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Hon uppdaterar

Tid är en bristvara 
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Magisk läsning  

Vid flera olika tillfällen har jag lett 
bokcirklar med människor jag inte 
känner. Vi har träffats en gång eller 
flera. I någons hem eller i offentlig
heten. Vi har läst våra favoritcitat, 

frågat om sånt vi inte förstått och skrattat åt 
drabbande vändningar eller nya liknelser. 

Varje gång har jag slagits av hur fort det 
går att lära känna varandra genom att dela en 
 berättelse. Man sitter där med varandra. Man 
vet inte var de andra bor, inte vem de älskar 
eller hur de dansar. Ändå tar det inte särskilt 
många minuter i boksamtalet förrän man 
 börjar se konturerna av deras ljus och mörker. 

för det här numret åkte vår 
reporter Tim Andersson till 
Gustavsbergs biblio tek för 
att testa den nya brittiska 
metoden Shared reading (s. 
12), ett slags bokcirkel där 
 cirkelledaren läser korta 
texter på plats och man 
pratar om dem direkt medan 
det pågår. Ofta i socialt utsatta grupper som 
ett sätt att bjuda in till läsning som hjälp och 
närvaro. 

Och att det händer något när våra hjärnor 
möter text med oväntade vändningar – det 
syns tydligt i datortomografi. Det säger fors
karen bakom metodutvecklingen, professorn 
Philip Davis vid University of Liverpool. Ett 
område i hjärnan som kallas vänstra svanskär
nan reagerar. Den del som hjälper oss att tänka 
nytt, att tänka annorlunda. Intellektet liksom 
vaknar till. 

Bibliotekarien Eva Selin, som byggt upp 
”Läsklubbar” med patienter på Drottning 
 Silvias barnsjukhus i Göteborg säger (s 21) att 
 böckerna liksom bär en kraft i sig själva. Att 
man möter varandra i läsningen. Det behövs 
inget mer. 

På fackförbundet Kommunal reagerade 
ombudsmannen Barbro Moberg (s 20) när 
hon såg undersökningen som visade att deras 
medlemmar fanns bland dem som hade lägst 
läsförståelse. För den som äger orden äger 
också makt. 
 
ja, läsning är magiskt. Därför är vi också 
mycket glada över att ni kommer att kunna 
fortsätta läsa Biblioteksbladet. Motionen 
till Svensk biblioteksförenings årsmöte 
som  föreslog nedläggning drogs tillbaka av 
motionärerna. Det blev ingen debatt. Men jag 
vill tacka för allt stöd som visades oss inför 

omröstningen. 
Det ingår i Biblio

teksbladets uppdrag att 
främja en fritt och öppet 
samtal. Och vi gör det 
med journalisti
kens redskap. Vi 
hör alla parter. 
Vi är generösa 
med bemötan

den. Vi tar hänsyn när personer 
är ovana vid att uttala sig i me
dier. Och vi uppmuntrar aktivt 
olika perspektiv i debatten. 

Så läs, skriv, ring och ta 
plats! För Biblio teksbladet 
är er, Svensk biblio teks
förenings medlemmars, tid
ning.  Och liksom all annan 
läsning har den kraften 
att låta oss förstå och lära 
känna varandra.

Lästips
Det finns flera 

sätt att närma sig 
berättelsen om 

Kulturmannen och 
Kulturkvinnan. Ett 

av de allra mest 
drabbande är 

fortfarande Märta 
Tikkanens Århundra

dets kärlekssaga. 

Annika Persson
chefredaktör
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våra hjärnor möter  
text med oväntade 
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Bachmann är chef för ett av de största.
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den 19 augusti får Sverige en ny riks
bibliotekarie. SLU:s överbibliotekarie Ka
rin Grönvall axlar ansvaret efter  Gunilla 
Herdenberg som avgick i april och hon 
är redan djupt involverad i flera av de 
frågor som står på agendan. Karin Grön
vall har profilerat sig i digitaliserings
frågor och sitter i styrgruppen både för 
 Bibsamkonsortiet och Swepub:s utveck
lingsråd. Dessutom är hon ordförande i 
Kungliga Bibliotekets samverkansgrupp 
 Pliktrelaterad och strategisk utveckling. 
Vad är det första du kommer att sätta 
tänderna i som riksbibliotekarie?

– Jag vill lära känna Kungliga bibliote
ket både inifrån och utifrån och ta fram 
en bild av vad som behöver göras och 
skapa mig en plan. Jag kommer att sätta 
tänderna i diverse underlag och rappor
ter, men framförallt i många samtal såväl 
med personalen som med intressenter i 
och utanför biblioteksvärlden.

 Vad är det andra? 
– Det andra blir att jobba efter planen.
 Vilken av dina chefsegenskaper 

kommer Kungliga biblioteket att ha 
mest nytta av? 

– Jag gissar på min lyhördhet i 
kombination med att jag vill ha en tydlig 
strategisk riktning och tydliga priorite
ringar i arbetet långsiktigt.

 Hur ska ditt porträtt se ut? 
– Ha ha, jag har förhoppningsvis ett 

tag på mig att fundera, men kanske en 
patriarkal, maffig oljemålning!n  
 TEXT ANNIKA PERSSON
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Kungliga bibliotekets  årliga sta
tistik visar att allt från antalet 
bibliotek till utlån och bibliote
kens bestånd av fysiska böcker 
har minskat under 2018. 
– Jag trodde att jag hade gjort 
fel när jag såg alla minusteck
en, säger KB:s statistikansvari
ga Cecilia Ranemo. 

A
ntalet offentligt finan
sierade bibliotek som är 
minst halvtidsbeman
nade och tillgängliga 
för allmänhet eller 
elever har minskat med 

45 stycken sedan förra årets mätning. 
Det visar Kungliga bibliotekets bibli
oteksstatistik för 2018. Även antalet 
skolbibliotek med minst halvtidsbe
manning har minskat, liksom antalet 
fysiska utlån på såväl folkbibliotek 
som universitets och högskolebibli
otek. 

– Allt har gått ner. Det är som om 
proppen har gått ur botten på alla 
bibliotekstyper, säger KB:s statisti
kansvariga Cecilia Ranemo. 

Hon har sammanställt biblioteks
statistiken elva år i rad och säger att 
arbetet med årets rapport inte varit 
upplyftande. 

– Jag hade ju velat komma med 
några glädjande nyheter också.

visserligen har utlåningen av eböck
er på folkbiblioteken ökat med 28 pro
cent sedan förra mätningen, men det 
kompenserar inte för den samtidiga 
nedgången av fysiska lån. På univer
sitets och högskolebiblioteken har 
eanvändningen minskat, något som 
delvis kan förklaras av Bibsamkon
sortiets uppsägning av avtalet med ett 
av de största vetenskapliga förlagen.

Bemanningsnivån är i stort sett 
oförändrad. Men personalen arbetar 
allt oftare med andra arbetsuppgifter, 
som med skolbiblioteksverksamhet 
i kommunerna och folkbibliotekens 
intäkter av sålda bibliotekstjänster 
har ökat med tolv procent.Trots det 
har antalet publika aktiviteter på 
folkbiblioteken ökat. 

Statistiken visar  minus Vad blir det första du gör?  
Fyra frågor till riksbibliotekarien

– I ganska många kommuner har 
man färre än fem anställda biblio
tekarier och ändå klarar man av att 
anordna så mycket. Det är hedervärt 
på en sådan låg bemanningsnivå.

I statistiken för 2019 hoppas 
Cecilia Ranemo få se en uppgång i 
användande och en tillkomst av nya, 
bemannade bibliotek. 

– På många håll är biblioteket den 
enda lokalen, förutom kyrkan, som 
är öppen för allmänheten och dit du 
kan gå utan att det kostar dig något. 
Stänger man den så stänger man ner 
väldigt många funktioner utöver 
bokutlåningen, säger Cecilia Ranemo. 

svensk biblioteksförening håller 
med om att utvecklingen är oroande. 
Generalsekreteraren Karin Linder 
lyfter bland annat upp de resultat 
som visar att det finns för få skolbib
liotekarier, liksom att bemanningen 
minskat på sjukhusbiblioteken. 
Samtidigt framhåller hon det positiva 
i att bibliotekens försämringar nu 
syns tydligt. 

– Det gör det lättare för biblioteken 
att hävda sig. Det är också positivt att 
politiken har ögonen på vad som hän
der i biblioteksvärlden, säger Karin 
Linder. n TEXT KARIN PERSSON

den motion till svensk biblioteks
förenings årsmöte som föreslog 
att Biblio teksbladet skulle läggas 
ner drogs tillbaka av motionärerna 
till förmån för styrelsens svar som 
i stället förordade "en grundlig 
analys av medlemstidskriftens 
kostnader samt relevans för 
 medlemmarna". 

i svaret skriver föreningen att 
tidningens uppgift är att på bästa 
sätt bidra till att ändamålspara
grafen (att verka för ett effektivt 
och dynamiskt svenskt biblioteks
system av hög standard) uppfylls 
och att det är en styrka ”för såväl 
bibliotekarieprofessionen som bib
lioteksväsendet” att kunna erbjuda 

Efter årsmötet: BBL blir kvar
en fristående granskande tidskrift. 

– Vi fortsätter se över tidningen 
och uppdraget till dem som ska göra 
den, sade föreningens ordförande 
Johanna Hansson efter mötet. 

andra beslut som fattades under års
mötet var att föreningen ska inrätta 
en ny utmärkelse för personer eller 
institutioner som arbetar  föredömligt 
med att stärka barns rättigheter 
 enligt FN:s barnkonvention. Fören
ingen ska också göra en ny utredning 
av hur alternativa driftsformer påver
kar bibliotekens verksamhet.

Nytt för året var att med lems
tidningen Biblioteksbladet inte bevil
jades tillträde till årsmötet. n  
TEXT STINA LOMAN OCH ANNIKA PERSSON
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Fyra av tio lyssnar 
på poddar
dokumentärer är favoritgenren 
för de svenska poddlyssnarna. 
Samhälle/ politik ligger på andra plats 
och  intervjuer och personporträtt 
på  tredje. Det säger en studie från 
Novus beställd av Sveriges annon
sörer. Flest lyssnare har genren i 
åldersgruppen 1829 år. n BBL

Gosdjur sov över
gosdjuren i Skurup fick läsa 
godnattsagor innan det var dags 
att sova över på biblioteket första 
gången. Efter stängning klättrade 
de på väggar och i lampor och lekte 
kurragömma. De tog också kopior 
av sig själva i kopiatorn. Snart ska 
de få sova över igen. n BBL
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”I det hållbara 
 kunskapssamhället 

2030 är alla 
 i nvånare rustade 

med jämlika möjlig
heter för kunskap, 

kreativitet och 
 livslångt lärande.”

Svensk biblioteksförenings 
vision tar sikte på en bättre 
värld omkring 2030. 
Läs mer om visionen på 
 biblioteksbladet.se. n BBL

2018 i siffror
l Den fysiska utlåningen minskade med fyra 
procent. Det motsvarar tre miljoner utlån 
varav nästan två miljoner på folkbiblioteken.
l Antalet utlån på skolbiblioteken ligger 
kvar på samma nivå som tidigare: tio fysiska 
medier per elev och år.
l Sedan 2010 har den fysiska utlåningen på 
folkbiblioteken minskat med tolv miljoner 
lån. 

l Antalet fysiska besök på offentligt 
finansierade bibliotek har minskat med 1,5 
miljoner och uppgår nu till 81,8 miljoner. 
l Fler kommuner har meröppna bibliotek. 
Nu har 114 av landets kommuner ett eller 
flera meröppna bibliotek.
l Totalt gör 9 522 personer 8 258 årsverken 
på de olika bibliotekstyperna. Det innebär 
att många jobbar deltid. Två av tre är utbil
dade bibliotekarier eller dokumentalister.
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M atilda Ernkrans, 
minister för  högre 
utbildning och forsk
ning, tycker att plikt
lagstiftningen är ett 

angeläget område. Därför tillsätter 
hon nu en utredning som ska se över 
pliktlagen.

– Kungliga biblioteket driver ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete 
och har i detta påtalat brister med 
nuvarande pliktlagstiftning, att den 
ligger i otakt med medieutvecklingen. 
Det är en syn regeringen delar. I dag 
är det allt fler publikationstyper som 
inte samlas in, säger Matilda Ern
krans, minister för högre utbildning 
och forskning vid en presskonferens 
på Kungliga biblioteket.

Hon exemplifierar med hur 
 politiska företrädare lämnar  olika 
besked på sociala medier under 
 valrörelsetider.

– Hur ska man i eftervärlden kunna 
följa ett sådant skeende när vi i dag 
har en pliktlag som inte fångar upp 

den nya medieutvecklingen? säger 
hon.

Under förra valrörelsen testade 
Kungliga biblioteket att samla in 
material från de politiska partiernas 
bloggar och sociala medier av just 
denna anledning. 

I förslaget till nationell biblioteks
strategi föreslår sekretariatet att 
en utredning för att reformera och 
modernisera nuvarande pliktlag
stiftning ska tillsättas  skyndsamt. 
Sekretariatet föreslår också att plikt
leveranserna av tryckta  exemplar 
behöver revideras och att den omfat
tande gallringen som sker redan vid 
leverans måste minskas.

Har ni påverkats av förslaget till 
nationell biblioteksstrategi?

– Den är överlämnad till regeringen 
och bereds i regeringskansliet. Det är 
klart att det är en del som fanns med 
i den nationella biblioteksstrategin, 
och Kungliga biblioteket har bedrivit 
ett arbete för att visa att bristerna 
finns där och att man behöver se över 
dem.
Vad händer nu? 

– Vi kommer att skriva fram 
 direktiv till en utredning och plocka 
fram en utredare. Det arbetet sätter 
vi i gång med nu, säger Matilda 
 Ernkrans.

Planen är att översynen ska dra i 
gång i höst. n
 TEXT STINA LOMAN

Pliktlagen uppdateras
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Digitalisering av Reformatorn 
vid Mediekonverteringscentrum 
(MKC), Fränsta.
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En nygammal värld
en informationsmäklare, en plats 
att vara på och en konkret symbol för 
lärosätets höjd. Universitetsbibliote
kets uppgifter är eviga och ändå alltid 
nya. Överbibliotekarien vid Uppsala 
universitetsbibliotek, Lars Burman, 
skärskådar i en elegant tankebok 
–  Meningen med ett universitetsbib
liotek – bibliotekets grundläggande 
uppgifter. n BBL

 
Bara hälften av dataskydds
ombuden i Datainspektionens 
nationella integritetsrapport 
2019 uppger att deras arbets
plats bedriver ett kontinuerligt 
och systematiskt arbete med 
dataskydd. I kommuner och 
landsting är det ännu färre. 
Kommuner och landsting ut
märker sig i studien. 21 procent 
av deras dataskyddsombud 
(jämfört med 10 i hela gruppen) 
tycker inte att implementeringen 
av GDPR har fungerat bra. 19 
procent tycker inte att de har ett 
tydligt uppdrag. Och bara tre av 
tio anser att ledningen är kunnig 
och insatt i dataskyddsfrågor. 
n BBL

½

Regeringen planerar en 
 översyn av pliktlagen med 
start i höst. 

– Den ligger i otakt med 
medieutvecklingen,  säger 
 ministern för högre  utbildning 
och forskning.

www.eurobib.se

Nu erbjuder vi biobaserad omslagsplast. En nyhet om någon.
Förläng böckernas livslängd och bidra till en bättre miljö på  
en och samma gång. 

Läs mer om vår nya omslagsplast på eurobib.se/bokvård.

FLER GRÖNA BIBLIOTEK!

NYH
ET
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catharina isberg har 
valts till ordförande 
för division IV i den 
internationella biblio
teksorganisationen Ifla. 
Divisionen sysslar med 
frågor som kompetens

utveckling, ledarskap, marknadsföring, 
upphovsrätt och yttrandefrihet och 
i den rollen ingår hon också i Iflas 
styrelse.

eva häusner är ny 
chef för medicinska 
biblioteket på Karolin
ska universitetssjukhu
set. Hon kommer från 
Kungliga biblioteket där 
hon arbetat med natio

nella utredningar och projektledning 
men även med förvärv av tryckta och 
elektroniska medier och frågor rörande 
öppen tillgång.

suzi ersahin blir 
ny kanslichef för 
Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens 
minne (Alma). Hon 
kommer närmast från 
rollen som kulturråd 

i Istanbul och har en bakgrund som 
konstnär. Hon har också arbetat med 
olika barnkulturprojekt. 

åsa jenslin börjar 
som utvecklingsle
dare på Forumbiblio
teken i Nacka med 
uppdrag att jobba 
med användardriven 
utveckling. Hon har 

tidigare arbetat med 
metodutveckling 
på biblioteken 
på KTH och 
Karolinska 
institutet.

vi har nytt jobb
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ANNONS

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

Sommarpocketen är kort SERIEN AV BERIT VIKLUND

Expo. Design Rebecca Lidén

Unique Library Furniture
www.lustrum.se

LANSERINGS-
ERBJUDANDE!

EXKL. MOMS
GÅR EJ ATT KOMBINERA MED 

ANDRA RABATTER
GÄLLER T.O.M. 5/7-19

995;-

Det nya biblioteket i Fittja 
sorterar böcker utifrån teman 
enligt ett unikt  klartextsystem 
som nu kommer att  börja 
införas i hela Botkyrka 
 kommun.

T
idigare stod alla böcker på 
olika språk i separata av
delningar. Om man skulle 
ha en kokbok på arabiska 
stod den på en annan plats 
än en kokbok på svenska. 

Men nu står kokböcker på olika språk 
intill varandra, med språken i alfabe
tisk ordning.

Bakgrunden är att de olika biblio
teken i Botkyrka kommun hade flera 
olika hylluppställningssystem, vilket 
var opraktiskt både för biblioteksbe
sökarna och personalen. Därför tog 
de hjälp av en extern konsult för att 
skapa ett nytt gemensamt system, 
säger Marie Johansen som är verk
samhetschef för Bibliotek Botkyrka. 
Riktlinjen var att systemet skulle 
baseras på klartext (mediernas ämne 
utskrivet på hylla och medier i stället 
för siffer eller bokstavskombina
tion) och bygga på visioner och mål i 
 biblioteksprogrammet:

– Vi har en bibliotekslag som 
 tydligt ger oss i uppdrag att ägna 

särskild uppmärksamhet åt personer 
med annat modersmål än svenska, 
och vi har en flerspråkig befolkning 
som vi vill ska kunna hitta i sitt 
 bibliotek, säger Marie Johansen.

det nya systemet är ett unikt klar
textsystem som också  använder sym
boler och färger för att göra bibliote
ken mer tillgängliga för alla besökare.

– Vi började med biblioteket i Fittja 
eftersom det ändå skulle flytta till 
nya lokaler, säger Marie Johansen.

Nu fortsätter arbetet med att göra 
om systemet i de andra biblioteken i 
kommunen.

– Det stora arbetet med att 
skapa ämneskategorier under 
 klartextrubriker är gjort och kan 
användas på alla biblioteken, även 
om det naturligtvis återstår mycket 
att göra rent fysiskt, säger Marie 
 Johansen, som märkt ett stort 
 intresse för projektet från andra 
bibliotek.

– Jag tror att många kommer att 
införa klartextsystem framöver, 
även om de kanske inte vill göra det 
precis som vi, utan anpassa efter sina 
besökares behov. Förr var biblioteken 
lite mer som arkiv, i dag spelar de en 
annan roll. Vi vill att besökarna ska 
kunna hitta till allt som vi har. n
 TEXT STEFAN WESTRIN

Nu får alla språk samsas

FO
TO

: BIBLIO
TEK BO

TKYRKA

När biblioteket i Fittja flyttade 
till nya lokaler passade de på att 
möblera om på hyllorna. 

Har du bytt jobb?  
Skicka ett mejl till 

Biblioteksbladet och 
berätta: bbl@a4.se



Om hårdnad politik, ensamkommande 
unga och människorna som försökt 
göra deras tillvaro mer rimlig. 
Förfrågningar om författarsamtal: info@thorderiksson.se
www.facebook.com/groups/domsomstodkvar

Kommer den 
23 september

Boken 
utkommer i 
september!

1111

>

Häng med och träffa dem som läser med 
barn och vuxna, på bibliotek, arbetsplatser 

och i vården. Biblioteksbladet har bland annat 
testat den nya metoden Shared reading. 

[s 12] Att dela en sommarvisa 
[s 17] Socialt läsande trendar
[s 18] Bokläsningen stabil 
[s 20] Facket som satsar på 
bokombud
[s 21] Läsa är en del av jobbet 

Läs
främjarna

TEMALäsguldet

TILLGÄNGLIG LÄSNING FÖR ALLA

�

Nominera till 
Läsguldet! 

Priset uppmärksammar personer,  
organisationer eller institutioner  
som skapar möjlighet för personer  

med läsnedsättning eller med nedsatt 
läsförmåga att läsa på sina villkor. 

Lämna din nominering på  
mtm.se/lasguldet  

senast den 30 juni 2019. 

ANNONS

Händer det saker  
på ditt bibliotek 

eller i din kommun?

Tipsa oss om nyheter! 
bbl@a4.se



| BIBLIOTEKSBLADET 5 | 2019 BIBLIOTEKSBLADET 5 | 2019  | 12 13

– Vad betyder 
 ”somrigt”? frågar någon 
runt bordet.

Bibliotekarien och 
samtalsledaren Karin 
Cellton funderar. Hon 
skulle kunna peka ut 
genom fönstret: maj har 
lämnat de sista frost

nätterna bakom sig, och nu ligger köpcentret 
och betongkomplexet av busskurer och vägar 
inbäddade i grönska. Syrenen har börjat 
blomma.

– Somrigt är det som gör sommaren till 
sommar, svarar hon.

Det är sex personer som i dag har kommit hit 
till Gustavsbergs bibliotek utanför Stockholm. 
På bordet orörda småkakor, och i deltagarnas 
händer varsitt A4. Något som skiljer Shared 
reading från bokcirklar är att läsledaren läser 
den korta texten högt medan de andra, som 
inte förberett sig, följer orden på pappret och 
sedan reflekterar fritt utifrån dem.

Den här gången handlar det om ”Idas 
sommarvisa”. För de flesta här, alla från olika 
länder och mer eller mindre nyanlända, är den 
okänd och frisk som bäcken som hoppar och 
far.

– ”Hoppar och far”, säger någon. Vad betyder 
det?

Första fasen under samtalet handlar om att 
reda ut orden.

– Vad är ”svala”?

TEXT TIM ANDERSSON
FOTO YLVA SUNDGREN

Den brittiska metoden Shared reading väcker nyfikenhet i Sverige. 
Ett slags bokcirkel där all läsning sker på plats. Biblioteksbladets 

Tim Andersson läste ”Idas sommarvisa” på Värmdö.

V

Att dela  
en sommarvisa

– En fågel, säger bibliotekarien Karin 
 Cellton och visar en bild på mobilen. En 
 mycket somrig fågel!

Trettioåttaårige Salem Etkaidek  reflekterar 
över begreppet ”sommarvisa”. Det finns 
ingen motsvarighet i hans tidigare hemland 
 Palestina. Där var det varmt. Jävligt varmt – 
man längtade efter vinter. Närmaste jämfö
relsen är de sånger man brukade sjunga vid 
olivskörden. Han minns sin mormors och 
morfars röster.

salem etkaidek har bott i Sverige i femton år. 
Han jobbar som kock på Münchenbryggeriet, 
men läser samtidigt på SFI för att bättra på 
svenskan. På hans tröja står det keep on rising. 
En viktig orsak till att han är med i den här 
gruppen är att han vill förstå landet han bor i, 
referenserna, hänga med i samtalen.

– Är inte den här texten skriven av Astrid 
Lindgren? frågar han.

Jodå, Astrid Lindgren har de läst förut: 
 sagan ”Sunnanäng”. Den handlar om två 
syskon som under fattiga år överlämnas till 
en bonde. Där utnyttjas de som arbetskraft 
och får det svårt ända tills de en dag stöter på 
en fågel som visar dem vägen till Sunnanäng. 
Platsen är ett slags paradis fullt av barn där 
syskonen också möter sin mamma, Modern till 
alla barn i världen.

Berättelsen fick Salem Etkaidek att börja 
gråta. 

Av de texter som gruppen hittills har 

Jobbet som 
läs inspiratör 

Karin Cellton 
är Stockholm läns för
sta läsinspiratör utan 
specifika målgrupper. 

Hennes uppdrag 
att öka läslusten 
hos alla. Förutom 

bokcirklar och shared 
readinggrupper 
med barn, vuxna, 

nyanlända och äldre, 
driver hon podcasten 
Värmdö bibblopodden. 
Dessutom erbjuder 
hon lästerapi. Vem 
som helst kan boka 
in ett möte och få 

tips på böcker som 
kanske kan hjälpa i en 
speciell situation eller 

fas i livet.

I gräset utanför ”runda huset” samlas 
Karina Munoz, Salem Etkaidek, Pang 
Natephra, Yorundyl Desor, Assad 
Mohseni och Karin Cellton för att 
läsa tillsammans.
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>
diskuterat är hans favorit dock ”Sol, vind och 
vatten”.

– Den får dig att ta ett steg framåt, optimis
tiskt: Kolla vad fint vi har det här i Sverige, 
tänk på de sakerna. Skippa att tänka på de 
dåliga.

En annan som har kommit i dag och sällan 
missar ett möte är 27åriga Yoradyl Anne 
Desor. Hennes favoritpassage i ”Idas sommar
visa” är raden om kohagen: hon gillar tanken 
på kossor som, efter att ha stått instängda hela 
vintern, släpps fria på grönbete.

Yoradyl Anne Desor lämnade hemlan
det  Indonesien för att se världen. Hennes 
 föräldrar var skeptiska – hon skulle bara bli 
ensam, löd profetian. Men Yoradyl Anne Desor 
var bestämd: Stannar man hela livet med dem 
man vuxit upp med blir man trångsynt.

– Varje gång du träffar en ny person lär du 
dig något. You become more open to the  realities 
of the world. 

Nu har hon bott i Sverige i två år. Hon chat
tar ibland med sina föräldrar, men drar sig för 
det eftersom hon känner pressen att skicka 
pengar. Och hon har inga. Än så länge är hon 
för dålig på svenska för att få jobb, säger hon.

Och hur blev det med den ensamhet som hon 
varnades för?

Svenskar kan vara svåra att lära känna, 
 berättar hon. Hennes granne är en äldre 
 kvinna som aldrig ler tillbaka. Men visst har 
hon fått vänner – till exempel Karina Munez 
här i gruppen.

för yoradyl Anne Desor har Shared 
readingmötena flera funktioner: hon får träna 
svenska, diskutera litteratur och umgås. Och 
det är precis så det är tänkt att fungera.

När den brittiska litteraturvetaren Jane 
Davies skapade metoden Shared reading för 
omkring tjugo år sedan, var hennes syfte att 
få större kontakt med vanliga läsare. Snart 

 upptäckte hon dock oanade hälsoeffekter av 
den gemensamma läsningen: långtidssjuk
skrivna deltagare som var med av sociala skäl 
vittnade om ett ökat psykiskt välmående.

– På något sätt stärktes deltagarna, både 
av gemenskapen i gruppen, men också i 
mötet med litteraturen, berättar Kerstin 
 Rydbeck, professor i biblioteks och informa
tionsvetenskap på Uppsala universitet.

Metoden riktas nu ofta till människor i 
 socialt utanförskap, som till exempel nyan
lända, hemlösa, personer i fängelse eller 
psykiskt sjuka. Det betyder dock inte att det 
är fråga om någon ny terapiform, poängterar 
Kerstin Rydbeck.

– En del av deltagarna kan ha haft myck
et kontakt med vården och ha rätt negativa 
 erfarenheter av olika terapiinsatser. Det här 
ska vara någonting annat, inte vård utan 

Yoradyl Anne Desor tycker om att läsa, inte 
minst svenska deckare. Tack vare läsledaren 
Karin Cellton (till höger) får hon också stifta 
bekantskap med författare som Barbro Lind
gren, Astrid Lindgren och Tove Jansson.

Salem Etkaidek kommer 
för att träna svenska, 
men också för att lära 
sig något om det svens
ka kulturarvet. Genom 
”Idas sommarvisa” får 
han syn på den svenska 
naturen – som han 
älskar.

 avbrott från det, någonting där man kan 
glömma sina problem och i stället fokusera på 
läsningen och på andra människor.

Fenomenet, som länge har varit populärt 
i Storbritannien, bubblar nu i Sverige. Det 
 började med att Jane 
Davis och hennes or
ganisation The reader 
organisation kom hit och 
deltog i en workshop för 
ett trettiotal inbjudna 
biblioteks och studie
förbundsrepresentanter, 
arrangerad av Uppsala 
universitet och Länsbib
lioteket i Uppsala.

– Efteråt skapades en Facebookgrupp, 
och gensvaret var starkt, berättar Kerstin 
Rydbeck, som i ett forskningsprojekt just nu 

undersöker etableringen av 
Shared reading i de skan
dinaviska länderna och 
hur metoden kan användas 
utifrån våra behov och förutsättningar.

Många vill bli läsle
dare. Det är dock inte 
alldeles enkelt. Det 
krävs nämligen en ut
bildning – som ännu inte 
ges i någon omfattning i 
Sverige.

– Det är lite av ett 
nålsöga. Den här kursen 
har utformats av The 
reader och Jane Davies, 

och de har rätten till varumärket. Så man kan 
inte bara gå ut och säga: vi erbjuder Shared 
reading, och sedan göra det efter eget huvud. 

”En del av deltagarna kan 
haft mycket kontakt med 

vården och ha rätt  negativa 
erfarenheter av olika 

 terapiinsatser.”

>

Shared reading 
Shared reading är en metod för 
läsning och samtal i grupp, som 
togs fram av litteraturforskaren Jane 
Davis och The reader organisation i 
Storbritannien för 20 år sedan. Den 
bygger på högläsning. En utbildad 
läsledare väljer ut en kort text och 
läser den för deltagarna, som inte 
gått igenom texten i förväg. Sedan 
följer ett samtal. Fokus är inte strikt 
textanalys, utan de tankar och 
känslor som upplevelsen har väckt. 
Shared Reading har använts för olika 
målgrupper och metoden har visat 
goda resultat när det handlar om 
att stärka människor i utanförskap 
och psykisk ohälsa.
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Det är än så länge bara några få personer i 
 Sverige som har fått rätten att utbilda läsledare.

En som trots allt har lyckats tillgodogöra 
sig tredagarskursen är Karin Cellton, biblio
tekarie på Gustavsbergs bibliotek på Värmdö 
utanför Stockholm.

– Det var den roligaste kurs jag gått i mitt 
liv. Vi satt sex–sju personer i ett rum, alla var 
väldigt litteraturintresserade och ville detta. 
Och vi analyserade och pratade om texter hela 
dagen. Det var suveränt.

Hon gick kursen i november, och i  januari 
drog hon i gång den här gruppen, som är 
 hennes första. Det började med att hon 
besökte en SFIklass och frågade om någon 
skulle vara intresserad: ”Det är på fritiden och 
frivilligt och man får fika.” Alla tjugo sade ja, 
även om det är lite olika vilka som dyker upp 
på träffarna.

Att Shared reading är inspirerande för del
tagarna har både Salem Etkaidek och Yoradyl 
Anne Desor vittnat om, och det är lätt att för
stå. Men vad ger det egentligen Karin Cellton?

– Mycket! Jag får dela med mig av något som 
jag gillar. Och jag tycker så mycket om att möta 
människor. Man kommer runt kallpratet. Nå
gon gång kom vi in på vad vi gjorde som barn 
och en av deltagarna berättade att hon bruka
de tillverka dockor av palmblad. När man läser 
tillsammans väcker det så mycket. Jag älskar 

att få en inblick i deras 
liv. I thrive on that.

efter textsamtalet 
sitter Karin Cellton och 
Yoradyl Anne Desor i 
gräset utanför biblio
teket. 

– Karin är bäst! Karin 
är så lycklig. Jag tror 
att om du … vad var det 
Hassan sade förut, att 

när du börjar läsa så (Yoradyl Anne Desor drar 
med händerna över ansiktet och visar ett stort 
leende) ouii, uplifting – det lyfter. 

– Det ska jag leva på resten av veckan! svarar 
Karin Cellton.

– Det är sant! Du har ett ansikte som alltid 
är glatt. Det är bra att träffa en person som 
alltid ler, om man är ledsen. n

”Jag får dela med mig av 
något som jag gillar. Och 
jag tycker så mycket om  

att möta människor.  
Man  kommer runt  

kallpratet.”

Socialt läsande  
trendar

fter att Läsdelegationens och den 
nationella biblioteksstrategin 
utredningar avslutats har det 
också blivit dags att uppdatera 
Kulturrådets handlingsplan för 
läsfrämjande. Den nya illrosa 

skriften kom i maj.
– Vi ville förtydliga vår definition av läs

främjande, samla och beskriva allt vi gör på 
området och beskriva våra prioriteringar, 
säger Kulturrådets enhetschef för litteratur 
och bibliotek Lotta Brilioth Biörnstad. 
Vilka är nyheterna?

– Hela handlingsprogrammet är nyskrivet 
men det innebär egentligen ingen kursänd
ring. Vårt övergripande uppdrag – att initiera, 
samordna och följa upp läsfrämjande verk
samhet utanför skolan – ligger fast.

Men sedan 2014 när den förra handlings
planen lades har Kulturrådet fått nya uppdrag 
inom läsfrämjande, bland annat att utveckla 
Bokstart för förskolan och ge bokgåvor till för
skolan. Regionerna har fått medel för läs och 
litteraturfrämjande via kultursamverkansmo
dellen och Stärkta bibliotek har införts som en 
treårig satsning. 

– Med nya uppdrag både på statlig nivå och 
utvecklingsprojekt i kommuner och regioner 
är det viktigt att förtydliga roller, inriktning 
och mål, säger Lotta Brilioth Biörnstad.

Kulturrådet kommer också att ha starkare 

fokus på att samla och 
sprida exempel och kun
skap, säger Lotta Brilioth 
Biörnstad. De kommer att 
arbeta mer med att sprida 
lärande exempel och 
samla kunskapsmaterial 
av olika slag.

I handlingsprogram
met finns ett ämne som 
är nytt och som handlar 
om att lyfta läsningens 
sammanhang. Där vill 
Kulturrådet öka medvetenheten om 
den kontext i vilken läsfrämjande sker och kan 
ske, som i bibliotek, skola, föreningsliv eller 
genom familjen och andra förebilder. 
Vilka läsfrämjande metoder satsar ni 
mest på i år?

– Vi har inte valt ut några särskilda  metoder, 
om vi bortser från Bokstart som är en sats
ning som växer, men i ansökningarna kan vi 
se trender som till exempel socialt läsande 
(Shared reading, bokcirklar), kultur och hälsa 
(biblioterapi) och små barns språkutveckling 
(som projekt på förskolor). Själva satsar vi på 
att förstärka vår nationellt samordnande roll – 
bland annat genom att ordna ett nätverksmöte 
i slutet av 2019.

läsdelegationens förslag att utbilda bibliote
karierna i läsfrämjande – kommer ni att följa 
upp det och i så fall hur?

– Förslagen från Läsdelegationen ligger 
på regeringens bord – det ingår i januari
överenskommelsen att de ska genomföras. Vi 
väntar på att få veta mer om hur regeringen 
kommer att gå vidare med dem. Den nationella 
biblioteksstrategin tar också upp frågan i ett 
reformförslag om ett särskilt kompetensut
vecklingsinstitut för biblioteken, även om det 
inte är avgränsat just till läsfrämjande. n

Nu kommer ett nytt handlings
program för Kulturrådets satsningar 
på  läsfrämjande. Socialt läsande 
tar större plats än tidigare liksom  
möjligheten att utveckla alla sina 
språk. TEXT ANNIKA PERSSON

Medan läsledaren läser högt, följer deltagarna med i 
texten på pappret.

E
Lotta Brilioth Biörnstad

FOTO: ELISABETH OLSON 
WALLIN
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Läs mer
Facebookgruppen 
Nätverket shared 
reading Sverige är 
öppen för alla som 
är intresserade av 
att veta mer om 
metoden. 
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okläsningen i Sverige är påtag
ligt stabil. I alla fall enligt den 
senaste Mediebarometern från 
Nordicom (Nordiskt informa
tionscentrum för medie och 
kommunikationsforskning) 
vid Göteborgs universitet. 

– När Nordicom tog över mätningarna 1994 
låg boken lite lite högre än i dag, men det har 
inte varierat mycket. I år har bokläsningen 
gått upp från 36 till 39 procent, en ökning som 
ligger i ljud och eböckerna som långsamt 
krupit upp i användning sedan 2010, säger 
Karin HellingwerfBjörkqvist, forsknings
informatör på Nordicom.

skönlitteratur är den dominerande bok
genren: ungefär en tredjedel av befolkningen 
läser skönlitteratur en genomsnittlig vecka. 
Även läsningen av barn och ungdomslitteratur 
är stabil över tid. De åldersgrupper som läser 
mest är yngre mellan 9 och 14 år och de mellan 
65 och 79 år. 

Tittar man på alla medier lägger Sveriges 
befolkning i genomsnitt nästan sex timmar på 
medier en vanlig dag. Mest tid läggs på rörlig 
bild (33 procent) ent) och ljud (32 procent). 
Därnäst kommer textmedier (19 procent) och 
sociala medier (15 procent). 

– Lägger man ihop textmedier och sociala 
medier så har man nästan samma uppdelning 
mellan rörligt, ljud och text som när vi började 
mäta, säger Karin HellingwerfBjörkqvist. 

En tydlig förändring är däremot att de 
 traditionalla medieplattformarna tappar. 
Tablålagd teve och radio minskar liksom 
papperstidningarna, medan strömmade och 
digitala versioner ökar. 

Prenumerationer på digitala tjänster har 
slagit igenom i hushållen. 

I gruppen 2544åringar prenumererar 73 
procent på en musiktjänst och 68 procent på 
en tevetjänst. Och Sverige är det land i världen 
där befolkningen betalar mest för digitala 
medietjänster. 

på boksidan ser det inte riktigt ut så. Där vill 
majoriteten av bokläsarna läsa på papper. 
Ljud och eböcker ökar lite, men inte lika 
tydligt på pappersbokens bekostnad. I årets 
mätning är det 32 procent som läser på papper. 
6 procent lyssnar och 3 procent läser en ebok. 
Tidskrifterna har en liknande  situation där 
papperstidskriften också är betydligt  större 
än sin digitala version.

Hur håller då medievanor genom livet? 
– Medievanorna står sig genom åren. 
Följer man en åldergrupp så sker det inte 

stora förändringar över tid. De som grundlade 
vanan att ha en morgontidning på sjuttio
talet, de har en fortfarande, säger Karin 
 HellingwerfBjörkqvist.

Undersökningen bygger på telefonintervju
er med ett slumpmässigt urval av den svenska 
befolkningen mellan 9 och 79 år. n

Antalet bokläsare i Sverige är stabilt sedan nittiotalet. 
Det visar den senaste undersökningen av svenska 
folkets medievanor, Mediebarometern 2018. Men 
användningen av andra textmedier minskar.

Bokläsningen stabil

B TEXT  ANNIKA PERSSON 
GRAFIK LOUISE BÅÅTH

Mediedagen 2018

Källa: Mediebarometern 2018, Nordicom, Göteborgs universitet.

Teve ligger i topp när svenskarna konsumerar medier. Men sociala medier 
ökar med god fart och har nått andraplatsen. Allt fler lyssnar också på musik 
dagligen. Däremot backar radion och dagstidningarna. 

Andel av befolkningen som använder olika medier en 
genomsnittlig dag 1979–2018 (procent).

Den bruttotid som befolkningen ängar år medier en genomsnittlig dag 2018
(9–79 år)

2018: 357 minuter

Bok, papper/ebok 6 %  

15 % Radioapparat

2 % Strömmad radio

15 % Musik  
(totalt)

15 % Sociala  
medier (totalt)

20 % 
Tablålagd TV

11 % 
Strömmad TV

Videoklipp  2 % 

Dagstidning  (papper) 4 % 

Dagstidning  (Digital) 3 % 

Tidskrift  (Papper) 4 % 
Tidskrift  (Digital) 2 % 

1 % Ljudbok
Svenskarna ägnar sex timmar 
om dagen åt medier. Mest tid 
läggs på rörlig bild (33 %) och 
ljud (32 %). Därnäst kommer 
textmedier (19 %) och sociala 
medier (15 %). Unga och äldre 
använder samma medier (tv 
och ljud) i stor utsträckning, 
fast på olika plattformar, 
där de yngre målgrupperna 
 använder de digitala plattfor
marna i högre utsträckning. 

I årets undersökning har 
Nordicom intervjuat 6 094 
personer. Svarsfrekvensen  
var 32 procent.

Sociala medier 
kapar åt sig av  

uppmärksamheten.
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16 Texttv (totalt)

TE
M

A
: L

Ä
SF

RÄ
M

JA
RN

A



| BIBLIOTEKSBLADET 5 | 2019 BIBLIOTEKSBLADET 5 | 2019  | 20 21

Läsa är en del av jobbet

FOTO:  PRIVAT

FOTO:  LARS SELIN

Facket som satsar  
på bokombud

en jösses, det här är ju 
våra grupper. Vi borde 
göra något!” tänkte 
Barbro Moberg, om
budsman med fokus på 
kulturfrågor på fack
förbundet  Kommunal. 
Hon hade precis läst 

om Sveriges resultat i PIAAC, en internatio
nell undersökning om vuxnas färdigheter. 
Den  visade att den lägsta läsförståelsen bland 
 annat fanns hos kvinnor i yrken som inte 
kräver formell utbildning. Att kunna läsa är 
dessutom en grundläggande färdighet för att 
kunna påverka samhället och arbetslivet. 

sagt och gjort. Våren 2018 var Barbro 
 Mobergs utbildning i läsfrämjande för 
 förbundets medlemmar i gång. Målet är att 
de ska starta arbetsplatsbibliotek och bli mer 
fackligt aktiva.

– Vi vill att medlemmarna, genom att få 
tillgång till fler ord och uttryck, ska kunna 

M
 påverka mer på sina arbetsplatser, säger 
 Barbro Moberg.

Utbildningen är på tre dagar och  finansieras 
av Kommunal, Kulturrådet och ABF. Den 
leds av Barbro Moberg och författaren Sara 
Beischer. Deltagarna får bland annat prata om 
läsning, skrivande, läsfrämjande och dyslexi. 

Hittills har de haft sex grupper med drygt 
sextio deltagare. Åttio procent har varit 
 kvinnor med utländsk bakgrund. 

De flesta som gått utbildningen har valt att 
bli bokombud med uppdraget att starta och ta 
hand om ett bibliotek på sin arbetsplats. En av 
dem är Diana Sljivo Gustafsson, montessori
lärare på förskolan Älvkullen i Kungälv.

– Utbildningen var jättegivande! Vi  pratade 
bland annat om hur vi kunde skapa arbets
platsbibliotek och att det är viktigt att ha 
böcker nära sig. Många hinner inte gå till 
 folkbiblioteket och kan eller vill inte lägga 
pengar på att köpa böcker, säger hon.

för snart ett år sedan rensade Diana Sljivo 
Gustafsson ut en hylla i personalrummet och 
fick ett stipendium på 3 000 kronor från ut
bildningen för att bygga upp sin samling. Hon 
valde populära titlar i olika genrer och bad 
kollegorna om tips.

Den som lånar en bok behöver skriva upp 
sig men det finns ingen tidsgräns för när 
boken måste vara tillbaka – det är viktigt att 
 biblioteket är kravlöst, tycker hon. Det gick lite 
trögt i början, det var mest hennes  närmaste 
kollegor som lånade medan de andra var 
 framme ibland och kikade blygt.

– Men den senaste tiden har de också börjat 
låna och säger att de har läst den och den 
boken. Det tog ett tag innan jag kände att det 
blev ”Wow!”

När Diana ändå var i farten skapade hon 
även ett bibliotek med barnböcker från 
 förskolan som föräldrar kan låna. Något som 
både barn och vårdnadshavare uppskattar. 
Läsfrämjandeutbildningen har också  påverkat 
hennes eget läsande. n

Arbetsplatsbiblioteken har decimerats sedan nittiotalet. 
Men nu nystartar fackförbundet Kommunal med kurser 
i läsfrämjande. Varför? För att den som har ett språk 
kan argumentera för sin sak. TEXT JENNIE AQUILONIUS

Arbetsplats
bibliotek

Redan på 1800talet 
inrättades biblio
tek för arbetare i 

bildningssyfte. På 
1910talet hade de 

flesta av de viktigare 
industrierna ett 

arbetsplatsbibliotek. 
1975 inrättades ett 
statligt bidrag till 

folkbiblioteken för 
att starta arbetsplats

bibliotek, då växte 
antalet snabbt. 1990 

fanns cirka tusen 
arbetsplatsbibliotek 
i 170 kommuner. När 

bidraget togs bort 
1993 mer än halvera
des verksamheten på 
tio år. I dag finns cirka 
1 100 arbetsplatsbib

liotek som drivs av 
kommuner, fackför
bund och företag.

Källa: Bibliotek i skym
undan. En rapport om 
arbetsplatsbibliotek 

från Kulturrådet

är stödassistent i daglig LSSverksamhet i Skövde och 
läsombud i Skövde kommun. Som läsombud är hon 
ansvarig för hur de jobbar med läsning på arbetsplat
sen. 
Hur och varför blev du läsombud? 

– Skövde kommun gick redan 1997 med i ett projekt 
där man skulle utbilda läsombud. Det drevs av FUB, 
Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för lättläst 
(numera MTM). Min chef undrade om jag kunde tänka 
mig att representera daglig verksamhet och det gjorde 
jag gärna. Jag har alltid tyckt om att läsa själv.

– Till saken hör att vår avdelningschef när projektet 
avslutades bestämde att läsning skall skrivas in i 
verksamhetsplan. Så nu är det en arbetsuppgift som 
vi måste göra.
Vad gör du som läsombud?

– Jag är huvudansvarig för läsning i verksamheten. 
Ser till att det finns saker att läsa, ju mer varierat desto 

bättre. Jag stödjer mina kollegor i urval och metoder. 
Och så har vi läsombudsträffar tre gånger om året 
där vi får information och inspiration. Vi behöver ju 
 erbjuda varje individ läsning efter den personens 
förmåga.
Vad betyder din insats för dina klienter? 

– Att de får information och blir delaktiga i 
 samhällsfrågor. Att de får reda på vad som händer 
omkring dem. Att de får ta del av kultur och att de får 
reda på vad det står på mjölkkartonger, skyltar och 
mycket annat.
Och för dig? 

– Jag får känna att jag gör något bra och har dessut
om roligt. Jag har alltid något bra att ta till. 
Påverkar det dig också på andra sätt i din yrkesroll? 

– Helt klart i min yrkesroll och även privat. Det är 
ett fantastiskt sätt att lära känna varandra på. Jag har 
fått verktyg för att få en ökad förståelse. n

var bibliotekarie på Drottning Silvias barnsjukhus i 
 Göteborg när hon startade sin första ”Läsklubb”. Nu 
har hon skrivit boken Läsklubb pågår! om metoden. 

Hur kom du på idén? 
– Vi jobbade med bokvagnsronder som många gör, 

men det kändes snart ytligt. Jag ville fördjupa och 
rikta mina insatser, så tänkte jag att vad kan vara mer 
naturligt för en bibliotekarie än att läsa högt? Det 
började vid ett tillfälle då en kurator bad om en extra 
insats för en tjej som var deprimerad. Då läste jag för 
henne och det gick så bra att jag kände att så här ska 
vi göra. Och så gjorde vi praktik av att vi läste högt en 
till en på rummen. 
Hur funkar en läsklubb? 

– Det är ju ett slags biblioterapi. En till en. Om 
det är en jobbig fas för barnet, en smärtperiod, då 
sitter man bredvid lugnt och stilla, visar på hopp, att 
det onda varar inte för evigt. Jag är kvar, läsklubben 

är kvar. Man väljer bok noga så att den passar just 
det barnet. Men man måste lägga ner sin pedago
giska  agenda och bara vara öppen och närvarande. 
Läsklubben har inget annat syfte än att bli av. Barnet 
har makten och boken är verktyget. Det måste man 
våga lita på.
Hur länge har ni jobbat med detta?

– Vi började 2013 och metoden fortsätter användas. 
Vi ser en spridning ta form. Flera studiebesök är inbo
kade på BUSbiblioteket.
Vad får man med sig i din bok Läsklubb pågår?

– Att man som bibliotekarie inte behöver vara rädd 
för termen biblioterapi, utan kan öppna för att det är 
böckerna i sig som har den läkande kraften. Det är 
där healingen finns. Man behöver inte själv vara den 
kraften. Jag tycker biblioteken ska göra mycket mer av 
det utgångsläget. Alla tycker om en lugn stund. Alla 
tycker om en läsande röst, att få försvinna in i allt som 
en bok kan vara. n

Satsningar på läsning pågår på många håll. MTM utbildar läsombud och på Drottning 
 Silvias barn och ungdomssjukhus hittade man en ny form för högläsning. TEXT ANNIKA PERSSON

”Hos oss är läsning obligatoriskt”

”Böckerna har en helande kraft”

Susanne Sandberg

Eva Selin
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ntligen! Utbrast jag när jag 
bläddrade igenom utbudet av 
eböcker på arabiska för barn. 
De skandinaviska länderna har 
slagit sina kloka huvuden ihop 
och samarbetat fram ett nytt 
digitalt bibliotek som erbjuder 

böcker på de största migrantspråken i Norden.
 Det är svårt att inte känna sig alldeles upp

rymd över detta projekt när så många av oss 
har kämpat med att behålla en bra nivå på sitt 
modersmål eller föräldrarnas språk. 

när vi kom till sverige som flyktingar i slutet 
av 1980talet var kläderna vi bar på kroppen 
och lite ägodelar det enda vi hade med oss. 
Böcker prioriterades givetvis bort i packning
en på grund av deras tyngd. 

Då var arabiskan ett främmande språk i 
Sverige, det fanns ingenting på bibliotek, inte 
heller fanns det internet så tillgängligheten 
var nere på noll. 

Mina föräldrar gjorde vad de kunde för att 
få oss att hålla i gång språkutvecklingen på 
arabiska, men det enda de hade att tillgå var att 
prata och skriva. Inte ens hemspråkslärarna 
hade böcker  de hade svartvita stenciler. 

jämför med detta otroliga steg som detta 
digitala bibliotek erbjuder. Det bästa av allt är 
att ljudböckerna som läses upp är på standard
arabiska (fousha). Den arabiskan är svår men 
nödvändig att lära sig för att tillgodogöra sig 

nyheter, litteratur, poesi och officiellt skriven 
information. Ljudböcker hjälper en att lära 
sig korrekt uttal och att utöka sin vokabulär. 

sverige gör rätt i att investera i arabiskan, 
forskning visar att barn som är bra på sitt 
 modersmål har lättare att lära sig svenska. 
Dessutom är arabiskan en bra investering 
i sig, det är till exempel ett av FN:s fem 
 officiella språk. 

Och det bästa av allt är att oavsett var man 
bor i Sverige så kommer man åt tjänsten, det 
enda man behöver är internet. Annars är det 
gratis och tillgängligt för alla. 

För även om ordinarie bibliotek generellt 
sett har utökat sitt utbud på andra språk är 
det ändå ont om ljud och eböcker. 

utöver barnböcker erbjuder Världens 
bibliotek en hel del skön och facklitteratur 
för vuxna och förutom arabiska finns böcker 
också på persiska, somaliska, tigrinska, 
 bosniska, kroatiska och serbiska. Planen är 
att utöka med fler språk allt eftersom tjänsten 
utvecklas och växer. 

Något jag skulle vilja se mer av framöver är 
lite nyutkomna böcker översatta till arabiska, 
både av internationella författare och förfat
tare från Mellanöstern. n

BBL TESTAR
Vad tycker du att

vi ska testa?
Tipsa bbl@a4.se

VAD? Världens bibliotek – betaversionen
VAR? På varldensbibliotek.se
FÖR VEM? För alla som vill läsa på de  
stora migrantspråken

” Det bästa av allt  
är ljudböckerna”

Ä
TEXT SOMAR AL NAHER
FOTO: GETTY IMAGES

 
NYTTA

NÖJE

ANVÄNDAR- 
VÄNLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

Kommentar till betygen: 
Eftersom det här projektet 
fyller ett tomrum så känns 
det rimligt att samtliga 
kriterier får en 4:a. Men 
en farhåga är att projektet 
ska avstanna och att form 
och innehåll inte fortsätter 
att utvecklas. Det finns 
utvecklingspotential. 

Betyg

På webbplatsen Världens bibliotek ska det finnas 
eböcker och ljudböcker på de stora invandrarspråken 
– från arabiska och persiska till bosniska och serbiska. 
"Äntligen", utbrister BBL:s testare.  

Nya biblioteksfavoriter 
från Bonnier Carlsen

SOFIA RÅDSTRÖM 

Dela med dig Sickan/ Kom nu Sickan
Sofia Rådström lyckas få vardagsrimmen i den här 
boken att falla perfekt på plats. 
Det här är rytmisk läsglädje med igenkänning 
för både stora och små!

Vill ha mer information om vår aktuella utgivning och inspiration till ditt bibliotek?Gå in på  
www.bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet och anmäl dig till vårt nyhetsbrev för bibliotekarier!

THERESE ALSHAMMAR

Aysa i simhallen
Illustratör: Burman, Jonas
I”Aysa i simhallen” flyter fakta och fantasi 
samman i en inspirerande berättelse om lek, 
vattenvana och simkunnighet.

MADELEINE BERNADOTTE,  
KARINI GUSTAFSON-TEIXEIRA,   
MARIE OSKARSSON

Stella och hemligheten
Illustratör: Stina Lövkvist
När Prinsessan Madeleine barnboks-
debuterar är det med ett tema som i 
och med arbetet för World Childhood 
Foundation engagerar henne starkt: 
barns rättigheter.

EVA SUSSO, JALI MADI SUSSO

Skattjakten i Mundu Onak
Illustratör: Katsiaryna Dubovik
Eva Susso och Jali Madi Susso har 
skrivit en spännande, rolig och efter-
tänksam bok om att söka, och att finna. 
En berättelse där allt är möjligt och där 
drömmar får växa.

MARIA FRENSBORG

Morris Mohlin på iskallt uppdrag
Illustratör: Kalle Landegren
Möt Morris - tretton år och med en osviklig förmåga 
att trassla till det för sig. Maria Frensborgs nya serie 
tar avstamp i vardagen men skruvar händelserna 
tills läsaren kiknar av skratt!

ÅSA HELLBERG 

Sexstrejken
Majken har fått nog. Nog av att bli kallad hora i 
korridoren, i matsalen, nog av anonyma dickpics. 
När hon tillsammans med Vilda och skolans dröm-
tjej Belle utlyser en sexstrejk blir det upptakten till 
något som ingen kunnat förutse.

Biblioteksfavoriter BC annons maj.indd   1 2019-05-10   09:10
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”I motsats till böcker 
brinner sedlar dåligt”
I Vladimir Sorokins roman Manaraga har all litteratur digitaliserats. De pappersböcker 
som finns kvar förvaras på museer. Ja, utom de som huvudpersonen grillar på medan 
han reflekterar över livet. När den här texten börjar är kocken ute på grillgig. 

att. Club bleibtreu. Tequila 
med is efter en lätt middag 
+ en cigarr Arturo Fuente 
Opus x. 

Egentligen är det sällan 
jag dricker. Och röker gör 
jag inte. Men efter en lyck
ad läsning kan jag tillåta 

mig att ta ett par glas tequila med is + en do
minikansk cigarr. Tequila med is piggar upp, 
det är en lätt och uppfriskande dryck. Och 
dominikanska cigarrer är långt godare än de 
kubanska ... Relax, relax, book’n’grillchef. 

Tiotusen pund för en kväll är inte så 
illa. Mitt gage är redan högre än bokens 
värde. Det är ett tecken på kvalitet. Och 
när gaget stiger förstärks också känslan 
av djup tillfredsställelse. Det är status, 
book’n’grillmästarstatus. Kort sagt, jag är 
nöjd. Både med mitt yrke och med mitt öde. 
Det har inte alltid varit så lätt. Men ärr är 
vardag för oss book’n’grillmästare. 

blossande på min cigarr tar jag fram en 
packe vackra, halvt genomskinliga engelska 
sedlar med kungens självbelåtna fysionomi. 

Jag drar ut en och rullar mig en 
cigarett. Lägger den i askfatet 

och tänder på. Det är ett tack
samhetsoffer till den digitala värld 

som tryggar vårt arbete. Den här 
ritualen gör jag efter varje lyckad kväll. 

Dagens papperspengar brinner förskräckligt 
dåligt, man får försöka tända dem gång på 
gång ... 

Om man hade fortsatt att trycka och läsa 
böcker skulle jag i bästa fall stå och steka 
guldbraxar på en grill i något semesterhotell, 
i värsta fall skulle jag koka spagetti i min 
hemstad Budapests syltor. Och grillmästare 
hade jag aldrig blivit: jag är dålig på att hand
leda. Men, Elden vare lovad, tryckpressarna 
står sedan länge och rostar världen över. 
Gutenbergeran slutade i en totalseger för 
elektriciteten. 

I vår värld är pengar det enda som man 
fortsätter att trycka. Till och med frimärken 
är ett passerat kapitel. Men sedlarna – de 
lever ... 

I motsats till böcker brinner sedlar dåligt. 
Det är därför man inte använder dem vid 
grillning. 

Märkligt ändå att kontanter ännu är i bruk. 
O, Sedel! Du har visat dig vara otroligt livs
kraftig i oceanen av elektronblixtar. 

Och trots allt: Länge leve Litteraturen! 
Ända sedan man slutade trycka böcker 

och gjorde museiföremål av de bästa har 
book’n’grill existerat. Människorna dras all
tid till den förbjudna frukten. Nittio procent 
av de böcker som man en gång i tiden låtit 
trycka gick till återanvändning eller slängdes 
helt enkelt på soptippen för att inte uppta 
dyrbart utrymme i bostäderna. Men de tio 
procent som blev kvar och fann sin väg till 
museer och bibliotek väckte en märklig pas
sion hos den bästa delen av mänskligheten. 
Den första biffen grillades för tolv år sedan i 
London på lågorna från den första utgåvan av 
Finnegans Wake, stulen från British Museum. 
Den tillagades och åts av fyra stormän – en 
psykoanalytiker, en florist, en börsmäklare 
och en kontrafagottist. Det var så book’n’grill 
kom till. Det blev början till en väldig passion 
som under loppet av dessa händelserika år 
förvandlats till en stor tradition.  

så var det. Engelsmännen var de första 
”framom andra på planeten vår”. De fyra 
gentlemän som skänkte världen ett nytt mode 
döptes till ”de nya beatlarna” eftersom tre 
av dem råkade ha samma förnamn som de i 
kvartetten från Liverpool – John, George och 
Paul. Kontrafagottisten hette Gregor. Både 
de och dagens grillmästare tog den europe
iska efterkrigsvärlden med storm. Jojomän. 
Efter kriget ville alla, alla, plötsligt bara läsa. 
Inbrottstjuvarnas långa fingrar drogs till 
bokmagasinen och gourmanderna och den 
gyllene ungdomen till de första underjordiska 
läsesalarna. Tätt i spåren följde kälkborgar
na. Det var tider ... De som den gången befann 
sig på rätt ställe tjänade storkovan: en andra 
rangens kock från något gatukök kunde skapa 
sig en förmögenhet på ett par månader. Så var 
det! Hade jag fötts så där en fem år tidigare 
så ... Folk var som förhäxade under de galna 

åren, ingen frågade efter kvalitet. Man läste, 
som man säger, ”på diagonalen”: rök, sot, 
ånga. Matens kvalitet ska man inte ens tala 
om: rika tjockskallar som i en blink blivit 
gourmander slukade smaklösa sanktpers
fiskfiléer, tillredda på Den gamle och havet, 
svartbränd arrachera på Dos Passos och 
dåligt grillat griskött på Den tappre soldaten 
Svejk ... 

Men redan ett halvt år senare, när stölder
na i museer och bibliotek runtom i världen 
blivit vardagsmat, såg man sig tvungen att 
beteckna book’n’grill som brott inte bara 
mot kulturen utan också mot civilisatio
nen i sin helhet. Lagens svärd hängde inte 
bara över huvudet på kockar, boktjuvar och 
kunder, det hotade också alla de gäster som 
ville pröva på lammstek på Don Quijote eller 
tonfiskbiff på Moby Dick. De första rätte
gångsprocesserna fick mycket publicitet och 
ledde naturligtvis till stränga straff: mänsk
ligheten slog vakt om sitt kulturarv. Den 
upplysta delen av mänskligheten befarade 
att utan museiböckerna skulle Homo sapiens 
slutgiltigt förvandlas till en apa med en Ipho
ne i sin tass. Därför blev Boken rödlistad. 

N

BOKUTDRAG
Vladimir Sorokin 

Manaraga

”Ända sedan man slutade 
trycka böcker och gjorde 
museiföremål av de bästa 
har book'n'grill existerat. 

Människor dras alltid till den 
förbjudna frukten.”

>

Ett utdrag ur  
Vladimir Sorokins 
roman Manaraga. 

Mästerkockens dagbok. 
Norstedts  

2019.
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och bra så. Priset för book’n’grill steg 
genast till det tiodubbla. Dilettanterna 
sållades bort. Läsandet blev en sak för 
äkta proffs. Vi fick Köket med alla dess 
traditioner, ritualer, hierarkier, finanser. 
Och en egen säkerhetstjänst. Men också 
riskerna ökade. Man började utdöma 
långa fängelsestraff. De underjordiska 
kockarna hamnade till en början i regist
ren över internationella terrorister. Där 
gick man naturligtvis för långt, men ryk
tet som kriminella kom att förfölja oss, 
till synes för alltid. Och, mitt herrskap, 
vi kan inte längre tvätta oss rena. För 
oss, stjärnorna i book’n’grillbranschen, 
finns ingen återvändo. På basis av mina 
egna erfarenheter erkänner jag villigt 
att den som hållit en bit fräsande nötkött 
ovanför en glödande Shakespeare som 
köpts under pistolhot; den som iförd en 
snövit kockmössa stått och betraktat 
koncentrerat tuggande krösusar, aris
tokrater, politiker, banditer och skåde
spelare; den som fått ett kuvert med en 
mastig ”sedelkotlett” för sitt arbete, han 
ställer sig inte längre vid kokplattan i en 
vanlig restaurang. n

I Vladimir Sorokins dystopiska nya roman Maranaga. 
Mästerkockens dagbok reduceras de sällsynta  
pappersböckerna en efter en till grillved. För  
Biblioteksbladet berättar han om sina känslor kring 
den tryckta litteraturens försvinnande. 

Varför bjuder du till 
grillfest på bokbål? 

den ryske författaren Vladimir Soro
kins nya framtidsroman Manaraga. 
Mästerkockens dagbok har de fysiska 
böckerna slängts på tippen för att 
spara dyrbart utrymme. Endast några 
få exemplar finns kvar. De är mycket 

värdefulla – och kulinariska. En underjordisk 
rörelse använder dem som grillved i en exklu
siv matlagningstrend kallad book´n´grill. 
Att ”läsa” böckerna – det vill säga att elda dem 
– är en konstform i sig. Det gäller att anpassa 
sig till sådant som bindning och pappers
kvalitet, och för den oerfarne kan resultatet 
förstöras av allt ifrån bokloppor till lim och 
torkade blommor.

Vladimir Sorokin berättar att romanen är 
ett försök att övervinna den skräck han som 
författare känner inför den tryckta litteratu
rens försvinnande.

– Möjligen är det också en senkommen kär
leksförklaring till detta förunderliga föremål 
mänskligheten skapat – boken, som likt en 
gammal sockerbit nu är i färd med att lösas 
upp i de elektroniska blixtarnas ocean.

huvudpersonen i manaraga, ”kocken” Geza, 
är expert på klassikerna. Gogols Döda själar i 
gult velängpapper är, får läsaren veta, en ”ved
klabb idealisk för entrecote och all slags fisk”. 
Annars är Tjechov en favorit. Hans novellsam
lingar, som trycktes ”på mellantjockt papper 
av den billigare sorten”, brinner lagom snabbt 
och passar till grodlår och grisöron, och roma
nen Stäppen glömmer han aldrig med dess doft 
av rötskadad mahogny, piprök, blånor, fotogen, 
lakrits, vax och … torkad haj.

För Geze är bokens materialitet en hel värld. 

I
TEXT TIM ANDERSSON
ÖVERSÄTTNING FRÅN 
RYSKA MIKAEL NYDAHL

”I det avseendet är jag en romantiker”, slår 
han fast. Gäller samma sak för Vladimir Soro
kin? Nja, han är ingen bibliofil, svarar han.

– Jag är inte den som ständigt ränner på 
antikvariat på jakt efter gamla utgåvor eller 
som står och smeker ryggen på förstautgåvor 
samtidigt som jag viskar namnen på deras för
fattare. Men jag kan uppskatta den magi som 
boken som ting kan utöva, och som kan ruska 
om en en gång för alla. Jag kommer aldrig att 
glömma doften av en amerikansk utgåva av 
Lolita som jag inandades en morgon i SSSR i 
mitten av sjuttiotalet.
Vad tror du kommer att hända med pap
persboken?

– Jag tror att pappersboken kommer att bli 
mindre och mindre, likt ett chagrängskinn, 
och efterhand försvinna helt från bokhandla
re, förlag, hemmabibliotek … Den kommer att 
bli mindre och mindre, krympa samman och 
dra ihop sig tills det enda som finns kvar är en 
Pappersböckernas ö. Den kommer att hålla 
stånd i den digitala oceanen, och inga virtuella 
tsunamier i världen kommer att kunna skölja 

bort den. Och den ön 
kommer man alltid att 
kunna segla till och bli 
kvar på. Utan visum.
Det verkar som om 
inte bara pappers
bokens utan också 
själva litteraturens 
utrymme krymper i 
vår tid. Vad kommer 
det att få för konse
kvenser? 

– Trots att litteraturen varit hårt trängd 
under det senaste årtiondet är den fortfaran
de vid liv. Människor kommer alltid att ha 
ett behov av att läsa andras fantasier, för att 
kompensera för bristen på egna, eller för att 
inte dö av livets grå rutin. Och till och med om 
de föredrar att titta på dessa fantasier, istället 
för att läsa dem (som fallet är med teveserier
na), kommer det att behövas någon som först 
tänker ut dessa fantasier och sedan skriver ner 
dem. Och denna någon kommer också i fort
sättningen att kallas för författare. n

”Människor kommer alltid  
att ha ett behov av att läsa  

andras fantasier, för att  
kompensera för bristen på 
egna, eller för att inte dö  

av livets grå rutin.”

”Man började utdöma långa 
fängelsestraff. De under

jordiska kockarna hamnade 
till en början i registren över 
internationella terrorister.”

Den ryske författaren 
Vladimir Sorokin provocerar 
för det mesta. Nu lägger han 

vår litterära kanon  
på grillen.

>



| BIBLIOTEKSBLADET 5 | 2019 BIBLIOTEKSBLADET 5 | 2019  | 28 29

PORTRÄTT
Rebecca  

Bachmann

Kunskapen 
skräddarsys 

På Södersjukhusets bibliotek i Stockholm är patienternas läsning inte  längre 
verksamhetens kärna. I stället understödjer man medicinsk forskning, 

 utbildning och kliniskt  arbete. ”Det handlar om att ge patienterna bättre 
och säkrare vård”, säger chefsbibliotekarie Rebecca Bachmann.

TEXT STEFAN WESTRIN  FOTO SOFIA RUNARSDOTTER

ibliotekschefen Rebecca 
Bachmann låser upp biblioteks
dörren i Södersjukhuset och tar 
in vagnen med de böcker som 
lämnats tillbaka under helgen. 
Hon ställer sig vid informations
disken och börjar registrera 
dem som återlämnade. Några 
män kommer in och frågar efter 

tidningarna. De ger intryck av att ha vankat 
omkring i sjukhuskorridoren ett tag i väntan på 
att dörren skulle öppnas. 

Måndagsmorgnar kan vara rätt hektiska här, 
särskilt i början och slutet av skolterminerna när 
listorna med reserverade böcker kan vara långa 
att gå igenom. Men i dag är det ovanligt lugnt. 
Rebecca öppnar posten och registrerar vilka 
böcker som kommit från Danderyds medicin
ska bibliotek och Karolinskas olika bibliotek i 
Huddinge och Solna, de bibliotek som de samar
betar och bland annat delar bestånd med. Men 
rutinerna är inte mer arbetskrävande än att hon 
också hinner prata med besökarna och också 
visa upp lokalerna.

biblioteket är till för sjukvårdspersonal, 
studenter, patienter och anhöriga. De har en 
barnavdelning och kursböcker och en låneda
tor och utlåningspaddor och film och cdskivor 
och ljudböcker. Samtidigt avslöjar den fysiska 

platsen här en liten bit in i korridoren rakt in 
från huvudentrén i själva verket väldigt lite om 
all den verksamhet de faktiskt har här, säger 
Rebecca Bachmann.

Hon beskriver den medicinska världen 
som ”en ständigt forskande organism”. Den 
ger  ständigt nya rön, vilket ger ständigt nya 
kunskapslägen, vilket innebär att de som jobbar 
inom vården hela tiden måste hålla sig uppdate
rade och vara beredda att förändra sitt sätt att 
arbeta. Rebecca säger att en av sjukhusbibliote
kariens viktigaste uppgifter är att kunna fånga 
in det aktuella kunskapsläget, och sedan sortera, 
strukturera och presentera det på bästa sätt för 
den som behöver ha koll på det.

forskningsmaterialet ligger mest i olika digitala 
databaser. Och det förhållandet bygger själv
klart på idéer om tillgänglighet och åtkomlighet. 
Men den enorma och oupphörligen växande 
tillgången till information kan förstås också, i 
sig, utgöra en svårighet för dem som söker den, 
påpekar Rebecca Bachmann:

– Jag älskar ju den här världen. Genom din 
 dator kan du hitta miljontals tillgängliga  resurser 
som presenterar evidensbaserat  material, det 
är en fantastisk möjlighet. Samtidigt ställer det 
förstås stora krav på den som vill hitta den, krav 
som både kan handla om kunskaper i informa
tionssökning, men också på tid, som ju är en 

B

>

Sökuppdrag, 
undervisning och 
support har prio 
ett på Södersjuk
husets bibliotek. 
Blir det sen tomt i 
infodisken hoppar 
chefen in själv.
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bristvara för vårdpersonal, säger Rebecca 
Bachmann. 

I den här rymden av information är sjuk
husets bibliotek ett nav och de medicinska 
bibliotekarierna är sjukvårdspersonalens och 
studenternas experter och guider på området. 
Just den här måndagsmorgonen sitter två av 
bibliotekets sex bibliotekarier och förbereder 
en utbildning för sjukhusets personal på ögon
kliniken, en annan arbetar med en beställning 
av specifik information från en annan klinik, 
och två andra ägnar sig åt biblioteksdatabasen.

– Sökuppdrag, undervisning och support 
går först. Om det sedan blir problem med be
manningen i informationsdisken så får jag fixa 
det, säger Rebecca Bachmann.

Men det är inte så att hon alltid står här 
i informationsdisken för det. Det finns två 
timvikarier som hon kan ta hjälp av för att 
 biblioteket ska kunna ha öppet sex dagar 
i veckan. Men hon tycker om att ta några 
timmar då och då, för att hålla koll på hur 
verksamheten utvecklas.

hon är själv arkeolog och historiker i botten, 
innan hon tog examen i informations och 
biblioteksvetenskap i Borås, och hon började 
jobba som bibliotekschef här för fem och ett 
halvt år sedan. Då hade hon tidigare jobbat 
som utvecklingsledare på regionbibliotek, 
med särskild inriktning mot specialbibliotek 
som låg i fängelser, i sjukhus, inom äldreom
sorg och i socialt uppsökande verksamhet. 
Där jobbade hon med utredningar som gällde 
just sjukhusbibliotek, så hon hade viss inblick 
redan då. När hon väl kom på plats insåg hon 
ändå att:

– Jag kunde inte den här verksamheten! 
Men jag har fantastiska kolleger, och man lär 
sig med tiden.

Hon säger att den största skillnaden nu 
jämfört med när hon började här är hur de 

lägger upp arbetet mot 
alla dem som jobbar 
på sjukhuset. Då hade 
de allmänna kurser 
där personal från 
olika avdelningar fick 
komma och sätta sig in 
i informationssökning. 
Nu skräddarsyr de i 
stället allt sådant efter 
avdelningarnas öns
kemål. Avdelningarna 
väljer själva ämne och 

avgränsningar, och även sådana detaljer som 
hur många minuter de vill att utbildningen 
ska vara. Sedan sätter sig bibliotekarierna in i 
ämnesområdet och börjar förbereda.

Har det inneburit några problem att ställa 
om till helt skräddarsydd verksamhet, undrar 
man ju då.

– Jag tror att man inte får tänka så, säger 
Rebecca Bachmann. 

– Utan det man får tänka på är dels: ”Hur ser 
behovet ut”, och dels: ”Vad är vårt uppdrag?”

Bibliotekariernas sökuppdrag med att få 
fram medicinsk information och artiklar i 
databaser och tidskrifter kan ta allt från några 
timmar till flera år och handla om allt från en 
enskild patients hälsotillstånd till helt nya 
riktlinjer från hälso och sjukvårdsförvalt
ningen, som bibliotekarierna också servar 
med information. Och det handlar inte bara 
om att visa människor smarta söktermer eller 
relevanta databaser, utan ofta också om att 
sammanställa själva underlaget efteråt. 

– När det gäller studenter får vi inte göra 
just det förstås, men åt alla andra gör vi gärna 
det jobbet också.

– Som bibliotekarie så gör man ju skillnad, i 
alla sorters bibliotek. Men här är det så tydligt, 
och så angeläget för så många människor. För 
det handlar ju i slutänden om att ge patienterna 
en bättre och säkrare vård.

Medan vi pratar lägger Rebecca böcker 
i papperspåsar som ska till Danderyd och 
 Karolinska, går och hämtar och lämnar 
böcker i magasinet, kopierar en försättssida i 
en roman till en gammal stammis, lägger fram 
dagstidningarna och fyller på stift i en häft
apparat till en besökare som behöver häfta 

>

Rebecca  
Bachmann 

lBor: Bagarmossen, 
Stockholm
lÅlder: 46
lFritid: Älskar 

att träna. Mest att 
simma riktigt långt 
i öppna vatten. Det 
får gärna vara kallt 

också.
lFamilj: Man, två 

barn och en stor röd 
katt.

PORTRÄTT
Rebecca  

Bachmann

”Här är det så tydligt, och 
så angeläget för så många 
människor. För det  handlar 

ju i slutänden om att ge 
 patienterna en bättre  

och säkrare vård.”

I dag är det inte så 
många patienter 
som stannar länge på 
sjukhuset. Men för 
dem som gör det vill 
biblioteket utgöra en 
fristad och fokusera 
på det friska i stället 
för på det sjuka. 
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”... en mycket drabbande roman om 
livet och döden.”  Svenska Dagbladet

”Den fick mig att skratta och gråta. 
Den fick mig att tänka. Den fick 
mig att börja uppskatta detta mest 
underskattade av yrken mer än 
någonsin.” Guardian

” en riktig bladvändare. Redan från 
början vet man att katastrofen kommer 
och vägen dit är spännande och 
fängslande.” Norra Skåne

Barack Obamas

favoritbok 2018

Av författaren till

I varje ögonblick 

är vi fortfarande 

vid liv.

En kärleksfull i

nifrånskildring av 

ett livsviktigt yrke. 

”Allt du kan önska dig av en roman.
En fullkomlig njutning.” 
Mail on Sunday

 Goodreads Choice 
Awards pris för

 bästa roman 2017

I Bibliotekarierummet har vi samlat lästips, förslag på teman och författarintervjuer. 
Här kan du också anmäla dig till Bibliotekarierummets nyhetsbrev. Hoppas vi kan 
hjälpa er i ert jobb att inspirera och tipsa Sveriges alla läsare. Välkommen in! 
www.bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet
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ihop pappersbuntar. En annan stor förändring 
sedan hon började är att de introducerat en 
sökportal, hinner hon nämna. Det innebär 
att det räcker att gå in på en adress för att ha 
tillgång till alla databaser. Den är dessutom 
utrustad med proxyinloggning, så att man 
kan sitta  hemma och söka, vilket underlättar 
enormt för  personalen.

en tjej som jobbar i huset och håller på och 
 vidareutbildar sig kommer in och upptäck
er att ett av konferensrummen är lediga för 
 henne och hennes kollega. 

– Vad skönt! Annars måste man sitta uppe 
på förlossningen och försöka jobba. ”Kan inte 
ni två sätta på er arbetskläderna och göra lite 
nytta?” får man hela tiden höra då, säger hon.

En man med kryckor kommer in och bjuder 
på en pocketbok som han läst ut. Den ställs 
upp på en snurra ute i korridoren. Där är det 
fritt fram att ta böcker dygnet runt och lämna 
dem när de är färdiglästa. 

”Tack, hur går det med benet där?" frågar 
Rebecca.

”Det är som det är, men man får kämpa på, 
det är det enda som går att göra", svarar han 
och rör sig bort mot tidningarna. 

förutom specialistkompetensen i  medicinsk 
informationssökning fungerar det här 

biblioteket också som ett vanligt bibliotek. 
Många patienter som är på sjukhuset behöver 
förströelse, men en del av dem har kanske inte 
energi så att det räcker för att läsa böcker. Då 
kan filmer eller ljudböcker i många fall passa 

bättre. Om patienterna inte 
orkar komma ner så springer 
bibliotekarierna upp på avdel
ningarna med det som efter
frågas, och de springer tillbaka 
och hämtar det igen om det 
behövs också. Rebecca säger att 
det är viktigt att det finns en 
plats på biblioteket som är en 
fristad för dem.

– Här är en plats där man 
får vara normal, få vara den man är utan sin 
sjukdom. Vi har inga vårdkläder på oss och vi 
ser till det friska hos varje besökare.

Hon säger att man får en relation till 
 besökarna. 

– När de varit här ett tag så hänger man 
liksom med i vad som händer.

Det gäller både patienter, forskare och 
studenter. 

– En del kommer in här och pluggar nästan 
varje dag. Många kommer och tackar oss när 
de får sina examensarbeten godkända. Då 
kommer de med blommor och choklad och 
säger: ”Det här blev min räddning”. n

”Här är en plats 
där man får vara 
normal, få vara 

den man är utan 
sin sjukdom.”

>

PORTRÄTT
Rebecca  

Bachmann

Biblioteket på Södersjukhuset ser ut som ett 
rätt vanligt litet biblio tek, men bara någon 
procent av bibliotekets verksamhet är fysisk 
och analog. Till största delen jobbar personalen 
i olika medicinska digitala databaser.
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DEBATT
Nick JohnsonJones 

om jämlikhets
statistik

” Biblioteken kan  
förbättra statistiken”

TEXT NICK JOHNSON- 
JONES
ILLUSTRATION GETTY

r 2015 gjorde SVT en liten och 
väldigt enkel granskning av 
hur det stod till med mång
falden i de tio största svenska 
börsbolagen. För att under
söka personernas bakgrund 

hade SVT bland annat 
läst cv:n, tittat på 
foton och i osäkra 
fall kontrollerat med 
personerna själva.  
Även om det var en 
bra insats så genom
fördes den med låg 
grad av systema
tik och utvecklad 
metodik. Det var ett stickprov utan plan för 
uppföljning över tid. Få förvånas säkert av att 
de fann mestadels män i bolagsstyrelserna och 
att endast elva av de nittio individerna hade 
utomeuropeisk bakgrund – nio från USA och 
två från Australien. 

När ojämlikheten växer i samhället kan vi inte längre 
avfärda jämlikhetsdata. Men att arbeta med den kräver 
förtroende, kunskap och dialog. Ett skäl till att biblio
teken kanske ska gå före, skriver Huddinges konst och 
bibliotekschef Nick JohnsonJones.

”jämlikhetsdata” är ett ord som ofta triggar 
starka reaktioner, och det tycks bidra till att 
många oriktigheter sprids. Jag tycker ändå 
vi bör lära oss mer om jämlikhetsdata och se 
om det kan bli vår metod för ändamålet: att 
mäta, undersöka och följa upp jämlikhet och 
diskriminering. 

Metoden innebär att man på ett etiskt, 
rättssäkert och vetenskapligt sätt tar fram 
kunskap som kan utgöra underlag för en med
veten och aktiv jämlikhets och antidiskrimi
neringspolitik, oavsett vilken minoritetsgrupp 
eller diskrimineringsgrund som berörs. Den 
inbegriper regelbundna kartläggningar och 
uppföljningar över tid.

Jämlikhetsdata används i dag, i någon form, 
i merparten av jordens länder och förordas av 
samtliga aktörer inom FN, EU och Europa
rådetstrukturerna. Det finns handböcker 
och ett fyrtiotal års erfarenhet av att  använda 
 jämlikhetsdata. Etikargumenten för att 
använda metoden är många och bygger till 
skillnad från SVT:s granskning på öppenhet, 
dialog, frivillighet, anonymitet, uppföljning 
över tid, systematik och framförallt själv
identifikation. Bra, tycker jag! Vi fortsätter 
använda folkbokföringsregister och individ
register – man ska använda all befintlig data 
för ändamålet – men vi kompletterar med 
dialogorienterad datainsamling, som ger oss 
kunskap som vi i dag saknar.

Jag har haft möjlighet att studera använd
ningen av jämlikhetsdatametoden i flera 

Å
”Kritiken menade att  

SVT med sin granskning 
upprättat ett sorts  

rasregister.”

jag blev inte heller förvånad över den kritik 
som granskningen fick utstå. I kortform 
menade kritiken att SVT med sin granskning 
upprättat ett sorts rasregister, att de spelat 
rasister i händerna, att de uppvisat en rasistisk 
människosyn genom att de reducerat individer 
till sin bakgrund och/eller  grupptillhörighet 
och att de varit naiva och enkelspårigt 
anammat ett ideologiskt perspektiv då de i 
stället borde ha varit värdeneutrala. Det var 
den  vanliga kritiken som framförs då normen 
räknas och åskådliggörs.

men hur skulle det då kunna se ut om  Sverige 
började följa upp och mäta jämlikhet och 
de fem diskrimineringsgrunder som vi i 
dag  lämnar därhän? Om det kunde ske med 

 systematik och enligt 
en metodik vi enats 
om? Det är en fråga 
som är avgörande 
för ett samhälle där 
ojämlikheten ökar och 
som får ytterligare 
aktualitet i och med de 
nya reglerna för aktiva 
åtgärder i diskrimi

neringslagen. Nu omfattas samtliga diskrimi
neringsgrunder av kraven på aktiva åtgärder. 
Aktiva åtgärder som ska vara förebyggande 
och främjande i arbetet för att inom en verk
samhet motverka diskriminering och verka för 
lika rättigheter och möjligheter.

länder. Ibland används de regelbundna 
nationella folkräkningarna där samtliga 
invånare i ett visst land, i en viss stad eller 
i ett visst område tillfrågas. Kunskaps
inhämtningen är omfattande, men under
lättar eftersom man på så sätt får jämförel
sevärden som mer lokala undersökningar 
kan jämföras mot. 

Mer lokala undersökningar har jag följt 
i kultur och biblioteksorganisationer där 
man tittat på allmänhetens tillgång och 
 användning av service, organisationernas 
egen sammansättning och sambanden 
däremellan. Kunskapen som inhämtats är 
avgörande för nödvändiga åtgärder, utveck
ling och förbättringar.

införandet av jämlikhetsdatametoden 
är en process som tar lång tid och där 
 förtroende, förståelse, kunskap och dialog 
behöver  etableras. Inte bara hos dem som 
administrerar metoden, utan även hos alla 
som bidrar med sina erfarenheter. Här 
skulle biblioteken med sitt höga förtroen
de hos allmänheten, med sina etablerade 
relationer, välintegrerade i människors 
lokala levnadssmiljöer, och som en friendly 
faceservice med låg grad av handläggning 
och myndighetsutövning,  kunna vara bra 
platser att arbeta utifrån. 

Här skulle biblioteken kunna vara före
gångare. Även det är en erfarenhet hämtad 
från andra länder. n

Nick JohnsonJones
FOTO: STINA LOMAN

DEL 3 
Det här är del 3  

i en serie artiklar om 
statistikens  

betydelse. Läs nr 1 
och 2 på biblioteks

bladet.se
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KOMMENTAR
Modell 

Köpenhamn

öpenhamn är en stad med 
växtvärk, något som har skapat 
ett ökat behov av att bygga 
fler bibliotek och utveckla nya 
biblioteksformer. En mycket 
stor andel av köpenhamnarna 
är mellan 20 och 39 år, och 

följaktligen är även gruppen barn, unga och 
småbarnsfamiljer stor. Köpenhamn väntas 
växa med över 100.000 invånare fram till 
2030. Bibliotek behöver byggas, byggas ut och 
renoveras för att sörja för invånarnas behov. 
Samtidigt är det en utmaning att många av 
 Köpenhamns bibliotek är slitna och inte på 
nivå med den höga standarden i stadsrummet 
och affärslivet i övrigt.

Köpenhamns bibliotek och Sekretariat 

Danska  
modeller i  
tre storlekar
Köpenhamn växer och kraven på biblioteken förändras 
när lån ersätts av besök och medier med upplevelser. 
Med tre modellbibliotek i olika storlekar visar staden 
nu vägen till framtiden. 

K
TEXT ASGER ANDERSEN, 
BIBLIOTEKSSAMARBETE 
 – KÖPENHAMNS 
KOMMUN, KULTUR- OCH 
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
ÖVERSÄTTNING PETER 
SAMUELSSON

TEXTEN HAR TIDIGARE 
PUBLICERATS I DAN-
MARKS BIBLIOTEKER, 
DANMARKS BIBLIOTEKS-
FÖRENINGS TIDSKRIFT

& stadsutveckling har därför utarbetat en 
funktionsguide som kan användas både för att 
precisera funktioner och yta på nya anlägg
ningar och inspirera till nya bibliotekstyper 
för att visa hur bibliotek skulle kunna fungera 
tillsammans med andra kommunala, privata 
och offentliga institutioner. 

Var och en av de tre prototyperna erbjuder 
tillval och frånval. De innehåller de nödvändiga 
och relevanta ytor och funktioner som krävs för 
att ge köpenhamnarna ett så optimalt biblio
teksutbud som möjligt. Observera att storleks
angivelserna handlar om nettokvadratmeter.

profilbiblioteket – 300 m2

Profilbiblioteket utgår från en mycket tydlig 
identitet i förhållande till en bestämd mål
grupp. Profilbiblioteket är 300 m2 och kan 
placeras på många olika platser, till exempel 
vid en strandpromenad, ovanpå ett hus, i ett 
shoppingcenter, i anknytning till tunnelbanan 
eller i en park. Det kan också ha en provisorisk 
karaktär, till exempel i ett nytt stadsom
råde. Detta bibliotek rymmer en ankomst/
välkomst yta, lounge/läsyta, studieyta, sam

lingar och en variabel som väljs med utgångs
punkt i profilen, till exempel en barnyta. På 
grund av storleken finns till exempel inte plats 
för ett kafé eller speciella verkstäder. Till detta 
kommer kontor på 42 m2.

samlokaliseringsbiblioteket – 600 m2

Samlokaliseringsbiblioteket kan ha en viktig 
funktion i att öppna andra institutioner för 
medborgarna och lokalsamhället. Detta kan 
man till exempel se i sammanslagningar med 
medborgarkontor eller kulturhus, men det 
finns även potential i att slå samman bibliote
ken med många andra institutioner till ömse
sidig nytta. Vid samlokalisering med en skola 
kan biblioteket till exempel spela en aktiv roll 
som pedagogiskt lärocentrum för eleverna på 
dagtid, samtidigt som det är en tillgång för lo
kalsamhället på både dag och kvällstid. Detta 
bibliotek rymmer ankomst/välkomstyta, 
lounge/läseyta, studieyta, samlingar, barnyta, 
performativ yta och lärorum. Till detta kom
mer back office på 103 m2.

kvartersbiblioteket – 1.200 m2

Kvartersbiblioteket är kvarterets mötesplats 

och samlingspunkt, något som ger en ram åt 
den lokala gemenskapen och lyfter närområ
det. Det ska därför vara synligt och framträ
dande i området, vilket ställer krav på både 
arkitektur, design och mångfalden i utbudet. 
Biblioteket rymmer ankomst/välkomstyta, 
studieyta, lounge/läseyta för alla, samlingar, 
barnyta, performativ yta, lärorum, verkstad/
ateljé, utställningsrum och har dessutom plats 
för kafé. Till detta kommer kontor på 158 m2.
Biblioteket fungerar som placemaker och kan 
stärka ett stadscentrum eller ett kvarter som 
antingen är nybyggt eller i förfall. Bibliote
ket lyfter och skapar sammanhang genom 
att kickstarta utvecklingen i ett stadsbygg
nadsområde och kan i bästa fall fungera som 
magnet för att locka verksamheter och nya 
invånare. Nya bibliotek ingår ofta i strategier 
för en kulturdriven stadsutveckling för att liva 
upp, skapa stadsmässig variation i funktions
blandade kvarter och etablera kvarter, stödja 
mångfald, sammanhang och möten mellan 
generationer, levnadssätt och kulturer. n

Funktionsguiden  
kan laddas ner här: 
kortlink.dk/kk/xd9y

Modell 300

m3

Modell 600

m3

Modell 1200

m3
Samlingar 28 %

Barnyta 7 %
Ankomstyta 7%

Performativ yta 13 %

 Lärorum 10 %

 Studieyta 23 %
Studieyta inkl läseyta 17 % 

Samlingar 24 % 

Barnyta 7 %

Performativ yta 9 % 

Lärorum 9 %

Verkstad/ateljé 10 % 

Ankomstyta 4 %
Utställningsyta 5 % 

Café 15 %

 Barnyta 25%

Ankomstyta 8%

 Läseyta 15%

 Läseyta 10%

Samlingar 30%

Studieyta 22%
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Vill du ha stenkoll på aktuell bokut-
givning, träffa förlagen tillsammans 
med kända och okända författare?
Då är Förlagsdagarna en fantastisk 
fortbildning för dig som arbetar på 
bibliotek! I nära samarbete med 
förlagen arrangerar BTJ en dag för 
barn- och ungdomslitteratur samt en 
dag för vuxenlitteratur. Till hösten har 
vi utökat antalet platser.

Göteborg Lund Stockholm

BARN & UNGDOM 

Onsdag 
28 augusti

BARN & UNGDOM 

Onsdag 
4 september

BARN & UNGDOM 

Onsdag 
11 september

VUXEN 
Torsdag  

29 augusti

VUXEN 
Torsdag 

5 september

VUXEN 
Torsdag 

12 september

ANMÄL DIG PÅ:
btj.se/forlagsdagarna

Till hösten arrangeras Förlagsdagarna i:

Välkommen att inspireras 
med BTJ och flera av landets 
mest spännande förlag.

HÖSTEN 2019

F Ö R
LAGS
D A G
ARNA

BTJ_helsida_nr5.indd   1 2019-05-21   15:24:23

FRÅGA EXPERTEN

Hej!
Jag ska börja jobba med en grupp ny
anlända kvinnor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Undrar om det är 
någon som känner till något lättläst, 
lättanvänt och anpassat material där 
man kan jobba med digital kompetens 
och delaktighet. 

Anette Helgesson, biblioteksmedarbetare 
i Bollnäs

Barakat svarar:
Det är faktiskt lite svårt att hitta lätt
lästa material som handlar om digital 
kompetens och delaktighet. Men 
spontant tänker jag på två titlar.

Den första, Lättläst om internet 
 av Carina Frondén och Petri Ilmonen, 
är en lättläst lärobok som förklarar 
hur man använder internet. Den 
hjälper en att lära sig söka och ta del av 

information på internet och hur man 
kan använda sig av olika webbtjänster, 
till exempel internetbank och elektro
niska blanketter. Här finns lättanvänt 
material som bör passa din målgrupp.

Den andra boken Rör dig tryggt 
på internet av Sirpa Ahde och Petri 
Ilmonen handlar om hur kan man lära 
sig använda internet på ett tryggt sätt 
och vad man ska vara försiktig med. 
Man lär sig både fördelar och risker 
med internet, till exempel i sociala 
medier och med epost.

Sen kan man själv ta fram material 
som passar, men det tar mycket tid 
och energi. Då måste man börja med 
att ställa frågor om vilka digitala 
kompetenser som är i fokus, vad syftet 
är och vad målgruppen behöver. Sen 
får man hitta en struktur och bygga 
material med hjälp av bilder och enkla 
meningar och ord. n

Var börjar man när man startar ett nytt skolbibliotek? Hur får man besökarna att hitta 
rätt i ett meröppet bibliotek? Från och nu kan du som läsare av Biblioteksbladet ställa 
frågor till Svensk biblioteksförenings expertnätverk. Skicka din fråga till bbl@a4.se  
så ser vi till att den kommer till rätt expert.

Svensk biblioteksförenings 
expertnätverk är öppna för 
alla medlemmar. Det finns 
expertnätverk för:
Barn och ungdomsbibliotek, 
Bibliotekens arbete med 
mångspråk och nyanlända, 
Bibliotekens lärandemiljöer, 
Bibliotek och Agenda 2030, 
Bibliotek och upphovsrätt, 
Bibliotek som har äppelhyllor, 
Digitala bibliotekstjänster, 
Folkbibliotekschefer, Fängel
sebibliotek, Företagsservice 
på bibliotek, Hbtqfrågor på 
bibliotek, IFLA, Mobil biblio
teksverksamhet, Skolbibliotek, 
Specialbibliotek, Studerande 
och nya bibliotekarier, Service 
till studenter med läs och 
skrivnedsättning, Tecknade 
serier på biblioteket, Tidningar 
och tidskrifter på folkbibliotek, 
Verksamhetsutvecklande 
metoder, Ämnesbibliotekarier 
inom socialt arbete, sociologi 
och genusvetenskap, NISSAG.

BARAKAT ALDAMMAD 
nätverket för bibliotekens arbete 
med mångspråk och nyanlända 
är mångspråksbibliotekarie på 

 Lidköpings stadsbibliotek.

MIK för  
nyanlända

EXPERT-
NÄTVERKEN 

SVARAR

FO
TO

: G
ETTY
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vensk biblioteksförenings årshjul 
är som en karusell av mässor, 
temadagar, forskardagar, möten, 
prisutdelningar, Biblioteksdagar, 
konferenser, politikermöten, 
Almedalen, remissvar, Ifla, Liber, 

Eblida, parlamentsuppvaktningar, expert
nätverk, EU beslut i juridik, regionfören
ingsmöten och då och då alldeles underbar 
kontorstjänstgöring. 

de där kontorstjänstdagarna känns 
ibland alltför få. Veckan efter avslutade Bib
lioteksdagar går Bok och biblioteksmässan 
upp som topparrangemang att fokusera på. 
I år är föreningen partner med Bok och bib
lioteksmässan i Göteborg och satsar stort på 
medie och informationskunnighet. Vanliga 
år är Almedalsveckan ett viktigt opinions
bildande arrangemang men i år koncentrerar 
vi styrkorna till deltagande i Liber, Ifla och 
sedan full bemanning under mässans alla 
dagar. Syftet är förstås att visa hur viktig 
biblioteksverksamhet är för tillämpning av 
medie och informationskunnighet.

föreningen kommer att publicera en 
uppföljande MIKrapport, vara delaktig i pa
nelsamtal, arrangera flera roliga workshops 

Nu blickar vi framåt

S

har du tips på något du vill att andra medlemmar ska ta del av? Mejla Elza Zandi, webbredaktör: elza.zandi@svbib.se
AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN

under professionell ledning och belysa behovet 
av medie och informationskunnighet genom 
hela livet och flera samhällsbärande funktioner. 

medie- och informationskunnighet är just 
nu på allas läppar, inte minst i samband med 
val och stora avslöjanden inom den politiska 
sfären. Det är bra, men samtidigt finns det en 
fara i att reducera begreppet till att enbart 
rikta sig mot barn och unga. Inte heller är 
det bra att förenkla kunnandet till tilltro till 
 granskare av virala budskap eller mer eller 
mindre påhittade begrepp och sökande efter 
den totala sanningen. Medie och informa
tionskunnighet erbjuder inga enkla lösningar 
eller snabba svar. Däremot en kompetens 
som måste utvecklas genom det livslånga 
 lärandet och som är en grundsten för all annan 
 kunskap.

 
men innan vi ses på Bok och  biblioteksmässan 
ska vi lansera Svensk biblioteksförenings 
vision, panelsamtala på Ifla, delta på Liber och 
ta sommarledigt.

(Ja jag vet att sista delen på mässans namn, 
tagits bort. Jag vägrar)

Karin Linder 
Generalsekreterare, Svensk biblioteksförening

” Jag hoppas på att få 
 idéer om nya arbetssätt”

Fredrik Elgh är professor i virologi 
vid Umeå universitet och överläkare i 
klinisk virusdiagnostik vid Norrlands 
universitetssjukhus. I skrivande stund 
har han varit medlem i föreningen i två 
månader. Han har även börjat engagera 
sig politiskt och efter valet 2018 fick han 
förmånen att tillträda som vice ordfö
rande i Kulturnämnden i Umeå – en 
uppgift som han ”verkligen är glad att ha 
fått och verka i”.

– Biblioteksfrågor ligger mig varmt 
om hjärtat och har så gjort genom hela 
livet. Biblioteken är en av våra viktiga 
fundament för det fria och demokratiska 
samhället. För mig personligen finns 
biblioteken som en outsinlig källa att 
ösa kulturella upplevelser ur. Och i mitt 
jobb är de där som den bästa basen för 
informationsspridning och kunskap. 
Jag är ganska nybliven vice ordföran
de i Kulturnämnden i Umeå och i den 
rollen är det viktigt att jag är väl insatt i 
biblioteksfrågorna, bland annat för att 
de utgör den allra största delen av vår 
verksamhet. Jag vill helt enkelt lära mig 
mer och vara väl insatt i den aktuella 
debatten om biblioteken.

Vad hoppas du att få ut av medlem
skapet?

– Mer kunskap om bibliotek och 
biblio teksfrågor, utmaningar och glädje
ämnen. Genom det som skrivs och det 
jag kan lära mig på olika konferenser, 
men kanske särskilt i det personliga 
mötet med personer som är kunniga och 
insatta, kommer jag att öka min   förstå
else och kunskap. n 
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medlem

liselotte winka är en av 
åtta  medlemmar som fått 
Svensk  biblioteksförenings 
 resestipendium. Hon jobbar på 
Konstfacks bibliotek. Liselott 
Winka ska delta i ARLIS/UK 
& Irelands 50årsjubileum och 
konferens i Glasgow. Konferensen 
har tre huvudteman: Kritiska 
 perspektiv på konstbibliotek, 
 Digitala bibliotek och nya använ
dargrupper samt Informations
kompetens och undervisning.

– Jag har inte tidigare  deltagit i 
någon konferens med Art libra
ries society i UK & Ireland och 
eftersom föreningen nu firar 
50årsjubileum kändes det som ett 
utmärkt tillfälle att delta. Själv har 
jag arbetat som konstbibliotekarie 
nästan hälften så länge, i snart 25 
år, säger Liselotte Winka.

Vad hoppas du på att få ut av din 
resa? 

– Att träffa internationella 
 kollegor och göra studiebesök 
för att se hur andra arbetar med 

 samma frågor brukar vara givande 
och kan förhoppningsvis ge idéer 
om nya arbetssätt.

Vad är den viktigaste frågan 
under konferensen tycker du? 

– Kritiska perspektiv på konst
bibliotek. Det föredrag som jag 
ser mest fram emot är Gustavo 
 GrandalMonteros: Decolonising 
the art library: some initiatives at 
University of arts in London. Det 
känns helt rätt i tiden att disku
tera frågor om avkolonisering 
och intersektionella perspektiv i 
samband med både bemötande och 
representation av olika grupper i 
samlingarna. 

Hur känns det inför resan? 
– Konferensen äger rum på 

Glasgow university, men  eftersom 
Glasgow school of arts är en 
 partnerskola till Konstfack, där  
jag arbetar, blir den extra 
 intressant att besöka. n 

 TEXT ELZA ZANDI

Månadens medlem  
– Fredrik Elgh
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i samband med biblioteksdagarna 
i Helsingborg hölls  föreningens 
 årsmöte.  Årsmötet valde Eva och Leif 
Mårtensson som nya styrelseleda
möter. Cecilia Gärdén och Inga 
 Andersson avgår och föreningen 
 tackar för arbetet de har lagt ner.

eva är bibliotekschef vid  Karolinska 
sjukhuset från maj 2019. Hon har 
 arbetat på Kungliga biblioteket, KB, 
sedan 2012 med olika uppdrag, bland 
annat med förvärv, arbete med OA 
resurser och som koordinator. Eva är 
ordförande i Svensk biblioteksfören
ings regionförening Stockholm, Upp
sala och Gotland. Eva är också aktiv i 
samordningsgruppen för expertnät
verket för verksamhetsutvecklande 
metoder inom Svensk biblioteksför
ening. 

leif mårtensson är ledningskoordi
nator på Kulturförvaltningen i Umeå. 
Han har mångårig erfarenhet av både 
finansvärlden samt biblioteks och 
kulturvärlden. Leif Mårtensson har 
arbetat som enhetschef på stadsbiblio
teket i Umeå och med Umeås kultur
hus Vävens tillblivelse, han har också 
arbetat med lokaler på strategisk nivå 
samt stadsutvecklingsarbete. Leif 
Mårtensson har ett långt  engagemang 

i Svensk biblioteksförening, där han 
bland  annat har varit med i fören
ingens internationella råd samt varit 
föreningsvald revisor för både riksför
eningen och regionföreningen i Väs
terbotten. Han är sedan 2010  ansvarig 
för Svensk biblioteksförenings projekt 
med Kenya Library Association och 
deltar också i Iflas sektion för ur
sprungsfolk. n
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AKTUELLT FRÅN 
FÖRENINGEN 
har du tips eller förslag på något 
du vill att andra medlemmar ska ta 
del av, skicka ett mail till Elza Zandi, 
 webbredaktör: elza.zandi@svbib.se

KALENDARIUM
Fortbildningsdagar för  
medicinska bibliotekarier
Årets fortbildningsdagar för medicinska 
bibliotekarier verksamma på högskole, 
universitets och sjukhusbibliotek.

Ett axplock ur programmet som 
kommer att bli klart inom kort:
• Tidskriftsklubb med twist – granska 
artikel med granskningsmall.
• NVivo för undersökningar och 
 kvalitativ dataanalays.
• Från storyboard till färdig film
(Svensk) MeSH (och lite SveMed+).
• Samtala om skönlitteratur – ett 
 biblioterapeutiskt arbetssätt.
• UX + bibliotek = sant.

ADRESS: Linköpings universitets 
bibliotek 581 83 Linköping
DATUM: 21–22 november 2019  
Varmt välkomna till Medicinska 
 biblioteket i Linköping i november!

ChALS 2019
I år går ChALS av stapeln onsdagen den 
25 september 2019 i Göteborg!
Årets tema är Artificiell intelligens & 
bibliotek. Vad är egentligen AI och vad 
blir konsekvenserna för samhället och 
biblioteken?

Anmäl dig redan nu!

Läs mer på  
www.biblioteksforeningen.se/kalender

Svensk biblioteks 
förenings styrelse  
efter årsmötet
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Camilla Carnmo är ny medlem i juryn för 
Aniarapriset. Hon har varit verksam som 
kulturredaktör, kulturjournalist och litte
raturkritiker. Camilla har läst kulturvetar
linjen vid Lunds universitet: litteraturve
tenskap, filmvetenskap,  genusvetenskap 
samt journalistik på Fojo. 

Mellan 2000 och 2012 var hon kultur
redaktör på Smålandsposten i Växjö. 

Idag jobbar hon med litteratur och 
läsfrämjande på Biblioteksutveckling 
Blekinge Kronoberg. 

– Det känns jätteroligt att få vara en 
del av juryn, säger Camilla Carnmo.
Varför sökte du till juryn? 

– För att jag vill vara i ett samman
hang där jag får diskutera och fördjupa 
mig i litteratur tillsammans med andra. 
Det  betyder att jag får lära känna nya 
 författarskap och andra intresserade läsare. 

 Jag kommer att tillföra ett glatt humör 
och god mötesdisciplin. 
Vad är viktigast för dig när du ska utse 
en vinnare?

– Författarens känsla för och 
 behandling av språket. En egen ton. 

Ord som berör. 
Vilken är din favoritbok?

– Omöjligt att välja en ju. Vi kom 
över havet av Julie Otsukas. Doppler av 
Erlend Loe. Vladimir Nabokovs Lolita. 
Tidiga  Suzanne Brøgger och Erica Jong. 
 Utvandrarsviten. Mina senaste favoriter är 
 Aednan av Linnea Axelsson, Jag for ner till 
bror av Karin Smirnoff och Hera  Lindsay 
Birds Hera Lindsay Bird. Och Fredrik 
 Strages krönikesamling. 

Jag kan fortsätta … n 
 TEXT ELZA ZANDI

Ny jurymedlem  
– Camilla Carnmo

Eva

Styrelsen 2019–2020  
består av:

Ordförande
Johanna Hansson
Biträdande överbibliotekarie,  
Uppsala universitetsbibliotek

Ordinarie ledamöter
Lo Claesson
Fristående bibliotekskonsult

Anja Dahlstedt
Kultur och fritidschef, Botkyrka

Helena Kettner Rudberg
Chef för användarservice, MTM

Jens Thorhauge
Egen konsult, Danmark

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan 
i Borås

Lisa Petersen
Bibliotekschef, Mälardalens 
högskola

Eva Häusner
Bibliotekschef, Karolinska 
 Sjukhuset

Leif Mårtensson
Ledningskoordinator,  
Kulturförvaltningen i Umeå 

SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING har  jobbat 
med upphovsrättsdirektivet sedan det 
presenterades den 14  september 2016. 
Sedan dess har det varit en del turer fram 
och tillbaka.

Den 26 mars 2019 hade parlamentet 
sin omröstning. Svensk biblioteksförening 

har gjort en podd där vi berättar om vad 
vi har gjort och vad direktivet kan betyda 
för bibliotek.

Du kan hitta avsnittet om upphovs
rättsdirektivet på både Spotify och 
iTunes. n 
 TEXT ELZA ZANDI

Du har väl inte missat vår podcast?
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– För att jag kände att jag ville ha 
ännu mer mål och mening med all 
den läsning som jag gör av barn och 
ungdomslitteratur, men också för 
att jag gärna diskuterar barnlittera
tur med andra.
Vad är viktigast för dig när du 
ska utse en vinnare? 

– Att det är en berättelse som jag 
som läsare sugs in i och får ut något 
av. Att det finns ett djup i både bild 
och text. En vinnande bok är en så
dan där alla delar av boken; språket, 
bilderna och formgivningen, håller 
hög klass.
Vilken är din favoritbok? 

– Vilken svår fråga! Nu när 
 sommaren närmar sig väljer jag 
 Tordyveln flyger i skymningen av 
Gripe. Det är något med sommar
lovsskildringen och de mystiska 
inslagen och  berättartekniken 
som gör att jag känner mig oerhört 
 närvarande i historien. n  
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Ny jurymedlem  
– Cecilia Rosengren

är fokuserar Cecilia på 
barn och unga, hon an
svarar för bland annat 
programverksamhet 
och annat för att möta 
målgruppens behov.

– Det känns roligt och spännan
de, men också lite läskigt. Tänk om 
jag inte hinner att läsa alla böcker 
som är nominerade eller tänk om vi 
missat någon pärla?, säger Cecilia 
Rosengren.
Varför sökte du till juryn? 

Cecilia Rosengren är ny 
 medlem i juryn för plakett
priserna. Hon jobbar på Bel
levuegårdsbiblioteket Malmö, 
ett bibliotek som geografiskt 
ligger nästan mitt i Malmö. 

SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING delar ut 
ett stöd för utvecklingsarbete vid olika 
typer av bibliotek och alla föreningens 
institutionella medlemmar är berättigade 
att söka medlen. Sista ansökningsdag 
för föreningens utvecklingsstöd är den 
10 oktober 2019 och beslut fattas under 
hösten.

I år har styrelsen beslutat att ge stödet 
till de som särskilt prioriterar insatser 
som syftar till att öka medie och infor
mationskunnighet hos sina målgrupper. I 
budget finns 300 000 kronor.

Ansökan skall innehålla en redogörelse 
för det planerade arbetet, förväntade 
resultat och motivering av arbetets 
betydelse för bibliotek och biblioteks
verksamhet i Sverige. Redogörelsen skall 
innehålla en tidplan, beskrivning av vad 
som skall göras med hjälp av stödet, en 
plan för hur arbetet skall  dokumenteras 
samt budget. Relevanta tidigare 
 erfarenheter kan beskrivas.
Sök via föreningens webbplats:  
www.biblioteksforeningen.se n 
 TEXT ELZA ZANDI

Läslovet  
– save the date!
Vad ska ni göra på Läslovet?
Kom och bli inspirerad! Nätverket för 
läslov ordnar en insprationsdag  
måndag 2 september
13.00 – 16.00
ABFhuset i Stockholm
Moderator: Gunilla Kindstrand
Fri entré
Mer info kommer! 
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AKTUELLT 
FORTS…
har du tips eller förslag på något 
du vill att andra medlemmar ska ta 
del av, skicka ett mail till Elza Zandi, 
 webbredaktör: elza.zandi@svbib.se

Kurs i att bli en IPMkoordinator 
i Stockholm
Det blir en kurs i samarbete med 
Kungliga Biblioteket i Stockholm 2324 
oktober.
Kursen pågår under två dagar. Både 
teoretiska och praktiska delar ingår 
 såväl som ett grupparbete i ett magasin.

FÖRELÄSARE: Niklas Apelqvist, 
intendent inom zoologi, Naturhistoris
ka riksmuseet; Lisa Nilsen, konservator. 
Lisa Nilsen Kulturvård. Erica Bloom, 
forskare och mikrobiolog, RISE. Maria 
Dalin, kemist (kemiska hälsorisker), 
Arbetsmiljöverket samt Toby Gough, 
konservator Riksarkivet.

KOSTNAD: 4 000 kr exklusive 
moms. I priset ingår kursmaterial, två 
luncher och fika.
ADRESS: Kungliga biblioteket,  
Humlegårdsgatan 26, 102 41 Stockholm
DATUM: 23–24 oktober 2019

Läs mer på  
www.biblioteksforeningen.se/kalender

lov Kriström 
är en av åtta 
medlemmar 
som fått Svensk 
biblioteksför
enings rese
stipendium. 
Till vardags 

arbetar han som folkbibliotekarie 
på ett litet bibliotek på Hisingen i 
Göteborg och så mycket som möjligt 
av sina lediga stunder lägger han på 
föreningsarbetet i Queer rörelsens 
Arkiv och Bibliotek ,QRAB. Olov 
Kriström ska delta i konferensen 
ALMS 2019 Queering Memory i 
Berlin. 

– Konferensen är ett fantastiskt 
tillfälle att ta del av erfarenheter 
som liknande arkiv och bibliotek 
har gjort runt om i världen. Dess
utom kommer jag att hålla ett kort 
föredrag om villkoren för oss som 
arbetar med queer historia. Andra 
QRABmedlemmar ska prata om 
SAQMI, en plattform för svensk 
 queer film och relationen till 

 traditionella ABMinstitutioner, 
säger Olov Kriström.
Vad hoppas du på att få ut av din 
resa?

– Jag har inte hunnit läsa igenom 
hela programmet än, men ett 
huvud fokus ligger som sagt på hur 
det går att arbeta med tillgäng
lighet på ett kreativt sätt, vilket 
känns både viktigt och roligt. Vi 
har redan gjort ett par utställning
ar med QRAB, och hoppas kunna 
arbeta mer just med att presentera 
våra samlingar på sätt som väcker 
nyfikenhet för den queera historien. 
Sedan tycker jag det ska bli intres
sant att ta del av globala perspektiv 
– konferensen samlar ju deltagare 
från i princip hela världen, och det 
är viktigt att se bortom sin egen 
horisont.
Hur känns det inför resan?

– Det känns superskoj! Jag har 
lite stress över att själv hålla före
drag, men som tur är det schemalagt 
till första dagen, så efter det ska jag 
bara njuta av att ta in allt annat! n 

”Konferensen är ett fantastiskt 
tillfälle att ta del av erfarenheter” Sök vårt  

utvecklingsstöd
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Ifla World library and in
formation congress (WLIC) 
arrangeras i Aten, Grekland, 
24–30 augusti 2019. 

 

rån föreningen reser 
 generalsekreterare 
 Karin Linder, Johanna 
Hansson, ordförande i 
föreningen och  utredarna 
Jenny  Nilsson och Karin 

 Martinsson samt de 30 medlemmar 
som tilldelats vårt Iflastipendium. 

En av de som fått stipendiet är 
Tamara Laketic. Hon jobbar som 
bibliotekarie på Täby bibliotek och i 
hennes arbete försöker hon inrikta sig 
på bland annat hbtqfrågor. 

– Jag förväntar mig att få höra 
många intressanta föreläsningar från 
olika perspektiv följt av livliga diskus
sioner, säger hon.

Hon tycker det ska bli spännande 
att ta del av ny forskning och den 
senaste utvecklingen inom biblioteks 
och informationsvetenskapsvärlden. 

– Jag vill alltid ha koll på den 
senaste forskningen eftersom jag är 
väldigt intresserad av biblioteks och 
informationsvetenskap. Jag  försöker 
alltid tillämpa det senaste i mitt 
 arbete samt att pröva nya metoder, 
säger Tamara Laketic.

det hon mest ser fram emot är att få 
lyssna på föreläsningarna om LBTQ 
users samt Women information and 
libraries.

– Det ska även bli roligt att få träffa 
kollegor från olika delar av världen 

samt att få besöka Greklands natio
nalbibliotek, säger hon.

en annan som också ska till WLIC 
är Anya Feltreuter. Hon är chef för 
biblio teken i Mjölby, Standing Com
mittee Member i Ifla management & 
marketing och en av kontaktperso
nerna för Svensk biblioteksförenings 
expertnätverk för folkbibliotekschefer.

– Jag ser fram emot årets 
 konferens! Detta blir min fjärde 
konferens och jag tycker att det blir 
roligare för varje år, förmodligen för 
att det tar ett tag att se samband och 
kunna  omsätta kunskaper och kon
takter i det  ordinarie arbetet, säger 
hon.

För anya feltreuter kommer kon
ferensen innebära en hel del jobb. 
Hon kommer, tillsammans med sina 
kollegor, att anordna tre olika pro
grampunkter. 

– För mig kommer mycket tid att gå 
åt till arbetet i min sektion, Mana
gement & Marketing. I år kommer 
vi att samarbeta med CPDWL kring 
Coaching initiative. Vi kommer hålla 
en Coaching session med möjlighet 
för konferensdeltagarna att på drop 
inbasis få coachning vad gäller frågor 
kring karriär, ledarskap med mera, 
säger hon.

förutom coachingsessionen kom
mer hon och hennes kollegor att ha en 
egen session, ”Beg, Borrow & Steal”, 
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där 2019 års vinnare av Ifla press
reader international marketing award 
presenterar sina projekt. De kommer 
också arrangera sessionen Library 
Love Stories tillsammans med Ifla spe
cial interest group new  professio nals. 

Också Catharina Isberg från 
Helsingborg deltar i Ifla WLIC med 
stöd av Svensk biblioteksförening. 
 Catharina Isberg är kontaktperson för 
föreningens expertnätverk för Ifla.

Även den som inte har  möjlighet 
att åka till WLIC kan ta del av vissa 
vidare utbildningar, skrifter och 
 undersökningar som produceras av 
Ifla och av sektionerna. n  
 TEXT ELZA ZANDI

F

”Jag ser 
fram emot 
årets  
konferens”

Tamara Laketic.

Anya Feltreuter. 
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Välkomna till  
jobbtorget!

Platsannonsera i Biblioteksbladet! Här når du  
också dem som inte visste att de sökte jobb.  

Och biblioteksbladet.se håller öppet alla dagar. 
 

Priser och info hittar du på  
biblioteksbladet.se/annonsera

Uppsala universitetsbibliotek 

Bibliotekarie med  
inriktning eresurser
Uppsala universitetsbibliotek söker en 

bibliotekarie för att arbeta med förvärv 
och tillgängliggörande av eresurser. Det 
ingår support, omvärldsbevakning och 

informations spridning, liksom kontakt med 
leverantörer och utvärdering av eresurser.  
Tjänsten är en tillsvidareanställning på hel

tid med tillträde den 1 september 2019.

Läs mer och ansök här: 
https://bit.ly/2IfstOA

senast den 18 juni

Göteborgs Stad, 

Kulturförvaltningen, söker

Verksamhetsutvecklare 
för digitala verktyg

Vill du vara med och göra Göteborgs biblio
teksverksamhet till den bästa i landet? 

Här bidrar du till utvecklingen genom att 
bl a med digitalt fokus identifiera och ana
lysera utvecklingsområden, kompetensut

veckla våra medarbetare och ge processtöd 
till chefer och kollegor.  

Tillträde: 1/8 2019 eller enligt  
överenskommelse. 

Sök jobbet här:  
https://bit.ly/2YXZZiW

senast den 23 juni

LEDIGA 
JOBB
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