jätteglad när jag fick 
den här tjänsten. Tänk att få bli mentor! 
Vad hoppas du uppnå?

– Förhoppningsvis kan jag in-
spirera människor. Jag hade själv 

ingen utbildning i skrivande när 
jag började. Jag satt och skrev 

på ett vårdhem om nät-
terna, där jag jobbade 
med utvecklings-
störda. Så jag vet 
hur det är att börja 
från scratch. nTEXT 

TIM ANDERSSON

– Det är något av ett chicken race. 
 Elsevier gör små kontaktförsök. 
Men sådana trevare avböjer vi, de 
får  komma till förhandlingsbordet i 
stället.

anna lundén representerar  Sveriges 
universitets och  högskoleförbund i 
EUA:s (European  University Associa
tion) high level group on big deals. På 
det senaste mötet var det tydligt att 
flera andra länder är på väg åt samma 
håll som Tyskland och Sverige.

– Både Nederländerna och Norge 
har ett rektorsstöd att låta bli att 
 förnya avtalet med Elsevier. De är 
inte framme vid att säga upp det 
än, men har stödet i ryggen. Det är 
 viktigt att de förbereder sig, säger 
Anna Lundén. nTEXT EMMELI NILSSON
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bibliotekspersonalen i Sverige 
är bra på att analysera data, men 
 sämre på internetsäkerhet. Det 
visar resultaten av ett självskatt
ningstest som gjorts inom ramen 
för regeringssatsningen Digitalt 
först. Allra störst var osäkerheten 
när det gällde hur man skyddar sin 
tekniska utrustning från oönskad 
åtkomst och hur man skyddar 
personlig data och den personliga 
integriteten. 

Fokusgruppen i projektet kände 
behov av att veta mer om hur ris
kerna ser ut i den digitala miljön, 
hur man ska hantera lösenord eller 
bankid och hur man rensar bort 

sina personliga spår i webbläsaren. 
Men också om vilka regler som 
gäller för personuppgiftshantering 
och sekretess. 

Nu vill Digitalt först att 
biblioteks personalen ska börja 
med sitt eget digitala jag genom att 
använda Data detox – ett åtta dagars 
program producerat av Mozilla och 
Tactical Technology collective och 
översatt av digitala biblioteket på 
 Stockholms stadsbibliotek. De vill 
också sprida användningen av det 
redskap som Kungliga biblioteket 
tidigare har tagit fram: checklistan 
”Skydd för personlig integritet i bib
lioteksmiljö”. n TEXT ANNIKA PERSSON

Internetsäkerhet sämsta grenen

södertörns högsko-
la undersöker förut-
sättningarna för att 
starta en ny biblio-
tekarieutbildning. 
Sedan frågan dök upp 
under en dialog med en 
av kommunerna i närområ-
det har en intern grupp gått 
igenom förutsättningarna och kommit 
fram till att det är möjligt att ge utbild-
ningen på högskolan, säger Södertörns  
högskolas vice rektor Nils Ekedahl. 
– Vi ser att utbildningen skulle passa 
mycket väl in i högskolans profil men 
frågan kräver ytterligare analys. Detta 
kommer vi att jobba med under hös-
ten, säger han. n BBL

”De nyutexamin
erade ska helst  
inte hamna på  

rutinens brant”
Chefen för Länsbibliotek 
Sörmland, Lotta Åstrand, ville 
på Bokmässans seminarium 
Framtidens folkbibliotekarie se 
de nyutbildade bibliotekarierna 
få utrymme att ta med sig färsk 
teori in i den praktiska dagliga 
verkligheten. n BBL

37 %
så många internetanvändare 
över 12 år läser e-böcker eller 
lyssnar på ljudböcker, enligt 
Internetstiftelsens undersökning 
Svenskarna och Internet 2018. 
Antalet har ökat stadigt. 2016 var 
motsvarande siffra 20 procent och 
2017 30 procent. n BBL

Ny bibliotekarie-
utbildning utreds

Anna Lundén
FOTO: KB
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www.eurobib.se

SAY ”A” OCH DU HAR EN 
A-SKYLT MED EXTRA ALLT! 

Vad sägs om hjul, exponeringslister 
med valfri placering och möjlighet 

till skyltning? 

Välj laminerad björkplywood eller 
melamin på MDF.

Idealisk för exponering i öppna 
områden eller entréer. 

Ge böckerna den 
uppmärksamhet de förtjänar.

JUST
NU

Vill du veta vad tidningarna 
skrev om din mormors bergs-
klättring? Eller hur bokbålen 
i Nazityskland skildrades 
 medan de skedde? Från nästa 
år kan du få tillgång på ditt 
lokala bibliotek. 

S 
venska dagstidningar” kallas 
den tjänst som Kungliga bib
lioteket nu erbjuder landets 
folkbibliotek, universitets 
och högskolebibliotek och 

Riksarkivet. Den innehåller tidningar 
från 1645 till 2018, varav ett tiotal tit
lar finns i fulltext från publicerings
starten till idag, däribland Dagens 
Nyheter, Svenska dagbladet, Afton
bladet och Expressen. Sammantaget 
drygt 20 miljoner tidningssidor.

från början var det enda sättet 
att använda databasen att bege sig 
till Kungliga bibliotekets källare i 
Humlegården i Stockholm. Sedan 
2017 har tjänsten även funnits på 16 
universitets och högskolebibliotek. 
Och nu kan den alltså bli tillgänglig 
för biblioteksanvändare också på 
andra håll. Tjänsten ersätter de gamla 
 mikrofilmsarkiven och skillnaderna i 
sökmöjligheter är förstås enorm. Här 
kan användaren fritextsöka på allt 
från vävstolsfabrikat till myggarter, 
eller undersöka förekomsten av pre
positioner utan att behöva känna till 
vare sig rubriker eller publicerings
datum.

– Tidningsmaterialet är en fan
tastisk källa till vår gemensamma 
historia och samtid, säger Kungliga 
bibliotekets projektledare Heidi 
Rosen. Stort som smått finns beskri
vet, från världspolitiska händelser 
till skolmatsedlar. Och så klart ur 
olika vinklar och politisk åskådning. 

Tidningsmaterial är ett av Kungliga 
bibliotekets populäraste material 
och jag skulle vilja påstå att det finns 
något för alla användare i tidnings
materialet.

Heidi Rosen tror att viljan hos 
 folkbiblioteken att ansluta sig är stor. 

– Tjänsten är mycket populär 
på KB och på de lärosäten som 
 redan  anslutit sig. Folkbibliotekens 
användare skulle gagnas mycket av 
att på ett lätt sätt kunna ta del av sin 
lokalpress, både historisk och nutida. 
Men som fallet är med många andra 
tjänster, tillkommer en kostnad även 
för tidningstjänsten, i det här fallet 
en licenskostnad som går oavkortat 
till upphovsrättsorganisationen. 

Biblioteken får betala en licens
kostnad per ansluten terminal om  
2 425 kronor i månaden, som går till 
upphovsrättsorganisationen. För den 
kostnaden kan sedan alla användare 
söka artiklar, spara, skriva ut och 
kopiera. n  TEXT ANNIKA PERSSON

Digitaliserade 
 dagstidningar sprids

”

Svenska dagstidningar hittar du på:  
tidningar.kb.se

AI-labb i biblioteket
flera amerikanska universitet 
har  byggt AI-labb, men University 
of  Rhode Island är det första som 
 placerar det i biblioteket. Det handlar 
om tillgänglighet, säger de till ameri-
kanska Library Journal. Här ska finnas 
kraftfulla datorer och prylar som kan 
styras över nätet som Apple echo och 
Google home mini.  n BBL

Årets översikt
i veckan kommer 
Kulturrådets barn- 
och ungdomsbok-
skatalog fylld med 
215 titlar ur årets 
utgivning. Bland tip-
sarna finns Interna-
tionella bibliotekets 
Elisabeth Risberg, 
(Prickiga) Paula Högström från Lidingö 
bibliotek och Annika Edlund från 
Grubbebiblioteket i Umeå. n BBL

FO
TO

: G
ETTY

FO
TO

: KB

Hatgrupper
Amerikanska biblioteksfören-
ingen ALA uppdaterade nyligen 
sina riktlinjer för biblioteket som 
mötesplats. Om ett bibliotek 
välkomnar välgörenhetsorganisa-
tioner, föreningar och sport-
klubbar så kan det inte utesluta 
religiösa, sociala, politiska eller 
hatgrupper, bestämde ALA i juni. 
I senaste numret av Bis (Bibliotek 
i samhälle nr 3/2018) berättar 
New York-biblio tekarien Melissa 
Morrone om debatten som 
följde. n BBL

ORDET:
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ANNONS

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

MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND

ann dahlman är 
ny bibliotekschef i 
 Vänersborg. Hon 
har tidigare arbetat 
som gruppchef på 
Guldhedens bibliotek 
i Göteborg och som 

avdelningschef för barn- och ungdoms-
avdelningen på Trollhättans stads-
bibliotek.

tommy bildström 
slutar på Vindelns 
 bibliotek där han 
 arbetat med barnverk-
samhet och kultur  
och förestått filialen  
i Hällnäs. Från den 22 
oktober blir han i stället 

bibliotekschef i Nordmaling.

ann-sofie axelsson
Blir prefekt för Insti-
tutionen för vetenska-
pens kommunikation 
och lärande samt bib-
liotekschef för Chal-
mers bibliotek i 

Göteborg. Hon tillträder vid årsskiftet 
då hon lämnar sitt tidigare uppdrag 
vid Bibliotekshögskolan i Borås.

vi har nytt jobb
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Bli en del av bibliotekshögskolan, den största forsknings- och utbildningsinstitutionen i Sverige inom 

ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekshögskolan är en dynamisk och inter-

nationell arbetsmiljö med väl utvecklat samarbete med svenska, nordiska och europeiska universitet.

Välkommen med din ansökan senast 9/11

Högskolan i Borås siktar på att bli det tredje universitetet i Västsverige. Det innebär ökade satsningar där du kan vara med och bygga en 

spännande utbildnings- och forskningsmiljö. Här arbetar vi över gränserna i tre kompletta akademier, där varje medarbetare kan växa 

och nå sin fulla potential.

HB.SE/JOBB

UNIVERSITETSLEKTOR I BIBLIOTEKS- 
OCH INFORMATIONSVETENSKAP, 
MED UPPDRAG SOM CHEF FÖR SEKTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAPN

är sjuksköterskor från 
barnhälsovården gör 
hembesök hos familjer 
med åttamånadersbäbi
sar i Blekinge och Krono

berg tar de med sig pekboken Knacka 
på av AnnaClara Tidholm. 

Sjuksköterskorna läser högt med 
barnen och pratar sedan med föräld
rarna om läsningens betydelse för 
språkutveckling. De ger tips på hur 
man kan stimulera språket med hjälp 
av läsning och berättar om bibliotekets 
programverksamhet. Familjen får 
sedan behålla boken.

När barnet är 18 månader kommer 
familjen till BVC. Då läser sjuksköter
skan igen och ger ett presentkort på en 
bok som kan hämtas ut på biblioteket.

Så fungerar Språkstegen, en 
språkutvecklingssatsning som drog 
i gång 2016 och riktar sig till barn 
mellan 0 och 3 år. Barnhälsovård, bib
liotek och logopedi samarbetar för att 
stärka språkutveckling, läsande och 

läsförståelse och når ut till drygt  
4 000 barn per årskull varje år.

– Det borde vara en dröm för 
folkbiblioteken att nå ut så brett och 
till så många icke användare, säger 
Sara Wijk som jobbar på Biblioteksut
veckling Blekinge Kronoberg och är 
projektledare för Språkstegen. 

– Sjuksköterskor som jobbat ett tag 
ser ett otroligt behov av språkfräm
jande insatser. Föräldrar tar sig inte 
alltid tid till detta, säger Sara Wijk 
och berättar att alla barnhälsovårds
sjuksköterskor har fått utbildning i 
läsfrämjande via Språkstegen.

Tanken är att Språkstegen ska bli en 
del av barnhälsovårdens och bibliote
kens ordinarie verksamhet.

En utmaning med Språkstegen är 
att öka antalet barnfamiljer på biblio
teket.

– Vi gör allt vi kan. Sjuksköterskor
na har fått mycket bibliotekskunskap 
och berättar för föräldrarna att barn 
är VIP på biblioteket och att bebisar 
gärna får bita på böckerna. 

I satsningen ingår det även att 
sjuksköterskor och bibliotekspersonal 
deltar vid ett tillfälle i alla föräldra
grupper för att prata om läsning, 
böcker och bibliotek.n  
  TEXT STINA LOMAN

Väcker barns lust till språk 
och läsning
Bibliotek, barnhälsovård 
och logopedi samarbetar i 
 Blekinge och Kronobergs län 
för att nå ut med läsning till 
de allra minsta.

Det borde vara en 
dröm för folkbib-
lioteken att nå 
ut så brett och 
till så många icke 
användare", säger 
projektledaren  
Sara Wijk

Uppsala satsar på 
digital humaniora
universitetet i Uppsala startar nästa 
höst ett nytt masterprogram i digital 
humaniora med inriktning mot digitalt 
kulturarv.  
”Det behövs ett masterprogram som 
ger kunskaper i hur material kan digi-
taliseras och utforskas. Men också ett 
kritiskt perspektiv som ställer frågan 
vad som händer med materialet när 
det digitaliseras”, säger Åse Hedemark, 

universitetslektor i 
biblioteks- och infor-
mationsvetenskap 
vid institutionen 
för ABM. Det nya 
programmet ges på 
engelska och startar 
hösten 2019. n BBL

FO
TO

: G
ETTY



BIBLIOTEKSBLADET 7 | 2018  | 11

DEBATT 
Makerspace & 

Barnkonventionen

Målen visade vägen
Har ett makerspace verkligen med  biblioteksverksamhet 
att göra? Den  frågan tog Eslövs stadsbibliotek på 
 allvar. Efter noggranna överläggningar blev svaret ett 
 rungnade ja och verksamheten mycket rikare.

reativiteket är ett maker
space som drivs av Eslövs 
stadsbibliotek. Arbetet med 
Kreativiteket påbörjades 2014 
och har sedan dess växt till en 
verksamhet med många olika 
delar. Vi förstod tidigt att en av 

de viktigaste förutsättningarna för att Kreati
viteket skulle lyckas var att få biblioteks res
pektive förvaltningschef att ge sitt godkän

nande och stödja verksamheten.
För att få 

detta stöd var 
vi tvungna att 

ställa oss frå
gan: på vilket 

sätt för
bättrar ett 

 makerspace bibliotekets verksamhet? Om vi 
inte hade ett tydligt svar på den frågan är det 
inte säkert att ledningen heller skulle se Kreati
vitekets förtjänster. För även om makerspace på 
folkbibliotek har blivit en vanligare syn är det 
inte självklart att bibliotek ska syssla med det. 

folkbibliotek är i hög utsträckning en 
 målstyrd verksamhet. Vi styrs av kommunens 
mål, förvaltningens mål och bibliotekets mål. 
Utöver det styrs vi av biblioteks lagen. Vi utgick 
därför från dessa olika mål för att kunna se 
i vilka fall ett makerspace skulle kunna öka 
måluppfyllelsen i den befintliga biblioteks
verksamheten. Med utgångspunkt i de mål vi 
trodde oss kunna uppfylla genom att starta 
en makerverksamhet på biblioteket skrev vi 
ett dokument som innehöll  motivering till 
varför ett makerspace är viktigt på Eslövs 
stadsbiblio tek och hur vi tänkte att det skulle 
fungera. 

Det togs emot väl av våra chefer och vi 
 kunde påbörja det praktiska arbetet med det 
som skulle bli Kreativiteket.

Arbetet med målen var något av en  
ögon öppnare för oss. Naturligtvis hade vi varit 

K
TEXT PER ANDERSSON, 
MARIA ANDERSSON, 
MARIA ERIKSSON OCH 
THERESE HAMMARSTEN, 
BIBLIOTEKARIER PÅ 
 ESLÖVS STADSBIBLIOTEK.

Dags att följa barnkonventionen
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 
2020 och på Next library-konferensen i Berlin 
presenterades en svensk modell för att imple-
mentera den i bibliotekens verksamhet.

att arbeta med barnkonventionen är att arbeta med mänskliga 
rättigheter. Alla vuxna har ansvar för att kompensera för att 
barn inte har makt. Barn kan inte rösta och de har inte tillgång 
till några maktpositioner i samhället. Men vi kan hjälpa dem att 
få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda genom att använda 
det verktyg vi fått från FN, de 54 artiklarna i barnkonventionen. 

En viktig artikel är artikel 12 som säger att när en offentlig 
verksamhet ska fatta beslut som berör barn så har barn rätt att 
bli hörda och uttrycka sina åsikter. Även artikel 3 är viktig. 

Den säger att alla beslut ska tas med hänsyn till barnets eller 
barnens  bästa. Och det finns fler artiklar som är högst relevanta 
i bibliotekets verksamhet.

Det yttersta ansvaret för att en implementering av barn
konventionen sker på alla nivåer i biblioteksverksamheten är 
chefens. Det är  ledningens ansvar – inte barnbibliotekariens. 

En snabb omvärldsspaning har visat att kännedomen om 
att det finns ett uppdrag att arbeta med barnkonventionen är 
 ganska dålig hos bibliotek i flera länder. 

medvetna om verksamhetsmålen tidigare, 
men kopplingen till utvecklingsarbete 
var inte alltid tydlig. Det är lätt hänt att 
måldiskussioner bara handlar om vilka 
mål verksamheten uppfyller. Nu handlade 
de i stället om vilken verksamhet vi kunde 
skapa med utgångspunkt i målen.

De mål vi har att förhålla oss till är 
tydliga, men de lämnar samtidigt en stor 
frihet i hur vi väljer att utforma biblioteks
verksamheten. Verksamheten kan se ut på 
en mängd olika sätt så länge den leder till 
hög måluppfyllelse. Vi skulle till och med 
kunna tänka bort biblioteken ur ekvatio
nen. Hur skulle vår verksamhet se ut om 
folkbiblioteken inte fanns? Hur skulle 
vi då göra för att uppnå målen? Skulle vi 
uppfinna folkbiblioteken på nytt?

Vi är inte av åsikten att vi bör göra oss 
av med det traditionella biblioteksarbetet. 
Vårt arbete med målen är inte tänkt som 
en kritik av den befintliga biblioteksverk
samheten, utan snarare som en perspek
tivförskjutning. En bör inte glömma att 
även sådant vi tar för givet, som fria utlån 
av böcker till allmänheten, är sprunget ur 
en problemlösnings process för att uppnå 
vissa mål. 

Det är möjligt att många av de saker 
vi gör i dag utgör den bästa vägen till 
 måluppfyllelse. Vi kommer dock aldrig 
att vara säkra på det om vi låser oss vid 
den traditionella bilden av vad som utgör 
biblio teket. I stället menar vi att en väg 
framåt kan vara att se den befintliga verk
samheten som ett av flera  tänkbara svar på 
en kontinuerlig problem lösningsprocess 
vars syfte är att uppnå verksamhetens 
mål. Först då kommer vi att veta om det 
vi gör i dag är rätt, eller om vi kanske kan 
göra saker på ett annat, bättre sätt.

att uppfatta målen och verksamheten så 
här anser vi skapar en trygghet i föränd
ringsarbetet. Även om  makerspace på folk
bibliotek “ligger i tiden” och Kreativiteket 
kanske hade funnits utan vårt fokus på 
målarbete så hade vi då varit utlämnade åt 
människors välvilja. Nu vet vi i stället var
för det vi gör är viktigt och kan motivera 
det både internt och externt. På den eviga 
frågan om det här verkligen är någonting 
bibliotek ska syssla med kan vi med säker
het svara ja och tydligt förklara varför vi 
bör  bedriva makerverksamhet. n

under hösten publicerar de regionala biblioteks verksam
heterna i Östergötland, Örebro län, Sörmland och  Gävleborg 
en skrift som är ett stöd för den chef som vill påbörja ett 
 implementeringsarbete i sin verksamhet. Modellen har 
 utarbetats i samarbete med fyra chefer för folkbibliotek och  
den består av åtta steg som bygger på varandra. 

TEXT CHRISTINE WENNERHOLM, BIBLIOTEKSKONSULENT  REGION 

 GÄVLEBORG OCH ANN CATRINE ERIKSSON, BIBLIOTEKSKONSULENT 

 LÄNSBIBLIOTEK SÖRMLAND n

Du har implementerat barnkonventionen

Du säkerställer kvalitet och hållbarhet

Du säkerställer fortbildning för alla medarbetare

Du skriver en handlingsplan för implementeringen

Du lär dig hur du kan göra en prövning av barnets bästa

Du lär dig om artiklarna i barnkonventionen 

Du ser till att det görs en kartläggning av nuläget i din verksamhet 
och kommun

Du vet att barnkonventionen finns
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Bort med stök. In med digidelcenter och en ny mötesplats för 
 personer med annat modersmål än svenska. Upplands Väsbys 

 bibliotekschef har stora planer för framtiden.

ed  långsamma, 
trötta steg tar 
sig ett gäng 
gymnasie elever 
uppför en bred 
trappa mitt i 
huset Messingen. 
En doft av skolbe

spisning dröjer sig kvar, rengöringsmedel och 
ärtsoppa. Det är torsdag och eftermiddagens 
lektioner ska snart börja. 

messingen ligger precis intill pendeltågsstatio
nen i Upplands Väsby. I det fem våningar höga 
huset delar två gymnasieskolor och kommu
nens enda folkbibliotek på utrymmet. En lös
ning som inte alltid fungerar så bra på grund 
av stök i husets bottenvåning där biblioteket 
har ett hörn som de kallar pendlarbibliotek. 
Här finns några bokhyllor, en tidningsvägg, 
bord och utlåningsautomat. 

Väggarna är målade svarta och stora fönster 
vetter ut mot pendeln där 25 000 personer 
passerar varje dag. Tanken med pendlarbibli
oteket är att besökaren snabbt ska rycka med 
sig en pocketbok på väg till pendeln eller sitta 
ner och läsa en tidning. 

Men biblioteket har tvingats plocka bort 
fler och fler saker från utrymmet på grund av 
vandalisering och stök. Det berättar bibliotek
schef Catharina Ek när hon möter oss mitt i 
trappan. 

M
– Gymnasieeleverna passerar här varje dag 

på väg till matsalen. De låter mycket och sitter 
ibland i biblioteket och äter sin lunch när det 
är fullt i matsalen. Eller väntar på att ung
domsgården ska öppna och att kompisar slutar 
skolan. De som kommer till pendlarbiblioteket 
för att läsa tidningar har inte uppskattat det. 
Vi behöver göra så att alla parter trivs här, 
säger hon.   

Catharina Ek har varit bibliotekschef ett 
år och hennes engagemang för biblioteket 
går inte att ta miste på. Det dröjer inte länge 
förrän hon berättar om sin vision: att ta 
bort pendlarbiblioteket och i stället göra om 
lokalen till en mötesplats som bemannas av 
olika delar av kommunen, som kontantcenter, 
mottagningsenhet och socialt bistånd. Det 
kommer att påminna om ett medborgarkontor. 
Dessutom vill hon se ett digidelcenter. 

– Jag drömmer om en storbildsskärm som 
visar dagens schema. Mellan klockan 11 och 13 
har Arbetsförmedlingen cvverkstad, klockan 
13 till 16 svarar kommunen på frågor om bo
endestöd och på kvällen blir det digital hjälp. 
Hela tiden har vi en bemannad drop indisk dit 
medborgarna kan komma och få hjälp. Målet 
är att vara en självklar etablerad plats dit du 
vänder dig oavsett vad du behöver hjälp med, 
säger Catharina Ek. 

den nya mötesplatsen och digidelcentret ska 
framför allt rikta sig till personer med annat 

TEXT STINA LOMAN  
FOTO YLVA SUNDGREN

Drömmar  
om delaktighet

Upplands 
Väsby

Kommunen har 44 
605 invånare, 113 na-
tionaliteter och 29,2 
procent av befolk-
ningen har en utri-
kesfödd bakgrund 

(41 procent om barn 
till utlandsfödda 

föräldrar räknas in). 
De största språken, 

efter svenska, är 
finska, persiska och 

arabiska. 
 

Källa: Catharina 
Ek, Upplands Väsby 

kommun.

Catharina Ek, 
 bibliotekschef, 

drömmer om en 
ny mötesplats 

med  digidelcenter. 
 ”Målet är att vara en 

självklar etablerad 
plats dit du vänder 
dig oavsett vad du 

behöver hjälp med”, 
säger hon.

UPPLANDS VÄSBY:
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modersmål än svenska. Orsaken är att många i 
denna målgrupp kommer till biblioteksperso
nalen med frågor om digital hjälp.  

– De kan fråga om elektroniska blanketter, 
hur man bifogar en fil eller gör ett snabela. 
Frågorna kommer osorterade och vi behöver 
göra något åt det. Jag vill att medarbetarna 
ska hänvisa till en uppstyrd verksamhet, säger 
Catharina Ek.

Egentligen är det kommunens mottagnings
enhet som ska besvara den här typen av frågor. 
Men de hinner inte hjälpa alla. 

Mikael Kampner är integrationssamordna
re i kommunen.

– Många flyktingar är inte vana att läsa 
mejl eller hitta enkäter på webben. Vi måste 
hantera våra kommunala resurser så att vi 
kan hjälpa dem, säger han och påpekar att det 
i förlängningen rör sig om en demokratifråga, 
som att nå ut med information om att alla som 
varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd får 
rösta i kommunalvalet. På så sätt kan valdelta
gandet öka. 

biblioteket har tidigare haft utbildningstill
fällen med ABF där de erbjudit digital första 
hjälpen för personer med annat modersmål 
än svenska, men det var svårt att få deltagare. 
En lärdom från samarbetet är att framöver 
ha lektioner som är återkommande på samma 
veckodagar och tider. Biblioteket ska också 
samarbeta med SFI, Svenska kyrkan och olika 
språkkaféer för att nå ut till målgruppen. 

Det är inte bara Upplands Väsby som ser 
behovet av att erbjuda mer digital hjälp. Det 
bubblar i flera kommuner och nu arrangeras 
flera regionala konferenser där bibliotek, poli
tiker, beslutsfattare, myndigheter och företag 
ska diskutera hur regionen kan samarbeta för 
att öka den digitala delaktigheten. 

många hämtar inspiration från Motala 
biblioteks digidelcenter som öppnade förra 
sommaren. Tanken är att centret ska minska 
de digitala klyftorna, hit kommer medborgare 
för att få digital första hjälpen eller lära sig 
programmering. 

Satsningen har blivit 
lyckad. En orsak är att 
biblioteket inte driver 
centret själv utan har 
fått till ett bra samarbe
te med andra kommun
förvaltningar, och att 
digidelcentret är en del 
av kommunens digitaliseringsstrategi. 

Även från högsta politiska nivå har man lyft 
behovet. Förra regeringen gav Internetstif
telsen i uppdrag att fördela 8 miljoner kronor 
under 2018. Pengarna ska gå till etablerandet 
av 5–10 digidelcenter. Vilka som får pengar 
meddelas i november.  

Men om det blir någon ny mötesplats och 
digidelcenter i Upplands Väsby är långt ifrån 
klart. Det behövs politisk förankring och en 
hel del pengar. Biblioteket har fått 600 000 
kronor från förra regeringssatsningen Stärkta 
bibliotek. Medlen ska främst läggas på nya mö
tesplatsen. Biblioteket har också sökt pengar 
från Internetstiftelsen till digidelcentret. 

– Finansiering är en 
utmaning. Vi kommer 
att behöva jobba väldigt 
hårt på det, säger 
 Catharina Ek. 

Hur den nya platsen 
ska se ut är inte helt 
klart. 

Taina Lavikainen är mångspråksbibliote
karie på biblioteket. Hon har byggt upp den 
mångspråkiga verksamheten med SFImate
rial, lättlästa böcker och samhällsinformation 
på olika språk. Tanken är att allt det ska flyttas 
till den nya mötesplatsen. Hon vill också se 
laddningsvagnar för bärbara datorer och 
paddor, och ett gediget kursutbud med många 
baskurser i datoranvändning. 

– Det kommer inte att vara en stationär 
datorpark, saker ska vara flyttbara för att 
undvika stök, säger Taina Lavikainen och 
fortsätter: 

– Vi måste fylla rummet med aktiviteter och 
ständigt ha bemanning. n

> ”’Finansiering är en 
 utmaning. Vi kommer att 

behöva jobba väldigt hårt på 
det’, säger Catharina Ek. ”

Pendlarbiblioteket i Upplands Väsbys bibliotek har 
fungerat dåligt på grund av vandalisering och stök. 
Nu hoppas bibliotekschef Catharina Ek att utrymmet 
kan göras om till en mötesplats och digidelcenter.

Taina Lavikainen,  
mångspråksbibliotekarie.

Taina Lavikainen, 
mångspråksbiblio-
tekarie,  Catharina 
Ek, biblioteks chef, 
och Mikael Kampner, 
integrationssamord-
nare, funderar över 
hur  utrymmet vid 
pendlar biblioteket kan 
användas på ett bättre 
sätt.
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G
nosjö i Småland har – med 
tiotusen invånare – ett 
 huvudbibliotek och två 
filialer.  De två filialerna är 
placerade i två skolor och 
när det nyligen bestämdes 
att en av dem skulle byggas 

om tyckte bibliotekschefen i Gnosjö, Kristina 
Gernes, att det var läge att tänka nytt. 

–  Skolorna efterfrågar digitala verktyg. De 
gör digitala satsningar, jobbar med program
mering. Barnen i skolorna kommer att få 
läsplattor och datorer som en del av sina läro
medel. Men var befinner sig biblioteken i den 
utvecklingen? Vi bestämde oss för att skapa 
ett digitalt bibliotek. 

Rummet som biblioteket ska få disponera är 
litet och det skulle ändå inte få plats mycket 
böcker. Nu pågår arbetet med att  förvandla 
alla tankar på vad ett digitalt bibliotek skulle 
kunna vara till praktisk verklighet. Det 
 betyder i Gnosjös fall satsningar på etid
ningar och eböcker och abonnemang på 
strömmande film. Med pengar från Stärkta 
bibliotek tittar de också på möjligheter att 
låna ut surfplattor. Det är inte alla som har 
teknik hemma. 

– Nu får vi chansen att göra en pilotsats
ning och ge det en fysisk form, säger Kristina 
Gernes.

Kommunen har en ambitiös itstrategi och 
har föresatt sig att vara bland de tio bästa 

 ”Här finns ett  
digitalt glapp”

Utanförskap är  
svårt att mäta

Småländska småföretagarkommunen Gnosjö planerar 
ett digidelcenter för både bredd och spets. Företagen 
efterfrågar kunskap om avancerad teknik medan äldre 
behöver kunna använda kommunens e-tjänster.

mellanstora kommunerna på it år 2020.  
Och då måste alla förvaltningar dra sitt strå 
till stacken. Det kan handla om nya tjänster 
som digitala bygglov eller att söka förskole
plats på nätet. Men det gäller också att lära 
invånarna att använda dem. 

Nu sitter Kristina Gernes tillsammans 
med kommunens integrationssamordnare 
och finslipar en ansökan om att skapa ett 
 digidelcenter.

Vad ska man göra i centret? 
– Det ska vara en bas för samhällsservice, en 

plats där man kan ställa frågor. Och där man 
kan få utbildning i att använda de etjänster 
som kommunen nu utvecklar. Digitala bygglov 
eller ansökan om förskoleplats. 

målgrupperna är flera. Dels behöver 
 medarbetarna i kommunen själva kunna 
hantera de digitala tjänsterna. Dels måste 
 invånarna kunna använda dem. Det finns ock
så behov av digital baskunskap för dem som 
står utanför arbetsmarknaden. 

– Det är inte längre frågan om om utan om 
när man kommer att vara beroende av ett 
bankid. Där måste vi ha med alla på tåget.

Men Gnosjö är också en stark företagar
kommun med allt större tekniktäthet och 
behov av spetskompetens. Där ser Kristina 
Gernes behov av att stärka nätverken med 
aktörer som kanske inte är bibliotekens 
självklara partners, som inkubatorföretag och 
näringslivsföreningar. 

– Vi måste se till att alla medborgare är 
med på tåget, att ingen lämnas utanför. Men 
vi behöver också jobba i framkant och stärka 
upp skolans satsning, så att de unga kommer 
ut rustade för arbetsliv eller  entreprenörskap. 
Där någonstans tror jag att Gnosjös 
 digidelcenter hittar sin grej. n

TEXT ANNIKA PERSSON  

Kristina Gernes
FOTO: PRIVAT

GNOSJÖ:

Digital delaktighet kan handla mer om  samhälls kunskap 
än om teknik. Om att få veta vem som har hand om 
 dagisplatserna, sjuklönen och legitimationen. 
– Vi kan inte bara prata om digital kompetens, säger 
professorn i statsvetenskap Elin Wihlborg. 

I
samma takt som digitaliseringen skapar 
samhällsvinster höjs tröskeln för utan
förskap. Medan Skatteverket och För
säkringskassan gör stora vinster på att 
inte längre skicka blanketter och svara i 
telefon, sitter medborgarna i andra änden 
och förväntas göra jobbet själv. 

Vet de inte hur får biblioteket rycka in. För 
det är i sista hand kommunen som ansvarar 
för individernas informationsförsörjning. 

– Biblioteken blir ett slags sista restpost. 
Medan andra förvaltningar har en stuprörs
organisation utgår biblioteket från individen 
och det blir ett slags anomali i den offentliga 
förvaltningens styrorganisation, säger Elin 
Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Lin
köpings universitet. 

Hon tycker att biblioteken borde skicka räk
ningarna vidare till andra aktörer eftersom 
kostnaderna för effektiviseringen i grunden 
inte är kulturförvaltningens. 

– Alla är beroende av det här skyddsnätet för 
att kunna fortsätta effektivisera. 

i 20 år har Elin Wihlborg studerat vad som 
görs för att inkludera människor i samhälls
utvecklingen. Nu följer hon Digidelnätverket 
och är inkopplad i flera stora biblioteksprojekt, 
som Kungliga bibliotekets Digitalt först och 
Digidelcentret i Motala. 

Att innehållsfrågorna ofta är viktigare än 
teknikfrågorna har hon sett bland annat i 
arbetet med den digitala bokbussen i Norrkö
ping som fylldes med ny teknik och besökte 
utsatta områden. Det handlar om vem man 
vänder sig till om vad. Att Försäkringskassan 
hanterar föräldraförsäkring, men kommunen 
barnomsorg. 

– Vi kan inte bara prata digital kompetens. 
Vi måste samtidigt prata om samhällsinfor
mation. Och vi kan inte heller prata om en 
skarp linje för utanförskap. För det är väldigt 
svårt att mäta. Man kan vara med på olika sätt.

Men måste alla ut på nätet? 
– Du kan bestämma i viss mån. Du kan välja 

bort sociala medier eller bankid. Men går 
du till en läkare så för de en digital journal. 
Och dina kontantuttag registreras digitalt i 
 banken. Det är som med bilkörning. Du kan 
välja att inte köra bil, men du måste ändå se dig 
för när du går över gatan. n

TEXT ANNIKA  
PERSSON 
FOTO DAVID  
BROHEDE
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Svenskarnas  
internetvanor
Internetanvändning är knuten till ålder och 
klass. Det är också fler som står utanför på 
landsbygden än i stan.

Källa: www.iis.se
Ladda ner rapporten på: https://2018.svenskarnaochinternet.se

i internetstiftelsens nysläppta rapport 
Svenskarna och internet har över 3000 
svenskar från elva år och uppåt fått svara på 
frågor om sina internetvanor. Det är artonde 
gången i rad som undersökningen görs.

Resultaten visar att andelen av befolkning
en som inte använder internet är lika stor 
idag som 2017. Sex procent av svenskarna 
använder inte internet alls.

– Det är ganska få personer. Anledning
en som de uppger är att de inte vill. De är 
inte intresserade, tycker inte att internet är 
användbart, säger Pamela Davidsson som 
är projektledare på Internetstiftelsen och 
ansvarar för studien.

en annan vanlig orsak till att inte använda 
internet är att tekniken uppfattas som krång
lig. Några saknar dator. Men internetanvän
dandet är knappast någon kostnadsfråga.

– Det är nästan ingen som säger att det är 
för dyrt.

Däremot är internetanvändandet en 
åldersfråga – och en klassfråga. Av den dryga 
miljon svenskar som använder internet 
sällan eller inte alls är över hälften 76 år eller 

äldre. De är i större utsträckning pensionärer 
jämfört med övriga befolkningen, men också i 
högre utsträckning landsbygdsbor, lågutbilda
de och har en lägre inkomst.

– Det är definitivt en klassfråga. Delar man 
upp internetanvändandet per bransch kan 
man också se att det är kopplat till arbetar
yrken. Personer som jobbar inom hotell och 
restaurang, handel, vård och industri använ
der internet mindre än de som har tjänste
manna och akademikeryrken, säger Pamela 
Davidsson.

Även om de flesta använder internet ibland, 
är det inte alla som tar del av alla tjänster och 
all information som finns på nätet. Nästan 
60 procent av de äldre över 75 använder inte 
internet för att ta del av offentlig information. 
I samma åldersgrupp är det också nästan åtta 
av tio som inte använder bankID. 

Det är problematiskt, enligt Pamela 
 Davidsson. Personer som inte använder 
 bankID får svårare att betala sina räkningar. 
Och utmaningarna riskerar att bli ännu större 
i framtiden.

– Det diskuteras att införa röstning i riks
dagsval på internet, och då krävs ju bankID. 

Nästan alla under 66 år använder internet, visar Internetstiftelsens  
nya rapport om svenskarnas internetvanor. Den stora skiljelinjen  

går mellan dem som surfar ofta respektive sällan.
TEXT EMMELI NILSSON  GRAFIK LOUISE BÅÅTH

De äldsta  
deltar minst

>

STAD OCH LANDSBYGD:
Andel av befolkningen som 
inte är dagliga internet-
användare i stad respektive 
landsbygd.
Stad: 8 %
Landsbygd: 13 %

 
 
 
 
 

UTBILDNING: 
Andel av befolkningen  
som inte använder internet 
 dagligen fördelat på utbild-
ningsnivå: 
Enbart grundskola: 28 %
Gymnasium: 9 %
Påbörjat högskolestudier  
(ej examen): 8 %
Högskoleexamen eller högre 
utbildning: 7 %

SYSSELSÄTTNING: 
Andel av personer i olika 
 sysselsättning som inte 
 använder internet dagligen:
Pensionär: 29 %
Arbetssökande: 9 %
Sjukskriven: 8 %
Arbete: 3 %
Studerande: 1 %

 

SÖKORD:
Andelen som helt och hållet 
tycker att det är enkelt att 
hitta rätt sökord när de söker 
efter information på internet 
har minskat sedan 2017:
2017: 62 %
2018: 47 %

”Jag är inte intresserad  
av internet!”

Det viktigaste skälet att inte använda  
internet över huvud taget, 2018:
➼  Inget intresse/inte användbart: 47 %
➼  Krånglig teknik/kan inte: 24 %
➼  Ingen dator: 6 %
➼  Inte tid/alltför upptagen: 4 %
➼  För dyrt: 3 %
➼  Finns ingen uppkoppling: 2 %
➼  Annat: 8 %
➼  Vet ej: 4 %

ÅLDER: 
Efter 66 år sjunker använd-
ningen av internet.  
Andel av befolkningen som 
minst någon gång använder 
internet. 
12-65 år: 98-100 %
66-75 år: 91 %
76 år och äldre: 58 %
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SCHWEIZ
50 %: ”Är inte  
intresserad”

TUNISIEN
38 %:”Vet inte 
hur man gör”

GREKLAND
49 %:”Vet inte 
hur man gör”

LIBANON
46 %: ”Är inte  
intresserad”

SAUDI ARABIEN
45 %: ”Är inte  
intresserad”

QATAR
44 %:  

”Har inte tid”

EGYPTEN
31 %: ”Är inte  
intresserad”

SVERIGE
55 %: ”Är inte  
intresserad”

USA
28 %: ”Har 

ingen dator”

82 procent delaktiga i 
det digitala samhället, 
jämfört med 24 procent 
av de som svarar att de 
använder internet varje 
vecka.

Generellt sett ligger 
Sverige ändå bra till 

när det gäller digital delaktighet. De  nordiska 
länderna toppar Eurostats siffror över 
 internetanvändning. Eurostat mäter också 
”digital skills”, och där hamnar Sverige på 
fjärde plats. 

– Det är svårt att få jämförbara siffror inter
nationellt. Men när det gäller pensionärer och 
internet brukar USA ha ännu högre siffror för 
delaktighet än Sverige. Pensionärsorganisa
tionerna i USA är starka lobbyorganisationer, 
säger Pamela Davidsson.

Hon är inte särskilt orolig för de äldres inter
netanvändande. Användandet ökar, trots allt.

– För äldre finns det en herrans massa 
potential. De är lite sena, men de hakar på och 
upptäcker successivt nya delar av internet. n

> Jag har ingen lösning, 
men där har vi ett 
problem.

Men den riktigt 
stora skiljelinjen går 
inte längre mellan dem 
som använder internet 
och dem som inte alls 
använder internet, påpekar Pamela Davidsson. 
Skiljelinjen går i stället mellan sällananvändare 
och dagliga användare.

– 90 procent av befolkningen använder 
internet dagligen. Det är lika hög andel som 
har en smart mobiltelefon. För fem, tio år 
sedan kunde man inte vara uppkopplad hela 
tiden, men det kan man nu. Och de som inte 
är uppkopplade hela tiden hamnar vid sidan av.

internetstiftelsens undersökning visar att de 
som bara använder internet någon eller några 
gånger i veckan känner sig mycket mindre 
delaktiga i det digitala samhället än de som 
kopplar upp sig varje dag. Av de som  använder 
internet flera gånger dagligen känner sig  

olk kommer dagligen med 
digitala frågor till bibliote
ken, men också till handlare 
och bygdegårdar, berättar 
MarieLouise Eriksson, på 
Regionbibliotek Norrbot
ten. 

Hon och hennes kolleger 
är just nu i färd med planeringen av Norrbot
tens digidelkonferens. Den tar sin utgångs
punkt i Digitaliserings rådets senaste rapport, 
där de skriver att ”I Sverige ska alla kunna 
använda och utveckla sin digitala kompetens”.

– Vi få till ett bra samarbete med alla  aktörer 
i länet. Så nu bjuder vi in beslutsfattare och 

strateger från flera håll, från kommunerna, 
Region Norrbotten, Länsstyrelsen, folk
bildning och föreningar säger MarieLouise 
Eriksson.

De som står utanför det digitala  samhället 
tillhör ofta bibliotekens prioriterade 
 målgrupper. Men biblioteken kan inte svara 
mot alla behov och där kommer behovet av 
samverkan in, menar MarieLouise Eriksson.
Många kommuner funderar nu i termer av 
digidelcenter. 

men norrbotten är bara en av sex regioner 
som håller konferenser om den digitala delak
tigheten nu i höst. Konferenserna har kommit 
till på initiativ av Digidelnätverkets nationella 
samverkansgrupp som ett erbjudande till 
 regionerna via läns eller regionbiblioteken.
– Vi tror att det är strategiskt rätt att ha 
regionala konferenser nu. Myndigheten för 
digitaliseringen är på plats och det finns en 
satsning på regionala koordinatorer. Det är 
dags att omvandla de regionala digitala agen
dorna till konkreta strategier och då hamnar 
man i frågor som: Hur ska vi göra? Var görs det 
konkreta insatser? Det är där starten ligger för 
de regionala konferenserna, säger Digidelnät
verkets seniora rådgivare, Ann Wiklund.
Tanken är att få med alla på det digitala tåget 
och att hitta svar på vem som ska hjälpa dem 
dit. Målgrupperna är alla som kan bidra, i 
offentlig, privat eller frivillig sektor.

– Biblioteken blir lätt den plats som finns 
för att komma och ställa sina frågor, men fler 
behöver vara med och samverka, säger Ann 
Wiklund.

När det gäller konferenserna har ni låtit 
läns- och regionbiblioteken spela huvud-
rollen. Varför? 

– De är snabba, vana att ta  kontakter på 
tvärs och är väl insatta i frågan, säger Ann 
Wiklund.  n  TEXT ANNIKA PERSSON

Sex regioner håller konferenser om digital delaktighet i 
höst. Ett initiativ från Digidelnätverket som hoppas på 
konkreta strategier där fler aktörer är med på tåget.  

” Nu vill vi vill kroka arm 
med alla i regionen”

Marie-Louise Eriksson
FOTO: ANDERS ALM

”90 procent av befolkningen 
använder internet  dagligen. 
Det är lika hög andel som 
har en smart  mobiltelefon”
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Svaret skiftar mellan länder. I Grekland 
svarar folk att de inte vet hur man gör.  
I Qatar att de helt enkelt inte har tid.

Varför använder du 
inte internet?

F”

Källa: The world internet project international 
report, 8th edition
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Ann Wiklund är 
senior rådgivare i 
Digidelnätverket 

som tagit initiativ 
till konfereserna.
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NYTTA

NÖJE

ANVÄNDAR- 
VÄNLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

Kommentar till betygen: 
Nöjesbetyget hade höjts 
rejält om det hade funnits 
exempel och berättelser i 
utställningen. Att texterna 
var för obearbetade gjorde 
sitt till. Genomskåda av-
sändaren bli en propagan-
daavslöjare är till exempel 
en alldeles för lång text för 
en knapp.

äggen utanför kläs med en bild 
av en bokhylla. Där samsas en 
hjärna, en första hjälpen väska, 
ett par hörlurar och ett gummi
öra. Längre ner kolvar, mikro
skop och en dator. Det sitter en 
pappersklämma på den andra 

väggen: ”Välkommen till det  resande demo
kratilabbet”. Labbet lovar att vara en plats där 
”motkrafter formas, framgångsreceptet för 
propaganda identifieras och vägen från avsän
dare till mottagare förklaras”. 

den portabla utställningen är producerad 
av Arbetets museum, som tillsammans med 
Statens medieråd och studieförbundet Sensus 
står bakom initiativet som ska utgöra en 
ingång till Statens medieråds metodmaterial 
i  källkritik för högstadie och gymnasiesko
lan. Efter vernissagen på Bokmässan ska tre 
exemplar turnera runt bibliotek i Sverige. Det 
kostar inget att beställa den, men man får om
besörja transporten till nästa bibliotek. 

Det handlar om källkritik. På skärmar visas 
pedagogiska visualiseringar under rubriker 
som Åsiktsmaskinen, Propagandalabbet och 
Första hjälpen. Här finns checklistor för käll
kritik med frågor om vem som är  avsändaren, 
vad denna kan ha för syfte och om man 
jämfört med budskap från andra källor. Det 
står att propaganda fungerar bättre om den 
paketeras i en tilltalande form och att den kan 
komma som budskap från falska avsändare. 

Informationen är trovärdig och elegant 
förpackad i trivsam form. Men tråkig. Vilka 
högstadie och gymnasieelever ska tända på 
det här? 

samma dag som jag testar  demokratilabbet 
publicerar Dagens Nyheter en intervju med 
visselblåsaren som avslöjade  Cambridge 
 Analyticas metoder, Chris Wylie. Han berättar 
om hur företaget skannade sociala medier ef
ter missnöjda och obalanserade  personer med 
på gränsen till paranoida  konspirationstankar. 
Hur de  sedan metodiskt oroade dem, under
grävde deras självkänsla och förstärkte deras 
impulsivitet för att slutligen peppra dem med 
 inbjudningar till  högerextrema Facebook
grupper med andra utsatta och fjärrstyrda 
fejkade personer. För att påverka bland annat 
det amerikanska presidentvalet.

Jag känner inte era femtonåringar. Men 
Chris Wylies berättelse var oändligt mycket 
mer verkningsfull än hur många ”kolla källan” 
som helst för den som vill förstå hur den 
 moderna medievärlden kan manipulera. n

BBL TESTAR
Vad tycker du att

vi ska testa?
Tipsa bbl@a4.se

VAD? Utställningen Det resande demokratilabbet
VAR? På Bokmässan och sedan biblioteksturné
FÖR VEM? Främst för högstadie- och gymnasieelever

Fint men tråkigt  
om källkritik

V
TEXT ANNIKA PERSSON
FOTO STINA LOMAN

Betyg

På skärmen 
sorteras de 
sura och 
ledsna   
smiliesarna 
bort ur 
tratten som 
samlar din 
information.

Nu uppfylls visionen
om en nationell katalog

Genom ett samarbete med Kungl. biblioteket, medieleverantörer och 
folkbiblioteken kommer BTJ:s tjänst Bibliografisk service att levereras via 
Libris nationella flöde med start 2019. Vad innebär detta för folkbibliote-
kens verksamhet och uppdrag ur ett nationellt perspektiv?

Mer tid till bibliotekets 
förmedlande roll
BTJ har en över 80 år lång historia 
som biblioteksleverantör. Företa-
get bildades ursprungligen av just 
Sveriges folkbibliotek. Tanken var 
att biblioteken skulle ha en central 
professionell leverantör av produk-
ter och tjänster, för att skapa en 
effektiv och rationell verksamhet för 
alla svenska folkbibliotek. 

Bibliografisk service har under 
många år utvecklats och optimerats 
för att underlätta folkbibliotekens 
vardag. Genom den här tjänsten har 
BTJ katalogiserat åt majoriteten av 
folkbiblioteken i nästan ett sekel.

Idag behöver många bibliotek mer 
tid och resurser för att utveckla 
bibliotekets förmedlande roll. Syftet 
med Bibliografisk service i nationell 
katalog är just att ge biblioteken stöd 
i form av en snabb och effektiv för-
sörjning av katalogposter och under-
håll av katalogerna- för att frigöra 
tid till utåtriktad verksamhet.

Centralt stöd för mång- 
språkig medieförsörjning
Många folkbibliotek har idag utma-
ningar i arbetet med mångspråksme-
dier. Det finns behov av en central 
kraft med språklig kompetens som 
stödjer folkbiblioteken i deras 
mångspråkiga verksamhet. 

Genom Bibliografisk service i nationell 
katalog effektiviseras och förenklas 
hanteringen av mångspråk, och bib-
lioteket får metadata för medier på 
all världens språk. BTJ:s information 
gör medierna snabbt tillgängliga och 
mervärdena förbättrar sökbarheten 
samt ger ett viktigt stöd i förmed-
lingsarbetet.

Nya möjligheter  
för bibliotekssektorn!
Genom Bibliografisk service i natio-
nell katalog får vi äntligen en samlad 
nationell bibliotekskatalog. Genom 
att en central aktör som BTJ utför 
katalogiseringen kan den svenska 
bibliotekssektorns metadataförsörj-
ning effektiviseras och förbättras.

”Katalogisering på BTJ” – Genom katalogi-
sering görs medier sökbara för bibliotekarier 
och låntagare, och skapar möjligheter att 
utveckla nya digitala bibliotekstjänster. 

Vi vill leverera kvalitativ metadata 
till alla folkbibliotek, och därigenom 
skapa nya möjligheter för digitala 
bibliotekstjänster. 

BTJ_helsida_nr7 TRYCK.indd   1 2018-10-02   12:52:24



| BIBLIOTEKSBLADET 7 | 201826

>

PORTRÄTT
IFLA:s general-

sekreterare 
Gerald Leitner

Gerald 
Leitner

Generalsekreterare 
för IFLA (Internatio-
nal Federation of Li-
brary Associations 
and Institutions).
l Född: 1958 i 
den lilla staden 

Perg utanför Linz I 
Österrike.

l Bor: I centrala 
Wien, och under 

veckorna i Haag där 
IFLA:s huvudkontor 

ligger.
l Familj: hustru 

som är arkitekt, 21-
årig son och 24-årig 

dotter.
l Läser nu: John le 
Carré och på flyget 
till Malaysia Presi-

denten är försvunnen 
av Bill Clinton och 
James Patterson.

Världens  
pådrivare

Med ett dramatiskt språk och Bill Gates pengar ska 
världens bibliotek förmås gå i takt med tiden. IFLA:s 
generalsekreterare Gerald Leitner kämpar med en 
biblioteksvärld där det finns ”hundratusentals” som är 
obenägna att förändras.

erald Leitner låter 
 urskuldande på rösten när 
han  berättar om sina nya 
läsvanor. Han var litteratur
kritiker när han på nittio
talet blev chefredaktör för 
Österrikes motsvarighet till 

Biblioteksbladet. Det var hans första steg till det 
nuvarande jobbet som generalsekreterare för 
International federation of library associations 
and institutions, IFLA, som han tillträdde förra 
sommaren.

Den främsta företrädaren för världens 
 bibliotek.

Det är ett jobb som utförs på engelska och 
innebär många resdagar över hela världen 
och mellan kontoret i nederländska Haag och 
 hemmet i Wien.

Därav de nya läsvanorna.
– På grund av språket och även på grund av 

utmattning, så läser jag mer och mer deckare, 
vilket jag aldrig har gjort förr. Men genren är 
enklare om man inte har engelska som moders
mål, säger han på en engelska som är oklanderlig 
men uttalad med omisskännlig tysk brytning.

han har nyss avslutat frukosten på det 
 fashionabla hotellet Grand Hyatt, intill 
kongresscentret i Malaysias huvudstad Kuala 
Lumpur där IFLA:s årliga konferens precis 
har avslutats. Gerald Leitner ska strax gå till 
 hotellets spaavdelning, oro och spänning 
 börjar släppa. Som generalsekreterare för 
IFLA har han varit värd för 3500 deltagare 
som precis har skingrats. De kom från hela 
världen, demokratier och diktaturer, rika 
länder och betydligt fattigare länder – och alla 
ska med. Alla organisationer och enskilda indi
vider i de runt 150 nationer som är anslutna till 
IFLA, ska se en poäng med att fortsätta vara det.

Det är inte alltid lätt med alla dessa 
människor.

under dagarna i Malaysia var det en ledamot 
i den nationella arrangörskommittén som 
förlorade sin mor och Gerald Leitner var nära 
att skicka en bukett blommor för att beklaga 
sorgen. Turligt nog blev han hejdad och upp
lyst om att blommor i Malaysia är en symbol 
för glädje och inget som någon skickar efter ett 
dödsfall.

– Och jag gjorde ett stort misstag vid min 
första konferens som generalsekreterare.  
Vi var i Columbus, Ohio, och jag sa att 
 Christofer Columbus var en man som kom till 
Amerika och öppnade den nya världen.

Det lät som att en italiensk  upptäcktsresande 
introducerade civiliserat mänskligt liv i  
Nordamerika vilket förstås väckte anstöt,  
inte minst hos konferensdeltagare från 
 kontinentens urbefolkning.

G TEXT THORD ERIKSSON  
FOTO MARK DAVID

På grund av 
språket och även 
på grund av 
utmattning, så 
läser jag mer och 
mer deckare, vilket 
jag aldrig har gjort 
förr.
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> – Man måste vara försiktig, även om man 
har de bästa avsikterna. Vi har en sektion 
för urfolk och de ville träffa mig efteråt. Jag 
 förklarade att det inte var min avsikt att såra. 

inför årets konferens ifrågasattes beslutet att 
placera evenemanget i Malaysia. Den  segrande 
sidan i valet i våras, som tog över efter den 
koalition som haft makten sedan landets 
 frigörelse 1957, har utlovat reformer för   
press och yttrandefrihet, men än har dessa 
löften inte infriats. Och de religiöst  präglade 
morallagarna lär bestå; samma vecka som 
 konferensen invigdes greps ett tjugotal 
 personer på en gayklubb i Kuala Lumpur och 
dömdes till terapeutisk behandling mot sitt 

osunda beteende. Några dagar senare  utsattes 
två kvinnor för spöstraff för att de haft sex 
med varandra.

Situationen i landet ledde till att IFLA:s 
speciella intressegrupp för hbtqfrågor avstod 
från att delta vid konferensen men Gerald 
Leitner försvarar ändå beslutet att hålla till i 
Kuala Lumpur.

– En tredjedel av världens länder har en 
muslimsk huvudbefolkning och l  agstiftning 
i linje med den i Malaysia, och vad är då 
 tolerans? Att inte resa dit för att deras lagar 
inte är lika bra som våra? Eller är det tolerant 
att resa dit och försöka stärka positionerna hos 
de progressiva delarna av samhället?  
Vi  försöker göra det senare, vi kan inte 

PORTRÄTT
Gerald Leitner

”Vi kan inte ignorera en 
tredjedel av världen och 

säga att ni delar inte våra 
värderingar till hundra 
procent, så därför kan  
vi inte komma till er.”

>

 ignorera en tredjedel av världen och säga att 
ni delar inte våra värderingar till hundra 
procent,   
så därför kan vi inte komma till er.

Men, säger han, det finns en röd linje 
som  regeringar eller myndigheter inte kan 
 överträda, och det är att lägga sig i organisa
tionens planering av konferensen.  Följaktligen 
var det till exempel möjligt för svenske 
Christer Edeholt att ostört tala om Regnbågs
biblioteket i Umeå under en av de drygt 200 
programpunkterna.

under dagarna i Malaysia har Gerald  Leitner 
varit intensivt närvarande och nästan varje 
gång han har talat har det handlat om 

 biblio tekens behov av att förändras i takt med 
tiden, att förbli relevanta, att agera för sin 
sak. Alltid oklanderligt kostymklädd har han 
dykt upp och verkat inställd på att skruva upp 
 temperaturen i centrets  luftkonditionerat 
utkylda salar med ett språk laddat med 
 dramatiska signalord: ”action”, ”change”, 
”risk”.

Han har verkat vilja skapa krisberedskap 
hos de församlade representanterna för 
 bibliotek från hela världen.

– För att motivera människor och få dem 
på fötter så måste man använda ord som 
verkar relevanta. Många på kongressen är 
chefer, men det finns också hundratusentals 
i biblioteksvärlden som inte är inställda på 
förändring.

Är de som arbetar på bibliotek tillbaka
lutade och i avsaknad av insikt om behovet 
av förändring? 

– Många har utan tvekan den attityden och 
det är kanske ett skäl till att vi måste  använda 
så starka ord för att göra det tydligt att de 
måste ta del av den här rörelsen.

”rörelsen” är framför allt arbetet med en 
gemensam strategi för världens bibliotek som 
påbörjades häromåret med hjälp av ett tioårigt 
finansiellt stöd från Bill och Melinda Gates 
stiftelse, som Gerald Leitner beskriver som en 
”game changer”. 

Ett stort grupparbete med möten i alla 
världsdelar resulterade i 
våras i en sammanfattande 
rapport med tio möjlighe
ter och utmaningar inför 
framtiden. Vid konferen
sen i Malaysia lanserades 
rapporten från arbetet 
med visionen i sin helhet 
samt en  ”idébutik” som 
till nyligen stått öppen för 
konkreta förslag från hela 
världen, om hur bibliotek 
kan utvecklas. Vid nästa 

års konferens i Aten, Grekland, ska en strategi 
för åren 20192024 spikas som är byggd på 
visionen och förslagen.

I förordet till den senaste  visionsrapporten 
skriver Gerald Leitner att ingen annan 

IFLA
International Federation of Library 

Associations and Institutions har sitt 
huvudkontor i Haag i Nederländerna. 
Organisationen har drygt 3 000 med-

lemmar över hela världen. Huvud-
parten är institutioner och nationella 

organisationer. 

IFLA firade 90-årsjubileum förra året, 
den årliga konferensen har en nästan 

lika lång historia.

Som generalsekreterare rapporterar 
Gerald Leitner till IFLA:s styrelse, ledd 
av Glòria Pérez-Salmerón från Spanien. 
Svensk ledamot är Malmös stadsbiblio-

tekarie Torbjörn Nilsson.

Gerald Leitner hoppas på politiska initiativ för att 
skapa nationella e-bibliotek. ”Det går att göra så 
mycket, men jag ser ingen som griper möjligheten.”
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>

”Att tackla 
 utmaningarna som 

 globaliseringen och ny 
teknologi leder till var 
lyckligtvis något som 

också IFLA:s  exekutiva 
kommitté tyckte var 

 exakt vad som behövdes.”

 organisation i världen inom kultur, utbildning 
och vetenskap någonsin har initierat en så 
 omfattande och inkluderande demokratisk 
process.

Det är klart att han tror på det hela, 
 eftersom idén från början är hans.

– Jag blev intervjuad för det här jobbet 
och kom med den då. En vision för att tackla 
 utmaningarna som globaliseringen och ny 
teknologi leder till var lyckligtvis något som 
också IFLA:s exekutiva 
kommitté tyckte var exakt 
det som behövdes.

det låter faktiskt rätt 
magstarkt: en gammal 
journalist som råkade 
trilla in i biblioteks världen 
har nu en massa idéer om 
hur jobbet ska göras. Men 
under åren som redak
tör för den österrikiska 
biblioteksföreningens 
 tidning utbildade sig 
faktiskt Gerald Leitner till 
bibliotekarie – och blev så 
småningom ansvarig för samma utbildning. 

Jag frågar om han håller med om att en 
likhet mellan journalister och bibliotekarier 
är att båda yrkesgrupperna gärna talar om sin 
stora betydelse, trots att de långtifrån alltid 
 lever upp till det rykte de vill skapa om sig 
själva.

– Det har du rätt i, säger han, men det syns 
lättare när det gäller journalister. Det de 
åstadkommer ligger på bordet varje dag.

Han har själv aldrig jobbat på bibliotek 
och när han får frågan om vilken hans första 
arbets plats helst skulle vara, tvekar han och 
säger att han har besökt så många fantastiska 
verksamheter. Sedan nämner han Dokk1, det 
centralt belägna multimediala stadsbibliote
ket i danska Århus som invigdes 2015.

– Det är verkligen utveckling; att vara i 
hjärtat av en stad och att människor känner att 
det är deras plats.

i sin tidigare roll som generalsekreterare för 
den österrikiska biblioteksföreningen var 
han drivande i att påtala behoven av natio
nella digitala bibliotek. Han tycker om att 
upprepa ”inget bibliotek är en ö”, en parafras 
på John Donnes 1600talsdikt, som i det här 
sammanhanget är en verbal markering mot 
de statiska ramar som ofta omger bibliotek 
på grund av att deras  offentliga huvudmän 
sällan samarbetar.

– När vi har många öar så är vi inte starka 
och jag förstår inte att vi inte utnyttjar våra 
resurser bättre. Förmår vi inte göra det, 
så kommer chansen att skapa nationella 
ebiblio tek att gå förlorad.

Han ser framför sig att överbryggade 
organisatoriska och juridiska hinder skulle 
innebära förutsättningar för tidigare okända 
kombinationer av tjänster – litteratur, film, 
journalistik. Hans hopp är att det finns, eller 
dyker upp, entusiastiska kulturministrar som 
förstår potentialen att skapa digitalt utbud 
för hela länder. 

Det har inte gått mer än drygt ett och 
ett halvt år sedan han blev IFLA:s general
sekreterare sommaren 2016 och han har 
 fortfarande drygt sex år kvar på sitt åttaåriga 
förordnande. Kanske är frågan därför för 
tidigt ställd, men ändå:
Vilket eftermäle önskar du dig? 

– Det pågår alltid förändring, men när jag 
kom accelererade den. n

PORTRÄTT
IFLA:s general-

sekreterare 
Gerald Leitner

Fråga som seriös reporter 
vägrar medge att han har 
ställt: ”Vad använder du för 
aftershave?”
Förvånat svar från IFLA:s 
generalsekreterare: ”Eh … 
Chanel Allure.”
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TEXT KARIN PERSSON 
FOTO KILS BIBLIOTEK 
GRAFIK LOUISE 
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är det bestämdes att Kils 
bibliotek skulle byggas om 
och renoveras hade inte 
mycket gjorts sedan biblio
teksbyggnaden uppfördes i 
början av sjuttiotalet. Mycket 
var eftersatt: Korridorerna 

var trånga och mörka, trots att det egentligen 
borde funnits utmärkt tillgång till dagsljus 
tack vare de många fönstren. Golvet var lappat 
och lagat och taket undermåligt, vilket gjorde 
att personalen frös på vintern och svettades på 
sommaren.

– Att skapa en god arbetsmiljö och göra 
 biblioteket vänligt för alla människor var 
fokus från början, säger Patrik Karlsson som 
under ombyggnationen var kulturchef i Kil 
och den som ledde projektet.

För att göra lokalen tillgänglig även för 
 exempelvis rörelsehindrade valde man att 
hålla ytorna så öppna som möjligt. Den som 
befinner sig i mitten av den Lformade bygg
naden kan se rakt igenom den åt båda hållen. 
Målet var att det skulle vara gott om plats, inte 
något stök, och man lade ner mycket tid på att 
planera för att allt skulle vara så enkelt som 
möjligt att använda. 

– Det är inte så inspirerande att prata om 
grunden kanske, men om inte den funkar så 
blir allt annat meningslöst. 

patrik karlsson planerade ombyggnadspro
jektet tillsammans med bibliotekspersonalen, 

arkitekt, inredningsarkitekt och det kommu
nala bostadsbolaget. Samarbetet med det sist
nämnda beskriver han som lite utav en kamp. 
Bostadsbolaget ville gärna spara in på sådant 
som Patrik Karlsson själv ville prioritera, som 
ett fint golv. 

– Om man lägger elva miljoner på att 
 renovera så vill man att det första folk ser är 
snyggt gjort. Då är det bättre att spara in på 
annat, till exempel att sätta in billigare vatten
kranar, säger han. 

strategin var att först köpa in allt som 
 verkligen behövdes för att sedan se om det 
fanns utrymme för excesser. I slutänden 
visade det sig att pengarna räckte till att 
införa meröppet och till en upprustning 
även av  filialen i Högboda.

I huvudbiblioteket går väggar, tak, golv 
och bokhyllor i vitt, något Patrik Karlsson 
berättar att han fick motta viss kritik för under 

Ett fint golv kan 
spela stor roll
En stor gallring bland böckerna och en liten kamp med 
bostadsbolaget gav Kils kommunbibliotek ett lyft.  
Nedmonteringen av utlåningsdisken hjälpte också till.

N

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

Kil satsar 11 miljonerpå 
biblioteken med målet 
att bli en av Värmlands 
främsta kulturkommu-
ner 2018. 

Ritning  
på nästa 

sida!

>

Patrik Karlsson
FOTO: KILS KOMMUN
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OMBYGGNAD KILS BIBLIOTEK
KILS KOMMUN

PROJEKT

DATUMBET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN

Ebab 010-788 60 00

Sweco 054-776 62 00

Brandskyddslaget 054-777 74 70

2018-03-16

RELATIONSHANDLING

HANDLÄGGARE

NUMMER

UPPDRAG NR

DATUM ANSVARIG

RITAD AV

BETSKALA

DEL 1

DEL 2DEL 3

KVE -konsult 054-22 26 91

- -

K/F

K/F

TM

Tidningsläsning

Lånedisk/info

Interaktiv turistinfo
Ingång till kommunen

Trappa

EI 30

EI 30

EI 30

E 
30

EI 30 Sm-C

EI
 60

-C

ADAD

121
KONTOR
10,7 m2

122
KONTOR
10,9 m2

123
KONTOR
10,9 m2

118
KONTOR
11,2 m2

117
KONTOR
11,4 m2

116
KONFERENS
11,9 m2

114
STOLSFÖRRÅD
10,3 m2 113

CAFÉ
24,3 m2

112
FÖRRÅD
2,9 m2

110
STÄD
2,2 m2

119
FÖRRÅD
3,4 m2

111
WC
2,3 m2

109
RWC
5,6 m2

128
IT
3,2 m2

127
 FRD
1,8 m2

108
 FRD
1,7 m2

124
KONTOR
10,5 m2

126
PAUSRUM
24,1 m2

125
FÖRRÅD
14,1 m2

104
WC
4,6 m2

106
FÖRRÅD
4,6 m2

139
RWC
6,7 m2

138
FÖRRÅD
5,6 m2

135
FÖRENINGSRUM
Värmlandsavdelning
56,7 m2

140
KAPPRUM
Barnvagnar
11,2 m2

137
MAGASIN
25,4 m2

103
KOPIERING
7,4 m2

134
STÄDCENTRAL
5,5 m2 133

WC
2,4 m2

130
FÖRRÅD
7,2 m2

131
INLASTNING
11,0 m2

101
VINDFÅNG
8,0 m2

102
ENTRÉHALL
222,0 m2

107
UTSTÄLLNING
149,7 m2

115
KORRIDOR
33,4 m2

TRAPPHUS
4,8 m2

KORRIDOR 129
KORRIDOR
11,0 m2

132
ev. FÖRRÅD
9,3 m2

136
BIBLIOTEK
342,7 m2

105
KAPPRUM
4,7 m2
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FÖRKLARINGAR

AD   AUTOMATISK DÖRRÖPPNARE
   BRANDCELLSGRÄNS EI 30

   BEFINTLIG VÄGG

   NY VÄGG

   NY DÖRR

    BEFINTLIG DÖRR

1. UTSTÄLLNINGSRUM
Konsten i form av tavlor, skulpturer och tryck är skapad av lokala 
konstnärer. I rummet kan exempelvis små konserter hållas.  
50 personer får plats.

2. KAFÉ
I anslutning till utställningsrummet.

3. PAUSRUM 
Tidigare användes personalens lunchrum även som mötesrum.  
Nu får man bara äta, vila och hänga här. 

4. TIDNINGSHÖRNA
Här finns fåtöljer så att man kan sitta enskilt och läsa.  
Tidningshyllan utgör vägg.

5. UTSTÄLLNING
Personalens rekommenderade böcker frontas här.
 
6. DATORER
För besökarna att surfa på.

NY MODELL  
Vad bygger ni?

Tipsa bbl@a4.se

processen. Och visst kan det helvita verka allt för 
traditionellt, säger han, men tanken var att göra 
grunden enhetlig för att låta ”det som är viktigt” 
– böcker och folk – utgöra rummets brokighet och 
livfullhet.  

När det nya biblioteket byggdes utökades ytan 
genom att man tog över en övergiven intilliggande 
butikslokal. Därmed skapades utrymme för ett 
kafé och en utställningsyta som pryds av verk 
av lokala konstnärer. Något annat som frigjorde 
yta var en rejäl gallring bland böckerna. Nästan 
30 000 har tagits bort. 

– Ingen hade rensat tidigare. Vi hade ett stort 
förråd med böcker som inte lånats ut på fem 
år. Nu ser man mycket bättre vad som finns på 
 hyllorna och personalen ska börja fylla på utifrån 
en mer medveten medieplanering. 

patrik karlsson beskriver det gamla biblioteket 
som i det närmaste teknikfientligt. Där fanns 
inga återlämningsmaskiner eller automatisk 
utlämning; personalen hade fasta datorer och 
telefoner. Nu har man skapat ett mer automatise
rat bibliotek och bättre arbetsrutiner och kunnat 
frigöra tid för personalen att göra annat än att stå 
i utlåningsdisken. Bland annat har man kunnat 
starta fler bokcirklar på kvällstid och öppnat 
tvättstugebibliotek. 

Nu hoppas Patrik Karlsson att personalen 
kommer att få till ännu fler möten med befolk
ningen. I skrivande stund håller halva utlånings
disken på att monteras ner för att den inte ska 
kunna dra till sig så mycket folk. 

– I framtiden tror jag att det är bättre att inte 
ha någon disk alls, den behövs inte längre. 

Efter att ha varit stängt i ungefär ett år, då 
besökarna hänvisades till ett mindre tillfälligt 
bibliotek, invigdes det nya biblioteket i juni i år. 
Besökarna kom med både glada tillrop och viss 
kritik. En liten grupp släktforskare var till exem
pel missnöjda med placeringen av deras datorer. 
Just den saken gick emellertid enkelt att åtgärda. 
Gruppen fick flytta in i ett litet magasin där de nu 
trivs. 

– Om man bara frågar folk hur de vill ha det så 
går det oftast att lösa. I en sådan liten kommun 
som Kil gäller det att försöka tillgodose de flesta 
önskemål, även om det bara handlar om en enda 
person som vill göra något.n

Lånedisken 
försvinner
Utställningar, kafé och egna avdelningar 
för små, mellanstora och stora barn ryms 
i Kils nya bibliotek.

Det kom flera 
blombuketter till 
invigningen.

>

” Vi hade ett stort förråd med 
böcker som inte lånats ut på 
fem år. Nu ser man  mycket 
bättre vad som finns på 
 hyllorna och personalen ska 
börja fylla på utifrån en mer 
medveten medieplanering.”

7. UNGDOMSHÖRNA
Ungdomsböcker, sittsäckar och möjlighet att ladda telefoner.

8. GLASRUMMET
Samlingsrum där det går att spela spel, ha konferens eller 
ha kreativ verksamhet för barn. Föreningar får låna rummet 
gratis. Här finns rullbara bord, soffa och projektor. 

9. BARNAVDELNINGAR
Den ena, med låg bokhylla, små fåtöljer och mjuk matta, är för 
de minsta. Den andra är för lite större barn. Här kan de sitta 
ifred och läsa innanför den höga, runda bokhyllan. 

10. BOKHYLLOR
Hyllorna är vita för att låta böckernas färgkaskad ta plats. 

11. GÖMSTÄLLET
Tack vare en stor utgallring bland böckerna finns plats över 
för exempelvis släktforskare att sitta här. Här ryms också 
 Värmlandslitteraturen. 

FO
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: KILS KO
M

M
U

N



| BIBLIOTEKSBLADET 7 | 2018 BIBLIOTEKSBLADET 7 | 2018  | 36 37

SÅ  
GJORDE  

VI
Jobb utomhus

r du duktigare på jobbet 
om du sitter kvar längst 
framför datorn? Nja, i 
Malmö stad uppmanas 
kontorsslavar att testa 
sina arbetsuppgifter 
utomhus. Läsa en lång rap
port på en bänk i parken. 

Planera något nytt under en cykeltur. Ha möte 
under en promenad.

Bibliotekarierna Nanna Ekman och Mimmi 
Widner har lämnat sina skrivbord på Malmö 
Stadsbibliotek, köpt sig varsin kaffe i pappers
mugg och gått ut i parken för ett möte. Runt 
knuten lurar en höststorm som redan får löv 
och grus att dansa, och anteckningsböcker 
att fladdra. På dagordningen står att Nan
na  Ekman ska uppdatera kollegan Mimmi 
 Widner om de pågående digitala utvecklings
projekten, som ”Bibblan Bildar”.
Varför valde ni att ta en promenad i 
 parken?

– Det går ofta bättre att prata när man 
promenerar. Det gynnar kreativiteten att 

Ä
TEXT OCH FOTO ANN PERSSON

Huvudbiblioteket i 
Malmö ligger precis 
intill Slottsparken. Nu 
går bibliotekarierna 
Nanna Ekman och 
Mimmi Widner ut när 
de ska ha möten.

Stick ut!
Forskningsprojektet ”Stick ut” görs i 

samarbete mellan Malmö universitet och 
Malmö stad. Drygt 55 anställda vid olika 

förvaltningar deltar.

Syftet är att utmana vad en organisa-
tion uppfattar som ”riktigt arbete” och 

undersöka om lärandet på en arbetsplats 
kan stärkas om medarbetarna inte sitter 

inomhus hela dagarna utan i stället går ut 
i ljus och grönska.

 
Projektledaren Charlotte Petersson, vid 
Malmö universitet, blev intresserad av 

utom husarbete när hon under en konfe-
rens blev medveten om hur kreativa sam-
tal hon hade under promenaderna med de 
andra deltagarna och frågade sig varför vi 

inte har promenadmöten oftare.

röra sig. En promenad 
kan även göra ett svårt 
samtal lite lättare. Ta 
till exempel ett samtal 
med tonåringen. Många 
chefer och coacher 
väljer spontant att ta 
en promenad under 
ett  medarbetarsamtal, 
säger Nanna Ekman.

– När jag rör mig är 
jag mer koncentrerad 
på samtalet. Om jag 
sitter ner tittar jag på de 
andra och fokuserar mer på personen. Under 
en promenad är man på samma nivå. Det tar 
udden av hierarkin, säger Mimmi Widner.
Ge ett exempel på ett riktigt lyckat möte 
utomhus, som kanske inte hade gått lika 
bra i ett bokat mötesrum!

– Vi var sex personer som hade fått en lite 
vad man kalla knepig fråga från en chef. Då 
gick vi ut till en fin plats i parken, säger Mimmi 
Widner och pekar mot en terrass som vetter 
mot kanalen i parken.

– Alla fick säga vad de tyckte medan vi andra 
lyssnade. Det var en person som antecknade, 
tillägger Nanna Ekman.
Ge ett exempel på när det inte har 
 fungerat.

– En gång kom det en hel dagisklass just när 
jag hade satt mig ner här i parken. Då fick jag 
leta upp en annan plats. Vi började att sticka 
ut i maj, så nu gäller det att hitta former för 
att komma ut i höst och vinter, säger Nanna 
Ekman.
Vad kan man inte göra utomhus?

– Det kan nog vara svårare att ha ett  formellt 
möte med ett tydligt syfte, säger Mimmi Widner.

– Att läsa på datorskärmen kan vara svårt 
när solen skiner. Arbetet kan begränsas om det 
inte finns tillgång till wifi, fortsätter Nanna 
Ekman.
Vad vinner ni mer än kreativitet när ni  
går ut?

– Ljus och grönska. Och koncentration, 
säger Mimmi Widner.

– Att få röra på sig. Det är skönt om jag har 
sovit dåligt och är stel i nacken, säger Nanna 
Ekman.
Kan ni lämna skrivbordet utan att få 

Mysigare 
möten i  
parken
Det är inte bara barn som mår bra 
av att komma ut och röra på sig.  
I forskningsprojektet ”Stick ut!” får 
vuxna lämna kontoren och jobba 
utomhus. Malmö stadsbibliotek är 
en av 55 förvaltningar som testar.  

 dåligt samvete för 
att chefen eller 
 kollegorna ska undra 
var ni håller hus  
och om ni egentligen 
sköter era jobb?

– Vi sitter i ett öppet 
landskap där många 
lämnar skrivbordet 
för att jobba på andra 
platser i biblioteket, till 
exempel i utlånings
disken, säger Mimmi 
Widner.

– Det är klart att jag kan känna mig lite 
skyldig, men då plockar jag fram appen och 
beskriver vad jag har gjort, fortsätter Nanna 
Ekman.

I en app rapporterar deltagarna i forsk
ningsprojektet vad de uträttat utanför 
 kontoret.  Var det ett informellt samtal,  
ett möte, ett telefonsamtal eller för att läsa, 
planera och tänka? Deltagarna beskriver även 
hur det gick och hur det kändes: Hade de  dåligt 
samvete för att de gick ut från kontoret? n

”Det går ofta bättre att 
prata när man promenerar. 
Det gynnar kreativiteten att 
röra sig. En promenad kan 
även göra ett svårt samtal 
lite lättare. Ta till exempel 

ett samtal med tonåringen.”
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FORSKNING
Källkritik

Sökkritik saknas

TEXT JOHANNA  
PALMSTRÖM
ILLUSTRATION GETTY

ad får elever i grundskolan lära 
sig om informa
tionssökning och 
källkritik? I augusti 
presenterades den 
kvalitativa studien 
Sök och källkritik 

i grundskolan av Lundaforskarna 
Olof Sundin, professor i biblioteks 
och informationsvetenskap, och 

Hanna Carlsson, universitets
lektor i digitala kulturer. 

Rapporten bygger på enkät
svar från elever i årskurs nio 
på fem skolor och intervjuer med deras 
svensk och samhällskunskapslärare.

resultatet visar att  eleverna 
har en vana av att föra 

källkritiska resonemang, 
även om nivån skiljer 

sig åt mellan skolorna. 
Särskilt en tradi

tionell förståelse 

”Varför hittar jag det jag hittar?” och ”Vad hittar jag 
inte?” är två viktiga frågor som skolorna ofta missar i 
sin MIK-undervisning. En ny studie pekar på ett akut 
behov av fler och bättre använda skolbibliotekarier.

samtal utan att frågan ”Går det att lita på?” 
kommer upp.

För att undvika att hamna i att inga källor är 
helt trovärdiga borde lärare och elever också 
närma sig vad forskarna kallar för källtillit.

– Vad är det som gör källor tillförlitliga? 
Man bör till exempel tala om hur journalister 
arbetar och kontrollerar uppgifter, och hur 
uppslagsverk fungerar, säger Olof Sundin.

tre av de fem skolor som är med i  rapporten 
har bemannade bibliotek, och bibliotekarierna 
på dessa har också intervjuats. Vad skolbiblio
tekarierna kan, som varken  lärarna eller elev
erna generellt har kunskap om, menar Sundin 
handlar om media och informationskunnig
het och större erfarenhet kring kunskap ens 
infrastruktur och dess konsekvenser.

– Dessa frågor är så viktiga i sig att man inte 
bör lämna grundskolan utan att veta det, säger 
Olof Sundin.

Trots skolbibliotekariernas fackkunskaper 
om källkritik och informationssökning råder 
det delade meningar kring hur deras tid ska 
disponeras. Vissa av de lärare som medverkar 
i studien poängterade läsning och skönlittera
tur, snarare än att betrakta bibliotekarierna 
som en MIKresurs för lärarna.

– Skolbibliotekariernas roll vad gäller 
källkritik och informationssökning behöver 
förtydligas, annars riskerar deras arbetsupp
gifter att bli upp till lärarna, säger Olof Sundin.

Han fortsätter:
– Kommentarmaterialen från Skolverket 

skulle tydligare kunna lyfta skolbiblioteka
riens roll och möjligheter.

Grundläggande för att skolbiblioteka
rien ska kunna bli en tydligare resurs är 
deras  närvaro. I dag saknar nästan hälften 
av  landets elever tillgång till bemannade 
 bibliotek.

– Skrivningen om skolbibliotek i  skollagen 
är så diffus. Jag skulle önska att man var 
tydligare från myndigheternas sida om krav 
på skolbiblio tekarier. Funktionen är  viktigare 
än platsen, bibliotekarierna viktigare än 
 skolbiblioteket.n

V

Pris för avhandling om tevespel
Olle Skölds avhandling kom i mars i år och handlar 
om vilket innehåll som skapas i spelcommunities 
på nätet. Med ABM-forskningens redskap har 
han undersökt hur spelaren skapar information, 
hur   den används och vad den har för relevans 
för  minnesskapande och kunskapsproduktion i 
 spelvärlden.  Nu har Olle Sköld tilldelats  ASIS&T:s 
(the association for information science and 
 technology) avhandlingspris för 2018.

Brytiga böcker:  
favoritmetoderna

Behöver du praktiska metoder 
och övningar för att jobba 
normkreativt och inkluderan-
de med barn och berättelser? 
Då finns en ny bok för dig, 
Rätten till din berättelse, av 
producenten och utbildaren 
Eva Gustafsson och regissören 

och skådespelaren Mia Westin. I projektet Brytiga 
böcker (Biblioteksbladet nr 5/2017) utvecklade de 
normkreativa metoder med utgångspunkt i barn- 
och ungdomsböcker tillsammans med bibliotekarier, 
kulturpedagoger och konstnärer. Här har de samlat 
sina favoritövningar. För den som vill veta mer har 
projektet också en webbplats med bland annat bok-
tips www.minabibliotek.se/brytigabocker

EVA GUSTAFSSON & MIA WESTIN

BTJ Förlag

RÄTTEN 

TILL DIN 

BERÄTTELSE
NORMKREATIVA METODER OCH

BRYTIGA BÖCKER FÖR 

BARN OCH UNGA

... kan hjälpa oss att formulera komplexa svar på svåra frågor om identitet, 
makt och medbestämmande. Men då behöver vi förmedla historier som fler 
kan känna igen sig i, något vi kan göra genom att använda metoder och ma
terial som inkluderar, ifrågasätter och inspirerar till samtal.

Den här boken bygger vidare på projektet Brytiga Böcker, som utveck
lade nya normkreativa metoder med utgångspunkt i barn och ungdoms
böcker. Här har vi samlat våra favoriter bland alla de praktiska övningar 
och verktyg som tagits fram tillsammans med bibliotekarier, kulturpedagoger 
och konstnärer. Övningarna vänder sig till barn mellan 3 och 12 år och 
deras vuxna: bibliotekarier och pedagoger, men också föräldrar och andra 
nära vuxna som vill ha tips på hur böcker kan användas som utgångspunkt 
för samtal och skapande.

Du behöver inte vara fullärd för att arbeta inkluderande. Faktum är att 
du inte behöver ha några förkunskaper alls för att använda dig 
av metoderna vi beskriver. Precis som i en kokbok räcker 
det med att du följer recepten!

BÖCKER, BILDER OCH BERÄTTELSER ...
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av källkritik utifrån kriteriernas äkthet, tid, 
 beroende och tendens (är upphovsmannen 
den det står att den är, när är texten skriven, är 
källorna oberoende av varandra och vill upp
hovsmannen påverka läsaren eller ej) läggs det 
mycket tid på i klassrummen. 

– Det vi saknar är den kontextorienterade 
källkritiken där man ställer sig frågan ”Varför 

ser jag det jag ser på nätet?”, säger 
Olof Sundin.

avsaknaden av det hänger enligt 
Olof Sundin samman med synen på 
sökmotorer. Särskilt Googles ställ
ning är så dominant att tjänsten 
knappt betraktats som ett verktyg. 
Tillika menar han att kunskapen 
om hur sökmotorer fungerar och 
företagen bakom dem är låg.

– Det leder till en övertro på att 
resultatet av en sökning är neutral.

Enligt läroplanen ska informationssök
ning finnas med som ett kunskapsinnehåll 
i flera ämnen. Det skedde inte i praktiken 
på de i  studien fem undersökta skolorna. 
Det beror på att många inte tänker på vad 
 exempelvis  Google faktiskt gör, menar Olof 
Sundin.  Dessutom har entillen lösningar 
som ger elever tillgång till egna läsplattor 
eller datorer flyttat informationssökningen 
från  biblioteket. Elever i dag söker helt enkelt 
mycket information på egen hand.

– Vi efterfrågar det som kan kallas sökkritik. 
”Varför hittar jag det jag hittar?” och ”Vad är 
det jag inte hittar?” är två användbara frågor.

Sundin och Carlsson vill också lyfta käll
kritikens gränser. För mycket källkritik har 
också sina risker.

– I ordet ligger det explicit att man ska 
 kritisera källor. Men om man hela tiden 
 ifrågasätter allting, så kan man inte föra några 

Kroppen är med och läser
Vad har kroppen egentligen 
för betydelse när man läser för 
barn? En hel del om man får 
tro  forskarna i biblioteks- och 
informationsvetenskap Åse 
 Hedemark och Jenny Lindberg. 
I studien Läs med barnet – inte 
för det från 2017  undersökte 
Uppsala universitets Åse Hede-
mark, forskare i biblioteks- och 
informationsvetenskap, hur 
barnbibliotekarier, föräldrar och 
barn interagerade på föräldra-
gruppsträffar i Uppsala. Nu har 
hon och Jenny Lindberg tagit 
studien ett steg vidare och 
publicerat en artikel i Library 

trends (nr 4/2018) om hur själva kroppen fungerar 
som redskap i lässituationen med barnen – ”Babies, 
bodies and books: Librarians’ work for early literacy”.  
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Olof Sundin
FOTO: LUNDS UNIVERSITET
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under ett besök på Natio
nalbiblioteket i Nairobi får 
vi se avdelningen med rara 
böcker.

Det är två plåtskåp 
mitt i en sal. Jag letar efter 
de vita handskarna och 
instrument som mäter 
klimatet.

Våra värdar öppnar skåpet som dokumen
terar Kenyas historia. Vi är vördnadsfulla. 
Afrika är en kontinent som jag kan allt för 
lite om. Att få möjlighet att se ett lands rara 
böcker berättar mycket om dess historia. 
Dörrarna öppnas. Beståndet ser ut som en 
samling mycket väl använda kursböcker på 
en  gymnasieskola i Sverige. Äldsta boken är 
tryckt någon gång under 1800talet. Alla är 
skrivna på engelska.

Så kan plåtskåp sätta perspektiv på 
 ojämlikhet. 

Svensk biblioteksförening har stöttat Kenya 
Library Association under nästan tio år. Förra 
året skrev vi ett nytt samarbetsavtal som 
slutar 2020. Det har varit och är ett fruktsamt 
arbete med erfarenhetsutbyte från båda sidor, 
men framförallt ett stöd för uppbyggnad av 
en biblioteksförening i ett land där det inte är 
självklart att alla kan läsa.

samtidigt är läsförmågan i Kenya i många fall 
direkt kopplad till överlevnad. Kenyas klimat 
är opålitligt och översvämningar kan förstöra 
en stor familjs överlevnadsmöjligheter under 
bara några få dagar. Lånecentralerna i Kenya 
fördelar därför böcker utifrån om låntagarna 
är fiskare eller bönder.  

Att läsa – att överleva

U
Biblioteken förmedlar praktisk kunskap som 
ökar människors  förutsättningar till försörj
ning. Genom  biblioteken hittar man stöd för 
vilka grödor som passar olika förutsättningar 
och hur mark kan dräneras på bästa sätt. De 
som försörjer sig som fiskare kan läsa sig till 
bättre fångst. Om man kan läsa vill säga.

i kenya är läsförmåga ett emancipatoriskt 
redskap ur ett rent överlevnadsperspektiv.  
Att kunna läsa ökar allas förutsättningar att 
klara av sitt liv, rent handgripligt. På plats i ett 
land i full utveckling känner jag stor ödmjukhet.

Idag diskuterar svenska politiker, lärare 
och folkbildare ofta läskunnighet som ett 
problem. Det är återigen ett politiskt hett 
område där olika insatser ska stärka vår 
förmåga till läsning.

I ett historiskt perspektiv är det 
ofattbart att vi inte självklart vårdar den 
enskilt starkaste förmågan att vara 
delaktiga och ha rätten till samma 
kunskap. Rätten till samma förut
sättningar och rätten att ställa 
kritiska frågor.
Med kenyansk och svensk 
erfarenhet sida vid sida är 
läskunnighet en överlevnads
strategi.  På så många vis. 

Karin Linder 
Generalsekreterare, 
Svensk biblioteksförening

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

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN

FOTO ELISABETH 
 OHLSON WALLIN

En animerad  
resa till  
Japan 

I somras åkte våra medlemmar Maja Edberg och 
 Nanna Petersson till Japan på ett stipendium från 
Japanstiftelsen för att lära sig mer om manga och dess 
plats i det japanska samhället. Här berättar de om 
 några av sina lärdomar.

i har båda varit intresse
rade av manga och anime 
sedan vi var små, och har 
även besökt Japan några 
gånger på semester, så 
vi hade baskunskaper 

i ämnet redan innan resan. När vi 
fick chansen att åka dit och fördjupa 
våra kunskaper om både manga och 
Japan som land var vi inte sena att ta 
chansen.

Vi såg och lärde oss otroligt mycket 
under vår resa. Vi reste till flera städer, 
bland annat Hiroshima, Osaka, Kyoto 
och Tokyo, där vi träffade människor 
inom flera olika yrken: forskare, 
 lärare, studenter, bibliotekarier, samt 
en mangatecknare.

En av de större sakerna som vi 
lade märke till var hur stor plats 
illustrationer (gärna gulliga) tar i det 
offentliga rummet i Japan. I Sverige 
har vi till exempel mer textbaserade 
skyltar, och på bokomslag för ung
domar och vuxna är det mest foton 
och abstrakta mönster. I Japan hade 
i princip alla skyltar och all reklam 
någon sorts illustration eller figur, 
och det fanns gott om illustrerade 
bokomslag för alla åldrar. Alla omslag 
till ungdomsböcker var i ”mangastil”, 
även översättningar, annars sålde de 
inte. Inte ens Twilight!

 
manga och anime är en stor del av 
 japansk kultur. Den äldre generatio
nen tyckte tidigare att det var dåligt 
– som det var med serier i de flesta 
länder förr – men numera verkar 
synen på manga vara generellt positiv 
i alla åldrar, och vi uppfattade en 

V

 stolthet över att det spridit sig till 
andra länder. 

En sak vi tyckte var intressant 
var att de flesta mangatecknare ser 
sig själva som hantverkare och inte 
konstnärer. De flesta har ett nära 
samarbete med sin förläggare och 
sina läsare, och de skriver och tecknar 
för sina läsare, med hjälp av deras 
feedback.

Den kunskap vi har med oss hem 
från resan kommer vi självklart att 
använda i vår yrkesroll. Nanna som 
jobbar på Seriebiblioteket i Örebro 
har nu ännu mer specialkompetens 
för att exempelvis jobba med inköp. 
Som gymnasiebibliotekarie jobbar 

Maja inte lika direkt med serier, men 
på skolan finns alla estetiska inrikt
ningar, så all kompetens inom konst 
och kultur är användbar. Dessutom är 
det många ungdomar som intresserar 
sig för manga och Japan, så kunskap
erna är användbara även i mötet med 
eleverna.

Det här är bara en bråkdel av 
allt som finns att lära sig. Råkar du 
 befinna dig i Japan rekommenderar  
vi starkt ett besök på Kyoto Interna
tional Manga Museum!n  

TEXT OCH BILDER MAJA EDBERG, BIBLIO-

TEKARIE KAROLINSKA GYMNASIET I ÖREBRO, 

OCH NANNA PETERSSON, BIBLIOTEKARIE 

ÖREBRO BIBLIOTEK.

I Ropongi Hills var det en stor 
jubileumsutställning med 
Weekly Shonen Jump, Japans 
största mangatidning.

Maja och Nanna på 
Tanabatafestival i 
Asagaya, Tokyo. 
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Johanna Hansson
Ordförande

 jag är bibliotekarie och har 
 arbetat med lärande- och utveck-

lingsfrågor inom biblioteksbranschen i 
drygt 20 år, just nu som chef och projekt-
ledare på Almedalsbiblioteket, Sveriges 
enda integrerade folk- och universitets-
bibliotek. Jag är särskilt intresserad av 
ledarskap. Bibliotekens uppdrag är stora 
och med utmaningar… Det är komplext 
och svårt att leda biblioteksverksamhet. 
Där behöver vi stärka varandra.

 Bibliotek är en viktig kraft för ett 
demokratiskt, innovativt och starkt 

samhälle. Det ska styrelsen synliggöra. 
Jag ser gärna föreningen som en tanke-
smedja, med breda diskussioner för att ta 
verksamheten vidare och där olika röster 
får höras. Vi är en medlemsförening och 
det ska självklart synas.

På fritiden lyssnar jag på poddar 
och läser en del, ganska hattigt och 

ojämnt. Jag går och springer (långsamt). 
Bor med man och två döttrar i Stockholm. 

Malin Ögland
ledamot

 jag jobbar på Bibliotekshög-
skolan i Borås där jag är lärare och 

handledare på Bibliotekarieprogrammet. 
Jag jobbar också inom uppdragsenheten 
vilket innebär att jag är en länk mellan 
 biblioteksverksamheterna och högsko-
lan vad gäller uppdragsutbildningar och 
forskning. 

 Jag är väldigt intresserad av lärande 
och vilken roll biblioteken kan ha för 

den enskilda människan och för samhället 
i stort. Och hur biblioteksverksamheterna 
ska utvecklas för att vara relevanta. Att 
vara en del i diskussionen kring hur detta 
ska formuleras i strategier och visioner 
känns mycket ansvarsfullt.

Jag har nyligen flyttat från östra till 
västra delen av landet och till en 

 liten ö som inte har något bibliotek. Jag 
försöker iaktta mitt eget informations-
behov som nyinflyttad och mina strategier 
för att hitta den information  
jag behöver. 

Helena Kettner Rudberg
ledamot

 jag är sedan sex år tillbaka 
 marknadschef på MTM, en myn-

dighet som nu rustar sig för att flytta 
verksamheten från Stockholm till Malmö. 
Det har förändrat min vardag, ställer krav 
på ökad flexibilitet och förmåga till snabb 
omprioritering. Jag har även ett förflutet 
som ansvarig för sjukhusbiblioteksverk-
samheten i Sörmland, som handläggare 
för regional biblioteksverksamhet på 
Kulturrådet samt som bibliotekarie och 
utredare på KB.   

 Mitt engagemang gäller främst en 
förhoppning om ett mer sömlöst 

biblioteksväsende. Medborgaren behöver 
bibliotekens service i alla åldrar och 
utifrån de behov de har i stunden. Att vi 
delar upp biblioteken utifrån huvudman 
och fokuserar på vem som äger respektive 
fråga gagnar knappast biblioteksanvän-
daren. Jag skulle önska ett närmare och 
kontinuerligt samarbete mellan olika 
bibliotekstyper.  

Jag har via nordiskt  tjänsteutbyte 
jobbat ett antal månader på 

 nation al biblioteken på både Grönland och 
Färöarna. Mycket lärorikt!

workshopen var ett led i föreningens arbete med att ta fram 
en vision för det hela svenska biblioteksväsendet. Arbetet 
inleddes på årsmötet 2017 och kommer att avslutas under 
Biblioteksdagarna i Helsingborg 2019. Visionen ska bestå av 
en inledande berättelse om bibliotekens förändrande kraft och 
följas av ställningstaganden inom vissa utpekade områden. 
Dokumentet ska inte vara ett ”inifrån- dokument”, utan utgå 
från ett användarperspektiv. 
Under workshopen lämnades ett stort antal konkreta förslag 
till ståndpunkter under de övergripande rubrikerna livslångt 
lärande,  global utveckling – lokalt ansvar, digitalisering samt 
biblioteksverksamhet för ett hållbart samhälle. Stort tack till 
alla medlemmar som bidrog och delade med sig av sina tankar!
Nu ska regionföreningarna, tillsammans med styrelsen och 
 kansliet, anordna fler workshops under hösten för att ge fler 
 medlemmar  möjlighet att bidra till arbetet. Styrelsen kommer 
under sina  strategidagar i november att fastställa ståndpunk-
terna, och lägga fram ett slutgiltigt förslag till årsmötet 2019. n 
  TEXT BJÖRN ORRING

Visionärt på  
Bokmässan
Vilka konkreta ståndpunkter ska Svensk  
biblioteksförening driva i sitt påverkansarbete 
 framöver? Det var ämnet för den workshop  
som ett tiotal medlemmar deltog i under 
 Bokmässan i slutet av september. 
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Lär känna föreningens  styrelse
FOTO ELISABETH OHLSON WALLIN

Under hösten presenterar sig 
Svensk biblioteksförenings 
styrelsemedlemmar genom 
att svara på följande frågor:

1 Vem är du?

2 Berätta om ditt 
engagemang i styrelsen!

3 Är det något annat du vill 
att medlemmarna ska känna 
till om dig? 

Styrelsen  
har bland annat som uppgift att 
utveckla, leda och samordna fören-
ingens  verksamhet, och ansvara för 
föreningens  ekonomiska planering. 
 
Du som är medlem är alltid  
välkommen att höra av dig till någon 
i styrelsen med förslag eller frågor. 
Kontaktuppgifter hittar du på  
biblioteksforeningen.se
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efter att dataskyddsförordningen träd-
de i kraft inom EU i maj har en särskild 
utredning tittat på personuppgiftsbe-
handling inom forskningen. Inom ramen 
för utredningen har man särskilt utrett 
personuppgiftsbehandlingen hos forsk-
ningsbiblioteken. Forskningsbibliotek 
har här definierats som offentliga och 
privatfinansierade universitets- och hög-
skolebibliotek, samt Kungliga biblioteket. 
För att personuppgiftsbehandlingen vid 
dessa organisationer ska vara i linje med 
dataskyddsförordningen lämnar man en 
rad förslag på förändringar i befintliga 
lagar och förordningar, samt föreslår en 
helt ny nationell förordning om behand-
ling av personuppgifter i forskningsbibli-
otekens verksamhet.

svensk biblioteksförening har 
 lämnat ett remissvar och har, liksom de 
flesta andra remissinstanser, inget att 
invända mot utredningens förslag, men 
vi påpekar att eftersom specialbibliotek 
och forskningsinstituts bibliotek inte 
 omfattas av förslagen bör förutsättning-
arna för personuppgiftsbehandling hos 
dessa  särskilt utredas. Det är intressant 
att notera att Datainspektionen i sitt 
remissvar är betydligt mer kritiska, och 
avstyrker förslagen i sin nuvarande form. 
Vårt remissvar kan läsas i sin helhet på 
biblioteksforeningen.se n
 TEXT KATARINA WIBERG

Strategiskt perspektiv 
 efterfrågas – remissvar 
om biblioteksstrategin

Nästa fas i arbetet med 
föreningens struktur
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om vi tidigare skrivit om 
pågår ett arbete med att 
tydliggöra och eventuellt 
förändra föreningens 
struktur. Arbetet sker i 
bred dialog med er med

lemmar på olika sätt, och består av 
två huvudsakliga frågeställningar: 
hur organiserar vi verksamheten 
och medlemsengagemanget på bästa 
sätt? Och vilka olika medlemska
tegorier ska vi ha och hur ska deras 
förutsättningar se ut?

Arbetet pågår och kansliets 
projektgrupp har under hösten tagit 
hjälp av Johan Groth, kanslichef på 
Sverok och med lång erfarenhet av 
föreningsverksamhet, för att efter 
hand bearbeta de åsikter och idéer 
som kommit in. Det som lyfts fram 
i flera sammanhang, bland annat i 
våra samtal med medlemmar under 
Bokmässan, är värdet i att kunna 
delta i föreningens expertnätverks 
aktiviteter. 

Det finns önskemål om fler 
träffar ute i landet, att kunna delta 
 digitalt och att alla medlemmar 
ska ha möjlighet att delta. Annat 
som lyfts fram är att det är viktigt 
att vi är en förening som samlar 
hela sektorn och lyfter frågor inom 
många olika områden. Olika förslag 
har under oktober stämts av med 
referens gruppen, bestående av sex 
 medlemmar med erfarenhet från 
 olika delar av föreningens verksamhet.

nästa steg inleds med att  styrelsen 
under november kommer att arbeta 
vidare med frågan och också fatta 
ett inriktningsbeslut, baserat på 
gruppernas förslag, samt de åsikter 
från alla medlemmar som samlats in 
under Bokmässan och  genom med
lemsundersökningen som genom
fördes i oktober.  Styrelsens förslag 
kommer sedan att läggas fram till 
årsmötet 2019. n

TEXT MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS

S

Som utvecklare av skolbiblioteken 
i Västerås – vilka är dina största 
utmaningar?

– En är att få rektorerna att inse att 
skolbibliotek är en viktig del i elev
ernas utbildning och en pedagogisk 
resurs. Många tycker och tror att det 
räcker med en liten lokal med bokhyl
lor som de kan kalla för bibliotek och 
som är  öppen någon timme i veckan. 
En annan är att få dem som jobbar på 
skolbibliotek en att inse att skolbibliote
ken är en pedagogisk resurs. I Västerås 
finns det totalt fyra skolbibliotekarier, 
en på grundskolan och tre på gym
nasiet och alla andra skolbibliotek är 
 bemannade av lärare, fritidsledare och 
annan  personal. Vi har 38 grundskolor 
och 11 gymnasieskolor så det finns en 
del att jobba med!

 Hur har din karriärväg sett ut?
– Jag tog examen i BoI vid Umeå uni

versitet 2007. Därefter följde några vi
kariat innan jag blev  barnbibliotekarie 
i Hallstahammar. Sedan fick jag jobb 
som gymnasiebibliotekarie på Rudbec
kianska gymnasiet i Västerås 2011, och 
i våras blev jag utvecklare för skolbib
lioteken här. Skolans värld har alltid 
lockat mig, att få vara en del av elever
nas måluppfyllelse och se dem växa som 
individer. Nu har jag en övergripande 
roll och kan göra skillnad för alla elever 
i Västerås stad. n 

 TEXT MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS
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medlem

Engagemang i föreningen: Medlem  
i styrgruppen för Expertnätverket för 
skolbibliotek
När jag inte jobbar: Familjen, träning, 
kultur och resor. 

Cecilia Välijeesiö

– Det finns många goda förslag i utkastet, men helheten 
ger intrycket av en handlingsplan. Det slutliga förslaget 
måste hålla sig på en betydligt mer strategisk nivå. 

så kommenterar föreningens 
ordförande Johanna Hansson det 
remissvar som styrelsen beslutat 
lämna in till det fortsatta arbetet 
med en nationell biblioteksstrategi.

Svensk biblioteksförening har 
länge argumenterat för behovet av 
en  nationell  biblioteksstrategi, som 
tydliggör det allmänna biblioteks
väsendets roll och  betydelse 
i  samhället, formulerar mål, 
identifierar hinder, samt tydliggör 
ansvarsfördelningen inom sek
torn. I sitt remissvar framhåller 
styrelsen särskilt fem punkter, 

bland annat att en jämlik tillgång 
till biblioteksverksamhet måste 
belysas tydligare, och att det finns 
en brist på både beskrivning av, 
och förslag kring,  universitets 
och  högskolebibliotekens roll 
och  betydelse för den nationella 
 forskningsinfrastrukturen.

Utkastet till strategin public
erades i maj, och ligger till grund 
för det slutliga förslag som ska 
presenteras senast den 1 mars 2019. 
Styrelsens remissvar kan läsas på 
biblioteksforeningen.se n

 TEXT BJÖRN ORRING

Personuppgifts-
behandling hos 
 forskningsbibliotek

Cecilia Välijeesiö,  
Västerås kommun
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23 januari 2019 arrangerar 
SKL tillsammans med Svensk 
biblioteksförening och 
 Kulturskolerådet en erfaren-
hets- och inspirationsdag 
sprungen ur utbildningspro-
grammet ”Mer för fler” som 
pågått under 2017-2018. 

”mer för fler ”har 32 deltagan
de kommuner testat metod er 
och arbetssätt som brukar 
kallas användardriven inn
ovation eller tjänstedesign. 
En tredjedel av  kommunerna 

har genomfört hela processen och 
resterande kommer att avsluta under 
hösten 2018. 

Målet med programmet har varit 
att stötta biblioteks och kultursko
leverksamheter att utveckla nya 
arbetssätt och tjänster för att vara 
relevanta för fler och nå de grupper 

som idag inte deltar i verksamheterna. 
Nu är det dags att dela erfarenheter 
och idéer.

– Konferensen ger dels en inblick i 
vad användardriven innovation är, dels 
exempel på vad de olika kommunerna 
har testat och fått med sig. Vi får också 
lyssna till Joy Mogensen, borgmästare 
i Roskilde där de arbetat mycket med 
att involvera invånarna i att utveckla 
olika välfärdstjänster, berättar Maria 
Jacobsson, expert på SKL, som är en av 
de drivande i projektet.

Bland annat kommer konferens
deltagarna genom korta övningar 
själva få pröva metoder och tanke
sätt från tjänstedesign, för att förstå 
vad det innebär att involvera och 
skapa lösningar tillsammans med 
användarna. Under dagen finns de 
deltagande kommunerna på plats för 
att berätta om sin process och vad 
den lett fram till för idéer och nya 
verksamheter.

– Erfarenhetskonferensen visar 
på hur bibliotek och kulturskola 

Dags att visa upp mer för fler
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med hjälp av bra verktyg och metod
stöd kan kraftsamla för att nå fler, 
men också angå fler. Bibliotek sitter 
inte bara stilla i sin båt och väntar 
på att fler ska hitta till verksam
heten, utan arbetar aktivt för att 
uppfylla sitt uppdrag att nå alla, 
säger Svensk  biblioteksförenings 
 generalsekreterare Karin Linder.

Målgruppen för konferensen är 
förtroendevalda och chefer inom 
kultur och utbildningsområdet, samt 
representanter från berörda statliga 
myndigheter. Kanske vill du tipsa 
någon i din kommun? Konferensen 
hålls på Clarion Hotel Stockholm den 
23 januari, och sista anmälningsdag 
är 1 november.

länk till anmälan finns via 
 biblioteksforeningen.se, sök på 
 ”erfarenhetskonferens”.

På skl.se kan du läsa om utbild
ningsprogrammet; sök på ”Mer för 
fler”. n  
 TEXT: MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS
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Välkomna till  
jobbtorget!

Nu kan du platsannonsera i Biblioteksbladet  
– både i papperstidningen, på webbplatsen. 

 
Priser och info hittar du på  

biblioteksbladet.se/annonsera

Bibliotekarie till  
Järna bibliotek

Vi söker dig som dig som brinner för  
läsande och tät kontakt med våra flitiga 

besökare. Som har god kunskap om  
vuxenlitteraturen men även av läsfrämjande 

aktiviteter för barn och unga. 
Då biblioteket är av mindre modell krävs 
känsla för biblioteket i sin helhet då alla 

hjälps åt kring det mesta.
Tjänsten är på 75 procent.

 
Sök jobbet senast den 4 november

Kortlänk: https://goo.gl/YtRGa5

Bibliotekschef 
KRISTIANSTADS KOMMUN

Vi söker en person som kan leda, 
utveckla och följa upp biblioteksverk-
samheten. Är du en visionär chef som  

entusiasmerar medarbetare för att 
tillsammans skapa mervärde för  

Kristianstad? Då är du välkommen 
med din ansökan! 

Ansök via kommunens webbplats, senast 
den 5 november. 

Kortlänk: goo.gl/H86G5e
Kontaktperson: 

Ulrika Cedell, förvaltningschef
044-13 61 33

LEDIGA 
JOBB
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