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När samtiden skakar som mest skådar Biblio teksbladet in i framtiden. Vilken roll kom-
mer biblioteken att spela när decenniet vi nyss klivit in i är över om tio år?
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gruppen Bibliotek i 
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diskussioner och  

erfarenhetsutbyte. 
Den som ännu inte  

har gått med är  
välkommen att  

göra det.
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Karin Lundmark är bibliotekschef 
i Hällefors med uppdrag att göra 
verksamheten kommunal igen. 
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Frågorna som kommer 
att ställas – sedan 

tt i början av ett nytt decennium 
ägna en stor del av Biblioteks-
bladet åt framtiden – eller mer 
exakt: år 2030 – kändes både 
vanskligt och lite spekulativt. 
Men det handlade bara om ett 

hopp tio år framåt i tiden – hur svårt kunde det 
egentligen vara? 

Sedan slog Coronakrisen till och med ens 
föreföll det vågat att göra förutsägelser om det 
närmaste dygnet.

Men att blicka framåt ett decennium är en 
påminnelse om att den period vi nu befinner 
oss i kommer att passera – på det trösterika 
sättet har texten fungerat för mig under arbe-
tet med tidningen.

söndagen när jag skriver detta är det vår i 
luften, människor på helgpromenad håller  
avstånd och hälsar med försiktiga vinkningar. 
På det lilla torget vid Köpmangatan i Höganäs i 
nordvästra Skåne står det ett bord och ett par 
hyllor. Det är biblioteket som har flyttat 
utomhus och erbjuder lån, återlämning 
och läsning av tidningar och tidskrifter. 

Det är en talande bild från mars 
2020: virusepidemin oroar (men i 
varierande grad, samma dag cirku-
lerar bilder från fullsatta krogar vid 
Stureplan i Stockholm) och väcker 
bibliotekssfärens imponerande 
engagemang och initiativrikedom.

vad kommer vi så småningom att 
kunna lära av detta? Frågan lär 
uppehålla oss länge efter att livet 
återgått till det normala. 

Jag tror att diskussionen bland 
annat kommer att kretsa kring det 
här: 

I några kommuner har folkbiblio-
teken identifierats som samhällsvik-

tiga, i andra har de snabbt stängts. Vilken roll 
ska de egentligen spela i en kris? 

Risken för smittspridning fick många andra 
länder att stänga biblioteken tidigt. I skrivan-
de stund har inget sådant samlat beslut fattats 
i Sverige, trots att personalen möter många 
människor utan att kunna skydda sig som i 
vården. Rimligt?

På eget initiativ har många bibliotek försökt 
minska smittorisken genom att vidta olika 
åtgärder: möbleringen har gjorts glesare (fy-
sisk distans), möjligheten att låna datorer har 
begränsats (smittspridning via tangentbor-
den) och delar av verksamheten har på olika 
sätt flyttats utanför lokalerna, som i Höganäs. 
Skulle tydligare riktlinjer från myndigheterna 
ha gjort det enklare att fatta beslut av den här 
typen?

På nätet har det florerat rykten och falska 
påståenden om coronaviruset – det talas till 
och med om påverkansoperationer från andra 
länder. Hur har denna MIK-utmaning egentli-
gen tacklats?  

Sverige har under smittoutbrottets första 
fas agerat senare och mindre resolut än andra 

länder (det kommer att visa sig om strate-
gin varit riktig eller inte). Den som varit 

medveten om skillnaden, har kunnat ta 
tidiga egna initiativ för att skydda sig 

själv och motverka smittspridning. 
Vilken betydelse ska biblioteken ha 
för möjligheten till detta individuella 
ansvarstagande? 

I sinom tid kommer vi att kunna 
fundera över dessa och andra frågor, 
men först har vi en kris att rida ut. 

Ta hand om er.

Thord Eriksson 
Chefredaktör

Form
Johanna Jonsson
johannaj@a4.se

Ansvarig utgivare och chefredaktör
Thord Eriksson, thord@a4.se, 0709-710 210

Webb/reporter
Annika Clemens
annika.clemens@a4.se

Reporter 
Jennie Aquilonius
jennie@a4.se

Reporter 
Tim Andersson
tim@a4.se

Omslagsfoto: Kicki Nilsson
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Oslos nya centralbibliotek ska stärka 
framtidstron, säger bibliotekschefen 
Merete Lie. 

s 34
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JUST
NU

U
nder de kommande 
åren löper flera tillfälli-
ga statliga stöd till bib-
lioteks- och kultursek-
torn ut. I sitt 
budgetunder-
lag för åren 

2021–2023 underströk 
Kulturrådets dåvarande 
generaldirektör Staffan 
Forssell och styrelseordfö-
randen Svante Weyler att 
dessa och andra satsningar 
behöver permanentas. ”Vi 
vill inte genom urholkning 
av den statliga finansie-
ringen bidra till ett mindre 
jämlikt Sverige.”

När underlaget överlämnades till 
regeringen i slutet av fe-
bruari stod det redan klart 
att 2020 skulle bli ett kärvt 
år för många bibliotek. 
En enkätundersökning 
som presenterades i förra 
numret av Biblioteksbladet 
visade att drygt 30 procent 
av landets kommuner 
krympt sina folkbiblioteks 
budgetar i år. 

Lagom till att Kajsa 
Ravin i början av mars 
efterträdde Staffan Forssell som ge-
neraldirektör blev läget radikalt mer 
osäkert. 

– Coronaepidemin förändrar hela 
samhällets ekonomiska förutsätt-
ningar redan under innevarande år. 

Virusutbrottet 
ökar behovet av 
statliga pengar
Regeringen uppmanades redan i vintras att göra tillfälliga stöd 
permanenta. Sedan utbröt coronakrisen – och behoven växte 
ännu mer. TEXT THORD ERIKSSON

Många kommuner behöver sannolikt 
revidera sina budgetar, konstaterar 
hon.

Stängning av skolor, ökad sjukfrån-
varo och stigande kostnader 
för försörjningsstöd är 
några följder av smittan som 
särskilt påverkar kommu-
nerna och sannolikt kom-
mer att leda till att resurser 
fördelas om. 

De tillfälliga statliga an-
slagens blir alltså ännu mer 
betydelsefulla, kort innan 
de ska fasas ut.

Vad som ska hända efter 
de tillfälliga satsningarna 

är oklart. En avgörande faktor är vad 
som händer med förslagen i den natio-

nella biblioteksstrategin. 

i början av mars signale-
rade regeringskansliet att 
alla remissyttranden kring 
strategin var genomgångna 
och att en dialog med Kung-
liga biblioteket stod på tur i 
beredningen.

Sedan bröt Coronakrisen 
ut och ovissheten om framti-
den tog över.

– Jag hoppas att kraften 
och viljan finns kvar när vi tagit oss 
igenom detta, säger riksbibliotekarie 
Karin Grönvall.

I sitt budgetunderlag framhåller 
KB vikten av att Digiteket, som är 
en del av den tillfälliga satsningen 

Digitalt först med användaren i fokus, 
får leva vidare tills regeringen tagit 
ställning till förslaget i strategin om 
att inrätta ett fortbildningsinstitut. 
Digiteket har på kort tid blivit en vik-
tig källa för kunskapsutbyte mellan 
folkbibliotekens personal.

Karin Grönvall avstår från att 
spekulera kring hur Coronautbrottet 
kommer att påverka att denna för-
längning blir verklighet. Situationen 
är alltför osäker för att det ska vara 
möjligt att förutspå något, anser hon.

– Vi visste inte heller om det skulle 
finnas medel när vi lämnade in äskan-
det. Det beror helt på hur man väljer 
att hantera situationen politiskt.

I en rapport från i höstas framhålls 
Stärkta bibliotek som en särskilt bety-
delsefull tillfällig satsning. ”Det finns 
goda skäl att argumentera för en per-
manent statlig medelstilldelning till 
de svenska folkbiblioteken enligt den 
modell som Stärkta biblioteks-sats-
ningen”, skrev rapportförfattaren 
Joacim Hansson, professor i biblio-
teks- och informationsvetenskap. n

Tillfälliga statliga 
satsningar
Stärkta bibliotek
250 miljoner per år från 2018 till 
2020. Pengarna ska stimulera folkbib-
liotekens utbud och tillgänglighet.

Bokstart
ska stärka de yngsta barnens språk- 
och läsutveckling och drivs sedan 
2015. Kulturrådet föreslår att projek-
tet ska bli permanent.

Digitalt först med 
användaren i fokus
nationellt digitalt kompetenslyft för 
bibliotekspersonal för att i förläng-
ningen stärka kompetens hos allmän-
heten.

Ocensurerade 
texter i  
Minecraft
organisationen Reportrar utan 
gränser har etablerat ett bibliotek i on-
linespelet Minecraft. The Uncensored 
Library innehåller texter på engelska 
av journalister i Egypten, Mexiko, Ryss-
land, Saudiarabien och Vietnam som 
har censurerats, fängslats eller dödats 
på grund av sitt arbete. n BBL

”En hel skolklass  
kan komma in sam-
tidigt som en dam  
på 70+, vem ber vi 

lämna lokalen?”
SOFIA WIRSTRÖM, BIBLIOTEKARIE 

I HÅBO, OM ATT UPPRÄTTHÅLLA 

SERVICE UNDER SMITTOUTBROTTETS 

FÖRSTA DAGAR. UR HENNES DEBATT-

ARTIKEL PÅ BIBLIOTEKSBLADET.SE. 

Författare till  
försvar för  
biblioteken
kungliga bibliotekets presen-
tation av förslaget till en nationell 
biblioteksstrategi förra året ingav 
hopp hos Grethe Rottböll, ordförande 
för Sveriges författarförbund.

– Men nu känns det som att allt i 
stället går åt andra hållet. Därför vill 
vi berätta vad bibliotek är, varför de 
är viktiga för demokratin och för allas 
rätt till kunskap och bildning.

Ett övergripande mål för förbundet 
är likvärdiga bibliotek i hela landet, 
med generösa öppettider och littera-
turen och ordet i centrum. Kampanjen 
pågår till bokmässan i september.

n BBL

Biblioteksdagarna inställda
biblioteksdagarna skulle ha ägt rum i 19-20 maj men kort efter Coro-
nautbrottet fattade Svensk biblioteksförenings styrelse beslutet att 
ställa in evenemanget.

– Det är jättetråkigt, men allt talade tyvärr för att ställa in. Det går 
inte att planera, det går inte att tänka sig att folk skulle anmäla sig och 
vi vill inte utsätta folk för risker, sa föreningens ordförande Johanna 
Hansson.

Cirka 500 personer brukar samlas på Biblioteksdagarna. I år skulle 
konferensen ha hållits i Göteborg med tema hållbarhet.

Däremot beslutades att själva årsmötet som hålls i samband med Bib-
lioteksdagarna inte ska ställas in. Men det är inte exakt bestämt i vilken 
form mötet ska hållas.

– Kanske kan vi ha det digitalt. Det är vårt högsta beslutande organ 
och motioner ska beslutas och styrelse ska väljas. Det är viktigt i fören-
ingens maskineri, sa Johanna Hansson. n BBL

Bibliotekarier ut-
bildas i Wikipedia 
för att öka den digitala kom-
petensen hos bibliotekarier har 
Wikipedia-utbildningar hållits 
under vintern. På så sätt har 
Wiki-rörelsen, som är i stort behov 
av källkritik, samtidigt fått till-
gång till viktig kompetens.

– Jag tycker att det är en perfekt 
matchning. Bibliotekarierna um-
gås med källkritiskt tänkande och 
de får många frågor från allmän-
heten, sa kursledare Axel Petters-
son när Biblioteksbladet besökte 
Örebro och ett av kurstillfällena.

han är en av tolv anställda hos 
Wikimedia Sverige och jobbar med 
att sprida Wikipedia-kunskaper. 
De som är anställda av Wikimedia 
Sverige jobbar med kurser och 
projekt. Arbetet med att lägga upp 
och granska information görs av 
volontärer. 

Bibliotekarier är experter på 
källkritik och har tillgång till en 
nästan oändlig mängd källor på 
biblioteket. Även om de själva inte 

har tid att granska Wikipedia-in-
lägg, kan de hjälpa biblioteksbesö-
kare att granska information och 
källor. 

biblioteken och Wiki-rörelsen har 
mycket gemensamt, konstaterar 
Eleonor Grenholm, projektledare i 
det statligt finansierade projektet 
Digitalt först som drivs av Kungli-
ga biblioteket.

– Vi började träffa dem tidigt 
i projektet och vi identifierade 
att vi har mycket gemensamt. 
Vi förmedlar kunskap och delar 
material. 

Wikipedia har också blivit ett 
viktigt verktyg på biblioteken för 
att söka information. 

– Det används varje dag. Då är 
det extra viktigt att kunna Wiki-
pedia för att kunna följa hur källor 
används, säger Eleonor Grenholm.

Samarbetet med Wikimedia 
kommer att fortsätta. Närmast 
kring kampanjen #1lib1ref, som 
går ut på att uppmuntra biblio-
tekarier att tillföra referenser i 
Wikipedia och äger rum två gång-
er per år, i januari och maj. n 

ANNIKA CLEMENS
FOTO: JANN LIPKA

Karin Grönvall

FOTO: HANS ALM

Kajsa Ravin
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Varför ville du dramatisera Röde 
Orm? 

– Ibland gör man pjäser för att de 
har ett viktigt tema eller någon form 
av existentiell intressant problema-
tik. Nu var jag sugen på att ha lite kul. 
Som barn lånade jag extremt mycket 
böcker på biblioteket, som låg i ett 
litet skyddsrum och hade öppet två 
timmar varje tisdagskväll. Jag tyckte 
extra mycket om Röde Orm, och jag 
rev faktiskt bort den lilla lappen och 
snodde den. Det är samma exemplar 
som jag har hemma fortfarande. 
Du vill reclaima vikingatiden, vad 
menar du med det?

– Hela den delen av vår historia 
har tagits gisslan av nationalistiska 
och högerpopulistiska strömningar. 
Jag vill gärna ta tillbaka den, men i 
och med att vi är på ett bibliotek gör 
vi det inte med hjälmar och svärd. Vi 
hamnar på den humoristiska sidan 
allt som oftast, snarare än i hyllningar 
av den starka, blonda och skäggiga 

mannen.
Varför valde du biblioteket som 
ram för berättelsen?

– Röde Orm är hyfsat omöjlig att 
göra på en scen eftersom det är en 
episk berättelse som förflyttar sig i tid 
och rum och har alldeles för många 
rollfigurer för att kunna berättas 
effektivt. Jag försökte lösa problemet 

genom att hoppa tillbaka till biblio-
teket där jag en gång hittade boken. 
Då blev det kul att tänka på de här 
sex bibliotekarierna som möts efter 
stängning för att lajva en bok medan 
de dricker vin och äter chips. Det är 
något roligt som uppstår i friktionen 
mellan det blodiga vikingaeposet och 
det torftiga i de vanliga människorna 
som utan speciellt bra hjälpmedel ska 
försöka att gestalta det. 
Hur ser du på bibliotekens betydel-
se för samhället i dag?

– Vi kunde ha valt att vara på en 
bensinmack, eller var som helst 
egentligen, men för mig har bibliote-
ket varit extremt viktigt under hela 
min uppväxt och studietid. Jag lackar 
ur när bibliotek läggs ner eller blir 
ekonomiskt ifrågasatta. Föreställ-
ningen är ett slags tummen upp till 
hela biblioteksverksamheten. n

Fotnot: premiären av Röde Orm den 2 
april är uppskjuten tills vidare.

JUST
NU

” Jag lackar ur när bibliotek 
läggs ner”

Fredagskvällen på biblioteket förvandlas till ett blodigt slag. När regissören Alexander 
Mørk-Eidem iscensätter Röde Orm på Dramaten låter han sex bibliotekarier gestalta Frans G 
Bengtssons klassiska vikingaepos.  TEXT  KARIN PERSSON

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för
boknyheter, boktips och bokinspiration 
från Bonnierförlagen.

Bibliotekarierummet
 – nyheter och boktips för dig som jobbar på bibliotek

Besök oss på  www.bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet

EN BUR AV GULD

J O H A N  S V E D J E D A L D E N  N YA  D A G E N  G R Y R
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anja dahlstedt 
Blir i sommar ny avdel-
ningschef med ansvar 
för fysiska samlingar på 

Kungliga biblioteket. Hon har tidigare 
varit verksamhetschef för biblioteket 
i Botkyrka och kommer närmast från 
tjänsten som kultur- och fritidsdirektör i 
kommunen. 

linda lindström  
Är ny chef för Kungliga 
bibliotekets digitala 
samlingar. Hon har en 

bakgrund på Chalmers och kommer 
närmast från en tjänst som chef för Ka-
rolinska institutets bibliotek. Hon börjar 
jobba på KB i maj.

sanna godenäs 
Tillträder jobbet som 
barnbibliotekarie på Kul-
turhuset Pigalle, Nässjö 

stadsbibliotek. Hon har tidigare arbetat 
som bibliotekschef i Eksjö kommun och 
Aneby kommun, alltid med barnper-
spektiv på verksamheterna. Längtan 
efter att ägna sig åt barnverksamhet 
igen fick henne att lämna chefsjobbet.

vi har nytt jobb

Berit Viklund är serietecknare och biblioteksassistent på Malmö universitetsbibliotek.  
Hon debuterade 2017 med boken Kaninhålet på Syster förlag.

MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND

Utredning om  
stök och brott 

B
rottsförebyggande rådet, 
Brå, har fått uppdraget att 
kartlägga brottslighet och 
ordningsstörningar på bib-
liotek och simhallar. Syftet 

är att ta reda på brottens omfattning, 
art och mot vem de riktar sig. 

Brå ska även reda ut i vilken ut-
sträckning brotten och störningarna 
av ordningen begås av personer som 
är straffmyndiga. 

Kartläggningen ska ligga till grund 
för en bedömning om det finns behov 
av att kunna porta personer som har 
begått brott eller misskött sig på an-
dra sätt, från exempelvis bibliotek.

Resultaten ska var klar i mitten av 
september i år.

Sedan tidigare har en utredare re-
geringens uppdrag att ta ställning till 
om det ska gå att utestänga personer 

från butikslokaler, simhallar och 
liknande platser om de har begått 
brott eller misskött sig. Ett förslag på 
en sådan reglering ska också lämnas 
till regeringen. n BBL

Not so lattjo lajban-låda
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I Botkyrka kommun har man samlat konsthallen och Fittja bibliotek i gemensamma 
lokaler för lokala föreningar och kulturliv, pedagogisk verkstad och kontor och mötesrum 
för anställda. Biblioteket och konsthallen binds ihop med entrén av en böljande vägg.  

I biblioteksrummet har barnavdelningen fått en särskilt framträdande plats med en  
cirkulär plats för högläsning och egen läsning. Fittja bibliotek arbetar med en ny skyltning 
baserad på klartext, bokhyllornas vita färgskala framhäver klartextsystemet. Alla bokhyllor  
på golvet har hjul för att enkelt kunna flyttas för att möjliggöra olika program och 
aktiviteter i rummet.

ETT MODERNISERAT OCH MER INKLUDERANDE BIBLIOTEKSRUM

För att få underlag till ett beslut om att kunna 
porta personer, har regeringen beställt en 
kartläggning av brott på badhus och bibliotek.  
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LÅT 
BARNEN 
VETA SIN 
RÄTT
Barnkonventionen garanterar alla barn deras mänskliga 
rättigheter. Och nu är den svensk lag. Här har alla vuxna 
ett ansvar att låta barnen veta sin rätt.

BTJ och Barnfonden har tagit fram ett gratis 
utbildningsmaterial för bibliotek och skolor. 
En verktygslåda för att intressera, inspirera  
och engagera barn till att lära sig att alla barn 
är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Hämta det fria materialet i form av lekar, affischer och 
diplom på btj.se/barnkonventionen. 

BTJ_helsida_nr2-2020.indd   1BTJ_helsida_nr2-2020.indd   1 2020-02-26   10:15:492020-02-26   10:15:49

ångsamt men säkert fylls luckorna i 
den svenska bibliotekshistorien. 
Det senaste bidraget är Mats Myr-
steners historik över Stockholms 
stadsbiblioteks (SSB:s) första drygt 
elva år, Ett bibliotek för alla, som 

svarar mot tidens krav: Stockholms stadsbibli-
otek 1928–1939. (Avd. för litteratursociologi, 
Uppsala universitet). 

Myrstener är vår främsta expert på Stock-
holms bibliotekshistoria, han har tidigare 
skrivit såväl om 1800-talets rika flora av 

folkliga bibliotek som 
SSB:s förhistoria. 
Nu har han sedan 
flera år fördjupat sig 
ytterligare i det rika 
arkivmaterial som 
finns på Stockholms 
stadsarkiv och andra 
arkiv, bokinköpslis-
tor från SSB och inte 
minst i Biblioteksbla-
dets artiklar och de 
utförliga bokrecen-

sioner som förr ingick i tidskriften. Resultatet 
är denna innehållsrika bok om SSB:s framväxt 
och tidiga år med tyngdpunkt på huvudbiblio-
teket vid Sveavägen. Som en bakgrund tecknas 
en bild av stadsbibliotekets föregångare.

SSB:s organisation var under de första åren 
svåröverskådlig men blev efterhand strikt hie-
rarkisk. Biblioteket övertog i stor utsträckning 
personal och bokbestånd från de bibliotek av 
olika slag som lades ner som en följd av SSB:s 
tillkomst 1928 och det kan inte ha varit lätt för 
bibliotekets första stadsbibliotekarie Fredrik 
Hjelmqvist att organisera verksamheten och 
skapa en gemensam värdegrund. Myrstener 
tar upp en mängd aspekter på SSB:s tidiga år. 
Ett långt kapitel ägnas bokinköpen och den 
policy som inköpen speglar mot bakgrund av 
det oroliga 1930-talets samhällsutveckling 
och politiska debatt och balansgången mellan 
besökarnas efterfrågan och stadsbibliotekets 
uttalade folkbildningsuppgift. Urvalsdebat-
ten är evig! Tyvärr behandlas den viktiga och 
framsynta barnverksamheten mycket sum-
mariskt. Författaren föreslår själv att läsaren 
kan hoppa över det inledande teorikapitlet och 
jag överlåter åt forskarvärlden att bedöma det 
teoretiska ramverket. 

för den som är intresserad av framväxten av 
vårt moderna svenska folkbibliotekssystem 
har boken mycket att ge och jag fascineras av 
de många parallellerna till dagens biblioteks-
verksamhet. Den inriktning, ”ett bibliotek för 
alla, som motsvarar tidens krav”, som Greta 
Linder, som var knuten till Bibliotekskonsu-
lenterna och ledamot av Stockholms stads-
bibliotekskommitté, formulerade i en artikel 
1922, är exempelvis fortfarande högaktuell. Nu 
ser jag fram emot att få läsa den fortsättning på 
SSB:s historia, som Mats Myrstener har börjat 
arbeta på, och historier om fler av de stora 
stadsbiblioteken (Göteborg har fått sin skriven 
av Ingrid Atlestam), som kan ge underlag för 
jämförelser och reflektioner. n

RECENSION

30-talet nästan som nu

L
TEXT LENA LUNDGREN
TIDIGARE UTVECKLINGS-
LEDARE VID REGION- 
BIBLIOTEK STOCKHOLM.

Tyngdpunkt på folkbildning eller folklig smak?  
30-talets bibliotekarier brottades med frågor som liknar 
dagens, konstaterar Lena Lundgren när hon läser  
en ny bok av Mats Myrstener.

Avd. för litteratursociologi

Uppsala universitet

ISBN: 978-91-982819-7-2

Mats Myrstener (f. 1954) 
är biblioteksforskare 
och arbetade fram till 
pensioneringen som 
bibliotekarie.

”Ett bibliotek för alla, 
som svarar mot tidens krav” 

Stockholms stadsbibliotek 1928–1939

M
ats M

yrstener
        ”Ett bibliotek för alla, som

 svarar m
ot tidens krav”

Mats Myrstener Stockholms stadsbibliotek 
öppnade 1928 och sågs 
snart som ett av de viktigaste 
moderna folkbiblioteken. 
Den här boken handlar om 
hur biblioteket växte fram, 
om dess verksamhet 
det första decenniet, 
dess organisation, och 
personalens arbetsvillkor. 
Särskilt intresse ägnas den 
litteratursyn som präglade 
verksamheten – inte minst 
hur biblioteket hanterade 
olika kontroversiella verk och 
genrer i en tid när Sverige 
och omvärlden förvandlades. 
Allt fångar den värdegrund 
och kvalitetsdiskussion som 
präglade mellankrigstidens 
svenska folkbibliotek.

Mats Myrstener
FOTO: KENNETH ABRAHAMSSON
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Efter drygt 25 år i privat regi drivs  
biblioteket i Hällefors åter av kommunen.  
Karin Lundmark har uppdraget att forma 

den nya verksamheten.

 arin Lundmark tycker att bibliotek 
ska vara i kommunal regi. 

–  Vi kan samarbeta med den 
kommunala förvaltningen och 
göra det bästa för Hälleforsborna.

Sedan ett halvår tillbaka är hon 
bibliotekschef i Hällefors och den som ska 
driva utvecklingen av biblioteket i kommunal 
regi. 1993, långt innan de flesta andra kom-
muner ens tänkte tanken på entreprenad, lät 
Hällefors den lokala bokhandeln driva biblio-
teket. Men för ett år sedan fattades beslutet att 
ta tillbaka driften.   

I biblioteket, som ligger granne med Polisen, 
Systembolaget och Apoteket i det stora Cen-
trumhuset i Hällefors, är en hörna fortfarande 
tom sedan bokhandeln flyttade ut. Förut fanns 
här såväl böcker som turistprylar, leksaker 
och spel till försäljning. I dag har grönmålade 
granar i trä ställts upp som en början på det 
som ska bli en läsglänta, en tyst hörna för dem 
som vill studera eller läsa i tysthet. Flera idéer 
finns på förändring.

karin lundmark ska göra biblioteket till ett 
bibliotek för framtiden, en mötesplats för 
Hälleforsborna. Hennes uppdrag är att ut-
veckla verksamheten och öka samverkan med 
andra delar av kommunen. Hon jobbade inte 
i Hällefors under tiden som bokhandeln drev 
biblioteket, men tycker att det finns fördelar 
med att ha biblioteket i kommunal regi.

– Anledningen till att man bytte var att 

FRÅN PRIVAT 
TILL  

KOMMUNALT

man ville få in biblioteket i den kommunala 
familjen och jag tycker att det känns bra. Vi 
har jobbat mycket med kommunkontoret och 
har tät kontakt. Det gör att det finns effektivi-
seringsmöjligheter, berättar hon. 

Nu finns inbokade program till våren och 
inför höstens författarbesök med Susanna 
Alakoski blir det läsecirklar på biblioteket.

Bakgrunden till återkommunaliseringen 

K

TEXT  ANNIKA CLEMENS     FOTO  KICKI NILSSON

>

REPORTAGE

Beslutet att återkommunalisera biblioteket drevs  
igenom av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
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är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
återtog makten i Hällefors vid valet 2018.

– Vi kom fram till att vi ville utveckla biblio-
teket för framtida behov på ett helt annat sätt, 
säger kommunalrådet Annalena Jernberg (S).
men beslute var inte ideologiskt, enligt Anna-
lena Jernberg. Visserligen röstade den borger-
liga oppositionen tillsammans med det lokala 
Grythyttelistan nej till återkommunalisering-
en när frågan var uppe för beslut i april förra 
året. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
drev igenom förändringen med 16 röster mot 
15. Men det var också Socialdemokraterna 
som styrde när Hällefors beslutade att lägga ut 
biblioteket på entreprenad 1993.

– Och frågan om att utreda driften lyftes för 
första gången under den gamla majoriteten. 
Det finns ingen ideologi bakom det här, kon-

staterar Annalena Jernberg.
Till stöd för  beslutet fanns den utredning 

som kommunen gav bibliotekskonsulten 
Kerstin Simberg i uppdrag att göra. Simberg, 
som tidigare bland annat har varit chef för 
Almedalsbiblioteket i Visby, konstaterade att 
verksamheten inte blivit billigare i privat regi. 
Kostnaderna för medieinköp var drygt 50 
procent högre än riksgenomsnittet. 

Även om skillnaden till stor del kan förkla-
ras med att bokinköpen oftast är dyrare i snitt 
i små kommuner eftersom många titlar behö-
ver köpas in till färre invånare, behövdes en 
översyn för att köpa böcker på det ekonomiskt 
mest fördelaktiga sättet, slog hon fast. 

hon konstaterade också att det saknades 
uppsökande verksamhet och att biblioteket 

inte heller hade blivit den mötesplats och krea-
tiva miljö som önskades. Orsaken till detta var 
troligen hur upphandlingen var gjord, samt 
den dåliga styrningen från kommunen. 

För att kunna genomföra de förändringar 
som efterlystes beslutades att kommunen 
skulle ta tillbaka driften.

– När man lägger ut på entreprenad är det 
väldigt svårt att styra. Vi ville att biblioteket 
skulle få en större betydelse som mötesplats. 
Den utvecklingen som vi ville se är väldigt svår 
att göra om det fortfarande ligger på entrepre-
nad. Om man kommer på något under tiden 
måste man lägga till det. Nu har vi möjlighet 
att ha utställningar, föreläsningar, samverkan 
med föreningar och andra på ett mer effektivt 
sätt, säger Annalena Jernberg. 
men oppositionen i Hällefors tycker att 

beslutet om återkommunalisering fattades 
för snabbt, även om oppositionsråd Vivianne 
Pettersson (M) var med och tog initiativ till 
själva utredningen. Det var under förra man-
datperioden när Moderater och Socialdemo-
krater styrde tillsammans och för hennes del 
handlade det också om att skapa ett bibliotek 
för framtiden. 

– Vi initierade att det här skulle upp på bor-
det. Vi ville utveckla hur framtidens bibliotek 
skulle se ut. Men då handlade det inte om 
driftform, berättar Vivianne Pettersson. 

Hon önskade en ny upphandling för att se 
vilka olika anbud som skulle komma in och vad 
de eventuella anbudsgivarna hade för idéer om 
framtidens bibliotek.

– Det är den som är bäst lämpad som ska ut-
föra uppdraget, det har inget att göra med om 

”Det är den som är bäst lämpad som ska utföra uppdraget,  
det har inget att göra med om det är privat eller inte.”

VIVIANNE PETTERSSON, OPPOSITIONSRÅD (M).

”De bryr sig inte om vem som äger biblioteket. Flertalet  
lånar sina böcker och är nöjda med det.”

KARIN LUNDMARK, BIBLIOTEKSCHEF.

>

REPORTAGE

Jonas Jönsson jobbar kvar på biblioteket sedan bokhandeln flyttade ut.Karin Willer hade tidigare en delad tjänst och alternerade mellan biblioteket och bokhandeln. I dag jobbar hon bara i biblioteket. "Många besökare 
tyckte att det var bra att ha bokhandel och bibliotek på samma ställe och i början var de kanske lite rädda för förändring, men man vänjer sig." 
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Unikt beslut i Hällefors
När Hällefors lät bokhandeln driva biblioteket var 
det långt innan den våg av privatiseringar av offentlig 
verksamhet som sedan dess sköljt över landet. 1993 var 
kommunen unik som lade ut biblioteket på entreprenad.

– Vi tyckte vår affärsidé var bra. Vi hade vår bok-
handel och samordnade det med att driva turistbyrå 
och bibliotek åt kommunen, säger Maria Dahlqvist som 
driver Hällefors bokhandel tillsammans med Anna-Karin 
Svartengren. 

– Vi hade många studiebesök här. Det blev mycket 
goodwill för kommunen när folk var här och kollade, 
berättar Maria Dahlqvist. 

de första 15 åren fungerade samarbetet med 
kommunen smidigt och Maria Dahlqvist berättar hur de 
hade tät kontakt med både politiker och förvaltnings-
chefer. På senare år började kommunen ifrågasätta om 
det verkligen var det bästa sättet att driva biblioteket på. 

– Det har varit under utredning i ganska många år. 
Anna-Karin och jag blev trötta på det och på att ha 

korta avtal. Nu är det bestämt så här, det är inga 
konstigheter och inga bad feelings någonstans. 

När kommunen tog över biblioteket 
flyttade bokhandeln till nya lokaler 
någon minut från Centrumhuset där 

biblioteket ligger. 

Hällefors bokhandel har 
flyttat till egen lokal. Verk-
samheten går ganska bra, 
enligt ägarna, trots att de 
har tappat inkomsterna  
från biblioteket. 

>

REPORTAGE



| BIBLIOTEKSBLADET 2 | 2020 BIBLIOTEKSBLADET 2 | 2020  | 18 19

det är privat eller 
inte. Vi ville se en 
ny upphandling. 

ett halvår efter 
att kommunen 

tog över driften 
efterlyser Vivianne 

Pettersson mer infor-
mation om vad som ska 

hända. 
– Det är viktigt att alla 

inblandade får vara med och tycka. Det 
skulle inrättas ett biblioteksråd, men det har 
inte hänt något än. Jag har inte sett något, 
men det kanske kommer. Vi som sitter i op-
position vet ingenting. Vi har inte sett någon 
konsekvensanalys, inga ekonomiska kalkyler, 

ingenting. 
Nu, konstaterar hon, ligger bollen hos kom-

munen att utveckla framtidens bibliotek. 
– Jag tänker mig att framtidens bibliotek 

kommer att innehålla så mycket mer än bara 
massor av böcker. Mycket som inte finns i dag. 

Hon skulle också önska ett skolbibliotek 
i själva skolan, åtminstone för de minsta 
barnen, som inte på egen hand går till det stora 
biblioteket. 

kommunalrådet Annalena Jernberg ville till 
skillnad mot oppositionsrådet Vivianne Pet-
tersson, inte göra en ny upphandling eftersom 
de inte hade någon exakt uppfattning om hur 
det nya biblioteket skulle utvecklas.

– Vi har haft en medborgardialog, hur 
utvecklar man det i en upphandling? Det är 

Tellervo Saha letar i hyllan för finskspråkig litteratur. Hällefors är finskt förvaltningsområde och på biblioteket ska finnas en särskild litteraturavdelning 
med böcker på finska. Hon lånar ofta böcker, men säger att hon inte märker så stor skillnad sedan kommunen tog över. 

Lars Löfgren märker inte någon större skillnad sedan kommunen tog över. Han brukar komma hit och läsa Dagens industri. "Jag vet att det fungerade 
bra förut också. Men det är en fin plats att sitta på här."

svårare att tillgodose i en uppstartsfas, det är 
ett pågående arbete. Vi testar och prövar oss 
fram. 

Det finns tankar på att flytta biblioteket 
från Centrumhuset och ett eventuellt beslut 
väntas till våren. Planen är att flytta in tvärs 
över gatan, i det gamla kommunhuset. Det 
skulle öppna för nya samarbeten med andra 
kommunala verksamheter och biblioteket 
skulle ha möjlighet att styra mer över sina 
öppettider. 

Karin Lundmark jobbar också vidare med 
hur biblioteket ska bli mer tillgängligt.

– Vi är på gång med meröppet, men vi är inte 
klara med det. 

Uppsökande verksamhet är också viktigt 
men en bokbuss är dyrt, konstaterar Karin 
Lundmark som därför undersöker andra sätt. 

– Vi har med oss den frågan, säger hon.
de besökare som Biblioteksbladet träffar i 
Hällefors tycker om sitt bibliotek. Både när det 
drevs i bokhandelns regi och som det är nu. 
Karin Lundmark tror inte att de funderar så 
mycket på själva driften, så länge det fungerar 
bra.

– De bryr sig inte om vem som äger biblio-
teket. Flertalet lånar sina böcker och är nöjda 
med det. 

Än är det för tidigt att säga om driften blir 
billigare eller inte i kommunal regi, enligt 
Annalena Jernberg. Men kanske är det inte 
heller avgörande.

– Vi är fortfarande inne i ett uppbyggnads-
arbete. Och det är inte alltid prislappen i sig 
som är viktigast. Det ska vara en bra verksam-
het för invånarna. n

REPORTAGE

”Vi ville att biblioteket skulle få större betydelse som mötesplats. Den 
utvecklingen är svår att göra om det fortfarande ligger på entreprenad." 

ANNALENA JERNBERG, KOMMUNALRÅD (S).
HÄLLEFORS

• Cirka 7 000 invånare bor 
i Hällefors. Kommunen ligger i 

nordvästra Västmanland. 

• De flesta invånare bor i tätorterna  
Hällefors och Grythyttan.

• Nästan 15 procent av invånarna har finsk  
anknytning och Hällefors är sedan 2012 
finskt förvaltningsområde, vilket ställer 

särskilda krav på exempelvis finsk- 
språkig litteratur på biblioteket. 

Källa: Hällefors kommun
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Vilken betydelse kommer biblioteken 
att ha när 2020-talet tar slut om ett 

decennium? Biblioteksbladet har bett 
experter förutsäga framtiden och  

politiker beskriva hur de vill att sfären 
ska fungera då.

TEMA

Så blir  
år 2030   

[s 22] Experter om framtiden
[S 30]  Det här vill partierna 

www.esh.se/uppdrag • 08-555 051 19

Utbildning för yrkesverksamma

Det biblioterapeutiska 
arbetssättet, 7,5 hp
Biblioterapi handlar om att läsa, skriva och  
samtala i syfte att reflektera, få insikter och läka. 
Biblioterapi kan tillämpas inom många olika  
områden: hälso- och sjukvård, socialt arbete, 
psykiatri, skola, bibliotek, diakoni och äldreomsorg.

Existentiell vägledning, 7,5 hp
Hur kan vi bemöta och samtala om kriser,  
problem, svårigheter och möjligheter utifrån  
ett existentiellt perspektiv? I kursen går vi  
igenom grunderna i den existentiella filosofin 
och psykologin och klargör utifrån de olika 
perspektiven centrala begrepp som möte,  
relation, samtal och vägledning.

Hösten 2020

Pedagogiska bibliotekarier 
för framtiden!

Vi utbildar bibliotekarier inom masterprogram-
met i ABM – en tvåårig kvalificerad utbildning 
på avancerad nivå med fokus på: 

• pedagogik
• förmedling
• verksamhetsutveckling

Utbildningen bedrivs forskningsnära och i 
samspel med det professionella fältet.

Utbildningen tar som utgångspunkt de digitala 
utmaningar och möjligheter som bibliotek har 
idag. 

Masterprogrammet i arkivvetenskap, biblio-
teks- och informationsvetenskap respektive 
museologi (ABM) har programstart varje 
hösttermin.

BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP,  
LUNDS UNIVERSITET

www.kultur.lu.se/abm
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”Det kanske blir så att 
kunskapen inhämtar 

människorna.”

Om lärande och att  
söka kunskap

utta Haider har sedan många år ett 
särskilt fokus på informationsprakti-
ker och jobbar just nu i ett projekt som 
handlar om algoritmer och källkritik. 
Förra året kom också hennes och Olof 
Sundins bok Invisible search and online 

search engines, som handlar om användningen 
av sökmotorer i vardagen. 

På frågan om hur vi kommer att inhämta 
kunskap om tio år svarar hon först kortfattat:

– Det kanske blir så att kunskapen inhämtar 
människorna.

Vad menar hon med det? 
Enkelt uttryckt handlar det om att vi stadigt 

ger sökmotorerna och de kommersiella företa-

gen bakom dem allt mer av vår personliga data. 
När vi använder sökmotorer, och internet 
överlag, lämnar vi ifrån oss information som 
kan användas i alla möjliga slags syften. När 
sökmotorerna blir allt smartare – och mer 
välinformerade – kommer vi knappt att behö-
va vara medvetna om att vi gör en sökning för 
att få tillgång till ny kunskap som vi förmodas 
behöva.

– Det finns ju tendenser till att gå från det 
man kallar sökmotorer till förslagsmotorer, 
suggest engines. De förutspår vad människor 
kan vilja veta eller behöver, inte bara i termer 
av information utan också när det gäller tjäns-
ter och produkter, och levererar det innan 
man ens aktivt har uttryckt vad man söker 
efter. Inom industrin är det litegrann åt det 
hållet man tänker sig att det ska gå, säger Jutta 
Haider.

Redan nu är användandet av röststyrning 
och så kallade smart home assistants på fram-

Experter  
skådar  

in i framtiden
 

Om tio år kommer biblioteken att vara oaser i ett digitalt landskap, ha en viktig 
position i forskarvärlden, hjälpa medborgare att tolka information och skydda 

sin integritet. Men för detta behövs förnyad kompetens.

 

marsch. Med hjälp av dem kan vi till exempel 
justera ljuset hemma och samtidigt få veta 
både vad det är för väder och hur dagens ka-
lender ser ut, bara genom att säga ”Hej Google, 
god morgon” rakt ut i rummet. På så sätt, men-
ar Jutta Haider, blir sökandet efter informa-
tion eller kunskap inte något som görs särskilt, 
utan något som är inbyggt i olika slags prylar 
och praktiker. Sökandet blir mer osynligt och 
ogripbart än vad det redan är, när vi inte läng-
re behöver skriva in ord i ett sökfält. 

– Då krävs det ett helt annat sätt att söka, 
och ett helt annat sätt för sökmotorerna att 
svara på sökningen. Du måste förstå orden på 
ett annat sätt än om du skriver dem. Redan nu 
handlar det för sökmotorerna inte bara om att 
matcha dina ord med ord som förekommer i 
ett dokument, utan om att försöka tolka vad 
det egentligen är du vill säga. 

Denna sökandets osynlighet innebär en 
risk, menar Jutta Haider. Den gör det ännu 

svårare än i dag att ana tekniken, värdering-
arna och tolkningarna som ligger bakom att 

vi får just de sökresultat vi 
får. När vi inte ser, utan bara 
hör, sökresultaten blir det 
i princip omöjligt att förstå 
vilka intressen som tjänas 
eller vilka de alternativa 
resultaten är. 

Jutta Haider ser också en 
överhängande risk för stora integritetsproblem 
i framtiden, i och med de ökade övervaknings-
möjligheter som både datainsamlingen och 
annan teknisk utveckling, till exempel nya 
system för ansiktsigenkänning, ger.

– Det är ofta i det offentliga rummet som 
sådan övervakning sker, det blir en del av hela 
informationsekosystemet där gränserna mel-
lan vad som är privat och vad som är offentligt, 
och vem som har rätt att övervaka vem, blir 
väldigt suddiga. 

Jutta Haider

Sökandet efter information 
sker på ett annat sätt 2030, 
spår Jutta Haider. Tekniken 
och värderingarna bakom 
sökresultaten kommer att 

vara svåra att ana.

TEXT KARIN PERSSON, TIM ANDERSSON, ANNIKA SJÖBERG LARSSON, ANNA FALK
ILLUSTRATION  EMMA HANQUIST/FORM NATION
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”Plötsligt är  
inte längre  

bibliotekarierna 
på forskarnas sida, 
utan hamnar i en 
motsatsställning.”

FO
TO

: H
EN

RI
K 

BE
N

G
TS

SO
N

>

Gustaf Nelhans

I allt detta blir biblioteken allt viktigare. 
Kanske kommer de i framtiden att fylla en 
funktion som oövervakade rum för kunskaps-
inhämtning, där vi inte är fullständigt expone-
rade, och där vi inte bara utgör datakällor för 
andra tjänster, resonerar hon.

För bibliotekariers del kommer förmågan 
att kritiskt värdera information fortsatt att 
vara en essentiell kompetens, något som blir 
viktigare ju mer komplexa informationssyste-
men blir. 

– Det behövs en kritiskt reflexiv distans till 
dessa verktyg och vad de kan och inte kan, ska 
och inte ska. Det är oerhört centralt. 

Jutta Haider påpekar att bibliotekarierna 
alltid har ägnat sig åt den här typen av kompe-
tensutveckling. Det måste inte plötsligt till nå-
got helt nytt, utan det gäller bara att fortsätta 
på det inslagna spåret. 

– Biblioteken förändras alltid i samspel med 
samhället, säger hon. 

Om vetenskap  
och forskning 

ustaf Nelhans, universitetslektor i 
biblioteks- och informationsveten-
skap vid Högskolan i Borås, menar 
att forskningsbiblioteken befinner 

sig i en brytningstid. Digitaliseringen skapar 
nya uppgifter och problem, och bibliotekarier-
na har varit snabba att ta sig an dem. 

Ett tydligt exempel är öppen tillgång till ve-
tenskapliga publikationer. Detta har diskute-
rats i 25–30 år, men etableras nu allt snabbare 
som ny standard för publicering. 

Forskarkåren har en blandad inställning till 
öppen tillgång, enligt Gustaf Nelhans. Den är 
van vid sina traditionella tidskrifter och vill 
inte ge upp den gamla strukturen av värdering 

och kvalitetsbedömning. Bibliotekarierna 
däremot, som starkt drivit frågan om öppen 
tillgång, välkomnar övergången.

– De var snabba att säga: ”Vi är redo att fixa 
detta, vi kan visa hur publicering kan fungera 
i det här nya sammanhanget.” Där uppstod 
det en schism, där alla egentligen ser att öppen 
tillgång är det nya och meningsfulla sättet att 
publicera sig på, samtidigt som systemen för 
att reglera, värdera och finansiera forskningen 
inte hänger med.

Enligt Gustaf Nelhans skapar situationen 
förvirring bland forskarna. På biblioteka-
rierna kommer det därför an att informera 
och visa på goda praktiker. Det lär bli en allt 
viktigare uppgift framåt. Inte helt enkel dock, 
eftersom förvirringen och konflikten under-
blåses av de stora förlagen och tidskrifterna.

– Ju osäkrare situationen är, desto mer 
aggressivt verkar de agera. De traditionella 
förlagen och publiceringskanalerna har stor 

makt, kan pusha forskare mot att bli mer och 
mer kritiska mot öppen tillgång. Det blir olika 
läger. Plötsligt är inte längre bibliotekarierna 
på forskarnas sida, utan hamnar i en motsats-
ställning.

också i ett annat avseende kommer biblio-
tekarierna att få en vägledande roll gentemot 
forskarna. Det handlar om problemet med 
predatory publishing, eller med ett begrepp som 
Gustaf Nelhans föredrar: tvivelaktig publice-
ring.

– Det har vuxit fram en marknad av fake-tid-
skrifter som utför fake-publiceringar. De låtsas 
vara en annan tidskrift kanske, de tar ett namn 
som är så likt ett etablerat att man blandar 
ihop dem. I viss mån lurar de forskarna, sam-
tidigt som en del låter sig bli ”lurade”, eftersom 
de motiveras att prestera på enkla skalor som 
att ha många publiceringar.

Fake-tidskrifterna utnyttjar övergången 

G

År 2030 kommer bibliotekarierna 
att ha en vägledande roll gentemot 
forskarna, enligt Gustaf Nelhans.
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”Det förändrade säkerhetspolitiska läget  
innebär att biblioteken kan komma att behöva  

stötta lokalsamhället.”

till öppen tillgång. De öppna tidskrifterna 
kräver nämligen inga prenumerationsavgifter, 
däremot tar de betalt för publicering – artik-
larna ska ju granskas, redaktöras och sättas. 
De bedrägliga publikationerna kan låtsas att de 
utför allt detta arbete och sedan kräva en stor 
summa pengar.

– Här har biblioteken insett att de kan hjälpa 
till. De kan lära forskare att välja rätt tidskrift 
att publicera i. De kan visa hur en vetenskaplig 
tidskrift fungerar med sådant som redaktions-
råd och sakgranskning – det är inte många 
forskare som vet det i detalj. 

ytterligare ett område som blivit ett viktigt 
kunskapsfält för forskningsbiblioteken är bib-
liometrin. Det är en statistisk metod som kan 
användas för att utvärdera vetenskaplig pro-
duktion och för att ta fram och tolka citerings-
baserade indikatorer. En del av dessa analyser 
ligger sedan till grund för forskningsmedel.

Den bibliometriska uppgiften innebär en 
stor förändring av forskningsbibliotekariernas 
roll, enligt Gustaf Nelhans. Från att ha varit en 
yrkeskategori som stått på forskarnas sida och 
hjälpt till med materialinsamling sitter den 
nu med i prestationsbedömningar. Också här 
riskerar man alltså att hamna i ett slags mot-
satsställning. Nelhans skisserar ett obekvämt 
scenario:

– ”Vad bra”, säger rektorn till bibliotekarien, 
”då kan du göra en ranking på de bästa fors-
karna på det här lärosätet”. ”Vad spännande”, 
svarar bibliotekarien, som börjar mappa och 
göra listor. Och nästa vecka får man då höra: 
”Vi bestämde oss för att stänga ned den här 
institutionen, för den presterar inte tillräckligt 
mycket. Det har nämligen biblioteket visat …”

Bibliotekarierna kommer att få en mer aktiv 
funktion i relation till forskningen än vad de 
haft hittills. Betyder det höjd status?

Det tror Gustaf Nelhans. När biblioteka-
rierna, som tidigare mest utgjort en stöd-
funktion, kan visa att de producerar material 
och resultat som är konkreta och ekonomiskt 

användbara, kommer professionalismen att 
öka. Samtidigt lär också kritiken öka.

– Frågorna kommer att komma: Har de alla 
verktyg och förutsättningar för att genomföra 
detta arbete? Finns verkligen kompetensen 
för att göra goda statistiska analyser, som 
sedan används i de här utvärderingarna, och 
liknande?

gustaf nelhans menar att professionen 
forskningsbibliotekarie kommer att utvecklas 
i distinkta spår under de kommande tio åren. 
Det förutsätter att utbildningen förändras. 
Förutom specialutbildade ”bibliometribiblio-
tekarier” tror han att vi också kommer att få se 
”databibliotekarier”. Hantering och tillgäng-
liggörande av forskningsdata är nämligen en 
växande uppgift för biblioteken framöver. 

I dag finns det speciella datahanteringsen-
heter på de stora forskningsbiblioteken, sam-
tidigt som det saknas riktiga universitetsut-
bildningar i ämnet. Det är i längden ohållbart, 
menar Gustaf Nelhans. Forskningsdata kräver 
nämligen en mängd nya kompetenser.

– Du kan tänka dig hur komplicerat det här 
området är. Data är ju allt från vad antropo-
loger samlat in och fotograferat när de besökt 
ett folk någonstans, eller en arbetsplats, till 
enkätdata, eller patientuppgifter. Vi har 
problemet med alla personuppgifter. Hur ska 
de sparas, lagras och göras tillgängliga? För 
att det här ska bli bra behöver vi få till en unik 
yrkeskår som måste utvecklas.

Om desinformation  
och ny teknik

arl Heath, regeringens särskilda ut-
redare för att värna det demokratiska 
samtalet och utbildningsdirektör i 
forskningsinstitutet Rise, konstate-

rar att det offentliga rummet har flyttat in i 
digitala arenor under de senaste tio åren och 

att dessa i hög utsträckning ägs av utländska 
privata aktörer. Behovet att förstå hur digital 
infrastruktur påverkar det offentliga samtalet 
har därför ökat, menar han, och därmed även 
kunskapsbildningen. Han tror att bibliote-
ken som offentlig plats kommer att få en stor 
betydelse som brygga mellan det fysiska och 
digitala. 

– Det är lätt att tänka att vi har Twitter, 
Facebook och Youtube. Och vi har mobiltele-
foner. Vi har nått crescendot av den tekniska 
utvecklingen. Men vi kommer att få se nya tek-
nologier komma. Ta Tiktok som exempel, vem 
hade för fem år sedan trott att merparten av 
svenska ungdomar skulle finnas på en kinesisk 
plattform? Det finns inget som säger att vi inte 
kommer se något helt annat om fem år.  

Vad det kan tänkas bli återstår att se. Men vi 
står inför en utbyggnad av 5G-infrastruktur 
och stora bolag gör investeringar i augmented 
reality, som innebär att man kan se en virtuell 
värld överlagrad på den fysiska världen. 

Inom tio år är det fullt möjligt att vi kan 
ta del av informationsmängder i vårt fysiska 
rum, tror Carl Heath. Medan du tittar på en 
staty kan du läsa Wikipediatexten om den-
samma i luften bredvid statyn, eller så har du 

en virtuell guide som följer dig längs en gata. 
Medan vi befinner oss i en tid då tillgången 

till kunskap aldrig varit större så har vi också 
fått lära oss begrepp som faktaresistens och 
fake news. Carl Heath föredrar termer som 
informationspåverkan, desinformation och 
propaganda.

– Det har funnits i alla tider men det som är 
annorlunda nu är att teknologin gör det möj-
ligt att sprida desinformation och propaganda 

enklare, snabbare och mer 
effektivt. Precis som bibliote-
ken haft en funktion när det 
gäller den analoga källkriti-
ken så behöver de adressera 
de här nya utmaningarna 
också, säger han. 

Dessa frågor berörs i 
förslaget till nationell bib-
lioteksstrategi som också 

lyfter fram bibliotekens roll som en garant för 
trovärdig kunskap i händelse av att vi hamnar 
i en säkerhetsmässigt mer bekymmersam 
situation. Tittar vi exempelvis på hur det har 
gått till i Ukraina, Syrien och andra konflikt-
härdar, så är informationskrig en central del i 
destabiliseringen. 
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Carl Heath

För att klara sitt 
uppdrag behöver 
biblioteken hjälpa 

medborgare att 
tolka och förstå 
information och 
vad som är sant 
eller inte, enligt 

Carl Heath.

”En bibliotekarie kan 
inte leva på kunskapen 

från biblioteks- 
högskolan i 40 år.”

>
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– I Sverige har läget kommit att förändras 
över tid. Det förändrade säkerhetspolitiska 
läget, i kombination med digitaliseringen, 
innebär att biblioteken kan komma att behöva 
fundera på hur de kan stötta lokalsamhället 
och vara en plats där man kan få hjälp att tolka 
och förstå information, och att veta vad som är 
sant och inte.

För att klara det uppdraget behöver bibliotek 
och bibliotekarier följa samhällsutvecklingen. 
Men takten ökar och Carl Heath menar att det 
därför blir allt viktigare för verksamheterna 
att själva äga sin kunskaps- och utvecklings-
process. Att skicka personalen på kurs ett par 
dagar vart tredje år räcker inte långt. 

– Biblioteken behöver organisera sig på ett 
sätt i sina dagliga processer som gör det möjligt 
att gradvis ta in ny kunskap. Fortbildningsfrå-
gan för bibliotekarier behöver också adresse-
ras. En bibliotekarie kan inte leva på kunska-
pen från bibliotekshögskolan i 40 år. 

Om folkbibliotek och 
samhällsutveckling

atarina Michnik, universitetslektor 
och forskare, tror inte att folkbibliote-
kens framtid främst är digital. 

– Biblioteken som fysisk plats har en 
stor betydelse år 2030. Jag tror att de kommer 
att vara en oas i en alltmer digital värld.

Sedan någon månad är hon undervisan-
de bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga 
biblioteken vid Göteborgs universitet. Tidigare 
har hon bedrivit forskning om folkbibliote-
kens roll vid Högskolan i Borås. Hon menar att 
biblioteken alltid har varit bra på att identifiera 
behov som finns och anpassa sin verksamhet 
därefter. Så när allt fler samhällsaktörer tar 
bort möjligheten till fysiska besök kommer 
folkbiblioteken med stor sannolikhet att kliva 
in och fylla tomrummet. 2030 kan det mycket 
väl vara så att biblioteken tillhandahåller såväl 
banktjänster som arbetsförmedling.

– Jag tror att bibliotekstjänsterna blir ännu 

bredare än i dag. Kanske kommer det att fin-
nas två sorters folkbibliotek – det traditionella 
och ett som liknar ett medborgarkontor.  

Katarina Michnik ser risker med en sådan 
utveckling. Arbetet blir ännu mer varierat och 
splittrat än i dag, och personalen kan känna 
att de inte mäktar med, inte har kompeten-
sen, resurserna och verktygen för att utföra 
uppgifterna. 

När hon blickar framåt ser hon dessutom 
ett 2030 där de digitala klyftorna är fler och 
djupare – och där de som står utanför hamnar 
ännu mer utanför. Därmed blir bibliotekens 
stöttande roll än viktigare. 

– Det blir en jätteutmaning att nå ut till dem 
som allra mest behöver det. I flera av dessa 
grupper finns en bild av att biblioteken är en 
värld för medelklassen. Forskning visar att 
exempelvis hemlösa många gånger inte känner 
sig välkomna där. 

Samarbeten med organisationer som redan 
har kontakt med människor som biblioteken 
vill nå – som äldre, hemlösa, nyanlända – fort-
sätter därmed att vara viktiga. 

– Man måste tänka mer strategiskt. Proble-
met är att många politiker och gemene man 
har en bild av att biblioteket är en tyst plats 
med dammiga böcker.

Från år 2000 till 2010 gick antalet fysiska 
biblioteksbesök ned, men mellan 2010 och 
2020 ökade faktiskt siffran något, för att 
sedan stabiliseras. Runt 55 
procent av befolkningen be-
söker ett bibliotek minst nå-
gon gång per år. Den digitala 
delen av verksamheten ökar 
men det är de som redan går 
till biblioteket fysiskt som 
också utnyttjar bibliotekets 
digitala tjänster. 

Robotar och artificiell 
intelligens, då? Kommer ny teknik att ta över 
bibliotekariens jobb till år 2030? 

– Jag tror inte att det är en bra idé. Studier 
visar att man går till biblioteket för att träffa 
en människa. 

Möjligen kan sådant som redan i dag är 
delvis automatiserat, som katalogisering, bli 
ännu mer digitaliserat.

– Men var går gränsen för hur digitala vi kan 
bli? Det behövs oaser, platser dit man kan gå 
och sätta sig eller möta andra. Det är väldigt få 
ställen i dag där du bara kan vara, utan att det 
ifrågasätts.

I Katarina Michniks 2030 är folkbiblioteket 
fortfarande en sådan plats. nFO
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Katarina Michnik.

Hur längesen 
är 2010?

Händelser och personer som 
var aktuella för tio år sedan.

•  Läsplattorna vann mark. Biblioteksbladet 
skrev om ”den platta revolutionens år” men 
konstaterade att det nog var ”för tidigt att ta 
steget upp på barrikaderna och utropa pap-
persbokens död.”

•  Apple lanserade sin första iPad. 

•  Gunnar Sahlin var riksbibliotekarie 
och Lena Adelsohn Liljeroth (M) 
kulturminister.

•  Sverigedemokraterna kom in i 
riksdagen.

• Volvo blev kinesiskt.

• Sigrid Combüchen belönades med August-
priset för sin roman Spill. Yvonne Hirdman 
vann priset i fackboksklassen för Den röda 
grevinnan. 

• Instagram lanserades. Twitter hade funnits i 
fyra år, Facebook i sex.

• Mona Sahlin var partiledare för 
Socialdemokraterna, Fredrik Reinfeldt 
för Moderaterna.

• På Twitter förebådade journalisten 
Johanna Koljonen #metoo med sin hashtag 
#prataomdet.

• Sandvikens folkbibliotek utsågs till Årets 
bibliotek.

• Ann Jäderlund tilldelades Svensk 
biblioteksförenings utmärkelse 
Aniarapriset.

• 3 300 deltagare från 121 länder besökte den 
årliga IFLA-konferensen som arrangerades i 
Göteborg.

• Sveriges första meröppna bibliotek, i Vebe-
röd utanför Lund, hade funnits i ett år.

• Svensk biblioteksförenings råd för drifts-
former släppte rapporten Om bibliotek på 
entreprenad. Föreningen rekommenderades att 
inte ta ställning för eller emot privat drift utan 
att det bibliotekspolitiska synsättet skulle vara 
”driftsformsneutralt”. n

K

Det finns två sorters folkbib-
liotek 2030, enligt Katarina 

Michnik. Ett som liknar dagens 
bibliotek och ett som mer fung-
erar som ett medborgarkontor.

”Biblioteken som fysisk 
plats har en stor  

betydelse år 2030.”
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rbetet med att locka nya besökare 
till biblioteken har gått för långt, 
tycker Moderaternas kulturpoli-
tiska talesperson Lotta Finstorp. 
Medan de flesta andra partier 
uppger att de tycker att tillgäng-
ligheten och den uppsökande 

verksamheten ska öka de närmaste tio åren, 
anser Lotta Finstorp att det finns risk att den 
uppsökande verksamheten görs på bekostnad 
av kvaliteten på biblioteken.

– Debatten har för länge handlat om att 
locka nya besökare och det har gjort bibli-
oteken till högljudda värmestugor. Det har 
fungerat dåligt, säger hon.

Hon vill värna det ursprungliga uppdraget 
som handlar om bildning. 

– Om man förändrar för mycket för att locka 
människor som annars aldrig är på bibliotek, 
så riskerar man att tappa de besökare man 
redan har.

I biblioteksbladets enkät till riksdagspartier-
nas kulturpolitiska talespersoner lyfter såväl 
Liberalerna som Kristdemokraterna och Cen-
terpartiet att den uppsökande verksamheten 
är bland de viktigaste uppgifterna.

Men Vasiliki Tsouplaki, kulturpolitisk 
talesperson för Vänsterpartiet, anser att det är 
viktigt att först garantera tillräckliga resurser 

på biblioteken innan stora satsningar görs på 
uppsökande verksamhet. 

– Uppsökande verksamhet behövs också, 
men det ska finnas resurser. Ett första steg 
på många håll kan vara att säkra att det finns 

en stark grundbemanning, 
säger hon. 

Om tio år finns mer 
digitala medier på bibliote-
ken, räknar de flesta partier 
med. Samtidigt lyfter många 
vikten av att bevara biblio-
tek med fysiska böcker och 
bibliotekarier. 

– Jag tror att de fysiska 
biblioteken med duktiga bibliotekarier fortsatt 
har en viktig roll, säger Vasiliki Tsoupas.

Lotta Finstorp konstaterar att biblioteka-
rierna tvingas jobba med mycket som inte hör 
till deras utbildning.

– Är man bibliotekarie kanske man inte har 
valt det för att hantera drogpåverkade perso-
ner, säger hon.

– Vart ska människor ta vägen i dag? Det 
finns ingen annan öppen plats att gå till för 
social gemenskap. Stöket och böket på biblio-
teken har blivit symtom för samhället i stort. 
Det är ett symtom på att de här funktionerna 
saknas på många orter. Det är ett samhälls-
problem där staten har svikit kommunerna 

Partiernas  
visioner om 2030 

Biblioteksbladet har frågat riksdagspartierna hur de vill att  
biblioteken ska utvecklas under de kommande tio åren. Många svar handlar 

om värmestugor, verkstäder och uppsökande verksamhet.
TEXT ANNIKA CLEMENS

och därmed medborgarna. 
Både Socialdemokraterna och Vänsterpar-

tiet vill se fler medborgarkontor på biblioteken 
om tio år. Det skulle vara ett sätt att avlasta 
bibliotekarier, som i dag vittnar om hur deras 
arbetstid läggs på att hjälpa besökare med att 
logga in på nya läsplattan, fylla i aktivitetsrap-
port till Arbetsförmedlingen (som kanske har 
lagt ner på orten), blanketter till Försäkrings-
kassan och andra digitala tjänster. 

– Ska du ansöka om förskoleplats eller vad 
som helst, allt kräver digital kompetens. Med-
borgarkontor och servicecenter skulle ge ökad 
service till medborgarna men 
också innebära avlastning 
för biblioteken, säger Vasiliki 
Tsouplaki.

Orsaken till problemet är 
den statliga frånvaron, kon-
staterar Lotta Finstorp. På 
orter där Arbetsförmedling-
en och Försäkringskassan 
stänger blir det personalen på 
biblioteket som får rycka in. 

– Det är en katastrof för de som är arbetslösa 
och de som är mest utsatta i samhället. 

Biblioteken bör ryta ifrån och biblioteka-
rierna höja sina röster, tycker Lotta Finstorp. 

– De måste ta plats utanför kulturnämnden, 
på övergripande samhällsnivå, exempelvis i 
Brottsförebyggande rådet. Bibliotekarierna 
måste slå näven i bordet och sluta vara tysta.

Klimatförändringarna och behovet av en 
cirkulär ekonomi kan påverka bibliotekens 
verksamhet om tio år. Vasiliki Tsouplaki och 
Lotta Finstorp tror att verksamheten kan 
breddas och att det kan finnas annat att låna 
än litteratur.
–Framtidens behov av att konsumera mindre 
och därmed dela mer på resurserna kan inne-
bära att nya typer av utlåningsverksamheter 
växer fram. Det vore spännande att se mer av 
samlokalisering med öppna verkstäder och 
ateljéer, men man kan också ha maskiner och 
verktyg till utlåning, säger Vasiliki Tsouplaki.

Detta blir en nödvändighet i framtiden, tror 
Lotta Finstorp.

_ Vi har ett behov av cirkulär ekonomi där 
man lånar saker av varandra. Absolut kan man 
ha det. För att nå Agenda 2030-målen måste vi 
jobba på det sättet. n

A

Hur ser  
biblioteken  

ut om  
tio år om ni  
bestämmer?

Vasiliki Tsouplaki  
Vänsterpartiet

– Vi skulle bryta den negativa trenden 
med nedläggningar av filialer och bespa-

ringar som pågått under en lång tid. 
Biblioteken skulle finnas på fler 
platser och varje skola ha ett eget 
skolbibliotek. Den som tar del av 
litteratur och andras berättelser 
får möjlighet att utveckla empati. 
Det stärker i förlängningen vår 

demokrati och vi skulle få mindre 
rasism och intolerans. 

Lawen Redar  
Socialdemokraterna

– Vi skulle öka antalet skolbibliotekarier 
och se till så att biblioteken kan bedriva 

uppsökande verksamhet. Vi vill 
permanenta stödet för biblio-
teksutveckling och föra över det 
till de generella stadsbidragen. Vi 
kommer också att prioritera digi-
taliseringsbehoven samt förstär-
ka tillgängligheten till minoritets-

litteratur. Om tio år kommer också 
fler statliga servicekontor och kommunala 

medborgarkontor att ha öppnats. Bibli-

”Det vore spännande  
med mer samlokalisering 

med öppna verkstäder 
och ateljéer.”

Vasiliki Tsouplaki (V)

”Bibliotekarierna måste 
slå näven i bordet och 

sluta vara tysta."  
Lotta Finstorp (M)
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oteket ska inte behöva vara den 
enda mötesplatsen. Vi måste därför 
också investera i andra kulturmö-
tesplatser. 

Anna Sibinska 
Miljöpartiet

– I tider när fejkade nyheter och 
faktaresistens vinner mark i sam-
hällsdebatten, när nättroll sprider 
propaganda och hemliga algoritmer 

förstärker filterbubb-
lorna så behövs 
biblioteken mer 
än någonsin. 
Oberoende av 
bostadsort, kön, 
ålder, etnicitet och 

ekonomiska förut-
sättningar ska man kun-

na ta del av bibliotekens tjänster. 
Om tio år ser jag att bibliotekens 
roll som inkluderande mötesplats 
har förstärkts. Vi behöver säkra 
finansieringen och öka tillgänglighe-
ten digitalt. Biblioteken ska utveck-
las, inte avvecklas. 

Per Lodenius  
Centerpartiet

– Biblioteken ska vara mer 
tillgängliga för alla oavsett var 
man bor. Om tio år finns en större 

mångfald och biblioteken 
ska ha stor frihet att 

forma sin verk-
samhet. Jag vill se 
över vilka åtgärder 
som behövs för 
att öka tillgäng-
ligheten oavsett 

var man bor, vilken 
livssituation man har eller om man 
har någon funktionsnedsättning. 
Biblioteken ska hitta effektiva vägar 
att nå fler besökare, även digitalt.

Christer Nylander  
Liberalerna

– Biblioteken ska vara ett finmas-
kigt nät av mötesplatser för läsning, 
berättelser och fördjupande samtal. 
Biblioteken är en självklar och vital 
del av demokratin, men också i 

enskilda människors 
strävan efter för-
ståelse. Behovet 
av uppsö-
kande och 
läsfrämjande 
verksamhet är 

väldigt stort. Jag 
skulle vilja ha en mer 

offensiv och strategisk nationell 
satsning på läsfrämjande och i 
den strategin vore biblioteken helt 
centrala. 

Lotta Finstorp  
Moderaterna

– Vi måste hitta tillbaka till 
bibliotekens kärnuppgift, nämligen 
bildning. Bibliotek är inte en värme-

stuga där man, om man 
har lust, kan läsa en 

bok, utan grunden 
för bildning. Detta 
uppdrag är i fake 
news-tider vikti-
gare än någonsin 
för demo-

kratin. Tillbaka till 
rötterna, men självklart nyttja 
nutidens tekniska möjligheter. 
Ordningen ska återställas. Om 
tio år är dagens situation med 
busliv, hot och stök som gör att 
många människor känner stort 
obehag, borta. Biblioteken har tagit 
fasta på digitaliseringens möjlighe-
ter att nå fler grupper. 

'

Roland Utbult  
Kristdemokraterna

– Bibliotekens roll som kulturför-
medlare kan inte nog betonas. Om 
tio år har många bibliotek utveck-
lats till välbesökta mediecenter där 
man även tar del av utställningar, 
lyssnar på föreläsningar, poesiaftnar 

och andra kulturarrange-
mang. Det breddade 

utbudet är utmärkt, 
men det är viktigt att 
boken är i centrum. 
Bibliotekens roll som 
kulturförmedlare 
måste bestå. Till-

gängligheten är en av de 
viktigaste frågorna för biblioteken. 
De bör erbjuda sin service till äldre, 
personer med funktionsnedsättning 
och andra som av olika skäl inte har 
möjlighet att ta sig till biblioteket. 

Aron Emilsson  
Sverigedemokraterna

– Biblioteken ska tryggas som 
oaser för studiero och litterär 
förkovran. Vi har ambitionen att 
knyta samman biblioteken runt-
om i Sverige och Norden för ett 
närmare utbyte av litterära och 

kulturella evenemang och ökad 
språkförståelse. Biblioteken 

är en bärande pelare 
i det demokratiska 
systemet. Att bjuda 
in digitaliseringens 
verktyg är självklart. 
Lika självklart är det 

att inte tumma på rollen 
i egenskap av fysiska rum som 

tysta och lugna oaser. Betydligt 
större samlingar av litteratur och 
tryckt källmaterial är digitaliserat och 
synliggjort för den breda allmänhet-
en med vår politik om tio år. n
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Ett passivt hus 
för aktiva besökare 

Glöm gamla tiders boksalar, med trånga gångar och  
hylla efter hylla med böcker. Oslobibliotekens nya flaggskepp är  

ett hus för samtal, aktiviteter, dialog och debatt.
TEXT ANNA FALK

NY MODELL
Deichman Bjørvika, 

Oslo
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NY MODELL
Deichman Bjørvika, 

Oslo

fem våningar tornar det upp sig 
intill fjorden och Oslo central-
station, byggnaden som numera 
inhyser huvudbibliotekets 450 
000 böcker och annan media.

Beslutet om ett nybygge fatta-
des redan 2001, men åren efter 
byggstarten 2013 kantades av 

förseningar och spräckt budget. 
Men nu står det klart, precis mellan 

Oslos östra och västra delar. Med 
höga fönster, entréer i väst, sydost och 
norr och en spännande exteriör – som 
faktiskt påminner om bokryggar. 
Insidan är luftig, färgsättningen ljus 
och materialen naturliga. 

Stort fokus har lagts på miljön. 
Byggnaden är ett passivhus som max 
får släppa ut hälften så mycket växt-
husgaser som dagens standard för 

motsvarande byggnader. Golv och tak 
är konstruerade för att minska varia-
tioner i temperaturen och fläktbehov. 
All teknik och IT-utrustning i det nya 
biblioteket måste vara energieffektiv. 

– Biblioteket har många roller, men 
jag tror att en av de viktigaste just nu 
är att ge framtidstro, och bidra till 
att vi kan lämna över en bra värld till 
kommande generationer. Då måste 
den fysiska byggnaden fungera i enlig-
het med miljökrav, så att den både 
begränsar utsläpp och fungerar som 
ett exempel att följa, säger Deichman 
Bjørvikas chef Merete Lie.

Golv och tak är konstruerade för att 
minska variationer i temperaturen 
och fläktbehov, och all teknik måste 
vara energieffektiv. Och en hel del 
teknik blir det när folkbiblioteket 2.0 

skapas. Helt nya tjänster ska erbjudas, 
som verkstäder med 3D-printrar och 
laserskärare, syateljé, ljudstudio, 
musikscen och biografer.

 I den nya lokalen finns även plats 
för böcker och samlingar som tidigare 
varit gömda i magasin. Boksamlingen 
integreras på ett nytt sätt med resten 
av utbudet, berättar Merete Lie. 

– När du är på ett arrangemang som 
handlar om naturvetenskap eller po-
esi så ska du vara omgiven av böcker 
som handlar om just det. Även om 
digitala källor blir allt viktigare är det 
så många sidor av den fysiska boken 
som de inte kan ersätta. Det taktila, 
läsvänligheten, samspelet mellan for-
mat och innehåll – allt detta kommer 
vi människor fortfarande att hungra 
efter. n

FOTO: FRANK MICHAELSEN

Merete Lie

I
I januari bar skolbarn runt 6000 barn- och ungdomsböcker från det gamla huvudbiblioteket på Hammersborg till det nya biblioteket.

Deichman Bjørvika
Deichman driver 22 bibliotek 
runtom i Oslo, och är Norges 
största och äldsta folkbibliotek, 
grundat 1785.

Det nya huvudbiblioteket, Deich-
man Bjørvika, öppnar 2020. Den 
planerade invigningen den 28 
mars blev dock inställd på grund 
av Covid-19-utbrottet.

Biblioteket är 13 560 kvadrat-
meter stort och ska sysselsätta 
personal motsvarande 121 heltids-
tjänster.

Beräknat besöksantal är runt två 
miljoner om året.

Källa: Deichman

Det nya biblioteket är ett så kallat passivhus och får inte släppa ut mer än hälften så mycket 
växthusgaser som dagens standard för motsvarande byggnader. 

Den nya byggnaden ligger vid Oslofjorden, nära operan och centralstationen. Under mark-
plan finns en våning med bio, hörsal och arkiv.
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VETENSKAP
Informations-

praktiker

Dialog bygger broar 

Unga män slukar 
ljudböcker
 

Elisa Tattersall Wallin hoppas 
att upptäckten leder till att all 
läsning får samma värde.
 
elisa tattersall wallin är doktorand vid 
Högskolan i Borås och studerar beteende 
och vanor kring lyssnande på ljudböcker – 
eller läsning av ljudböcker, som hon föredrar 
att uttrycka det. 

I en studie konstaterar hon att unga män 
i åldern 18–20 är storslukare av litteratur via 
den kanalen. Gruppen lyssnar i genomsnitt 
100 minuter per dag vilket är 10 minuter 
mer än unga kvinnor i samma ålder, som 

annars är mer flitiga 
läsare av traditionella 
böcker. 

Hon hoppas att denna 
insikt tas emot av biblio-
teken som en bekräftel-
se på att all läsning är 
legitim och att människor 

måste uppmuntras att välja 
format och genrer de gillar.

– Jag vill inte att en viss genre eller ett 
visst format ska vara finare än andra och jag 
vill inte att folk ska skämmas.

När hon tidigare jobbade på biblioteket 
i Ulricehamn mötte hon besökare som bad 
om ursäkt för att de valde ljudböcker. 

– Det var en pensionär som sa: ”jag har 
läst en bra bok, men det är klart, jag lyssna-
de ju bara…” Det gjorde mig ledsen, inte ska 
man skämmas för att man har fått läsglädje!

För att sudda ut statusskillnaden mellan 
litteratur som upplevs med hörseln och den 
som upplevs med synen, använder Elisa 
Tattersall Wallin verbet ”läsa” när hon talar 
om hur människor tar del av litteratur.

– Det viktiga är att man skapar mening 
från en text. Om man tar del av den med 
ögon, öron eller fingrar, det är inte viktigt.

Hennes studie presenteras i artikeln Time 
to read: Exploring the timespaces of subscrip-
tion-based audiobooks, som hon har skrivit 
ihop med sin handledare Jan Nolin, profes-
sor i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Högskolan i Borås. Artikeln är publicer-
ad i tidskriften New Media & Society. n  
     

THORD ERIKSSON 

Elisa Tattersall 
Wallin.

TEXT TIM ANDERSSON 
ILLUSTRATION GETTY

ånga studenter ser den 
akademiska utbildningen 
och arbetslivet som två 
olika världar. Det har Sara 
Ahlryd, forskare i biblio-
teks- och informationsve-
tenskap på Linnéuniver-
sitet, ofta noterat under 
sina år som lärare.

– De upplever också att det finns mycket 
utmaningar när de passerar gränsen mellan 
den ena och den andra, säger hon.

I sin doktorsavhandling På gränsen till en 
ny värld – studenters informationspraktiker 
på väg mot arbetslivet har hon tittat närmare 
på problemet. Hon har särskilt undersökt hur 
studenternas sätt att söka, använda och utbyta 
information påverkas av så kallade professi-
onsinriktade moment, det vill säga möten med 
arbetslivet i form av sådant som verksamhets-
förlagd utbildning, praktikperioder, gästföre-
läsningar och studiebesök.

sara ahlryd har intervjuat ett åttiotal stu-
denter, ungefär tio av dem enskilt och reste-
rande i grupper om två till sju personer. 

– För att få spridning på det valde jag ut-
bildningar med rätt olika kunskapsmässiga 
grunder.

Slutsatsen? Att dessa professionsinriktade 
moment kan fungera som just den behövliga 
bryggan mellan akademin och arbetslivet. De 
bidrar till att skapa en kontinuerlig övergång 
under utbildningen.

Möten med arbetsgivare är viktiga för studenter på väg från akademi till yrkesliv,  
visar Sara Ahlryds avhandling. Bibliotek kan underlätta utbytet.

All form av stöttning under utbildningstiden 
är värdefull för studenterna, betonar hon. Det 
rör inte minst bibliotekssfären – även om hen-
nes studie inte specifikt handlar om den.

– Jag tänker särskilt på universitets- och 
högskolebibliotekens roll för studenters läran-
de och informationskompetens. 

genom att undervisning i informationssök-
ning nischas mot specifika utbildningar eller 
yrkespraktiska sammanhang får studenterna 
möjligheter att utveckla sina informations-
praktiker och även att närma sig yrkeslivets 
särskilda praktik. 

– Det kräver såklart ett nära samarbete mel-
lan bibliotek och utbildning. Såväl universi-
tets- och högskolebibliotek, som folkbibliotek 
erbjuder medier, informationsresurser och 
aktiviteter som kan bidra till utvecklingen av 
studenters informationspraktiker. 

Även själva biblioteksupplevelsen inbjuder 
till informationsutbyte genom samtal och 
diskussion. Biblioteken som rum och plats 
spelar också stor roll för många studenter som 
studerar. 

– På så vis utgör de en viktig grundpelare 
för studenters övergång mellan utbildning och 
arbetsliv, säger Sara Ahryd.

något annat hon har kunnat se i sin under-
sökning är att de professionsinriktade momen-
ten hjälper till att forma studenternas yrkes-
identitet. I yrkespraktiken får de nämligen sin 
kunskap legitimerad, genom att professionella 

uttrycker att den är viktig, att den behövs. 
Studenterna bekräftas som yrkespersoner.

Mötena med arbetslivet är dock inte endast 
berikande för den enskilde.

– Studenterna tar med sig kunskap från de 
professionsinriktade momenten tillbaka till 
de akademiska praktikerna, som på det sättet 
förändras. Det uppstår en dialog, konstaterar 
Sara Ahlryd.

Akademin befinner sig sedan lång tid 
tillbaka i ett spänningsfält. Å ena sidan ska 
utbildningen leva upp till kraven på vetenskap-
lighet. Å andra sidan hörs allt mer krav av ett 
annat slag, nämligen att studenterna ska göras 
anställningsbara. Idag har flera akademiska 
utbildningar anpassats för att underlätta över-
gången till arbetslivet. Till stor del kommer 
önskemålen från studenter, arbetsgivare och 
politiska aktörer.

sara ahlryds avhandling kan fungera som ett 
inlägg i den pågående debatten.

– Det jag kan säga utifrån mina resultat är 
att det är viktigt för akademiska utbildningar 
och även för yrkespraktiken, att det finns en 
kontinuerlig tvåvägsdialog. 

Hon hoppas att hennes avhandling kan 
komma till användning för alla som ansvarar 
för högre utbildning. 

– När man planerar utbildningsprogram 
kan man ta hjälp av min forskning för att se: 
Ska vi inkludera något professionsinriktat 
moment? Är det viktigt? Vad gör det för en 
utbildning? n

Sara Ahlryd
FOTO JOHANNES RYDSTRÖM
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FRÅGA EXPERTEN

Styrgruppen för expertnätverket för 
bibliotek och upphovsrätt om arbetet 
med att bevaka ett samhällsviktigt 
område och att samtidigt höja kompe-
tensen inom bibliotekssfären.

upphovsrättsfrågorna har blivit 
allt viktigare i det digitala medieland-
skapet. Det finns ett stort behov av 
stöd i frågor kring användning och 
spridning av såväl tryckt som digitalt 
material. EU:s upphovsrättsdirektiv 
har också ökat intresset för dessa 
frågor.  

Syftet med nätverket är att fånga 
upp dessa frågor och öka intresset för 
upphovsrättsfrågorna och kompe-
tensen men även att bevaka upphovs-
rättsfrågorna i samhället. Det finns 
ett stort behov men tyvärr få fortbild-
ningsmöjligheter som är anpassade 
efter svenska förhållanden. Det finns 
med andra ord en stor kunskapstörst 
hos bibliotekarier och nätverket kan 
förhoppningsvis bistå med möjlighet 
till erfarenhetsutbyte. 
Upphovsrättsfrågorna är av den 
karaktären att det inte alltid finns 
ett tydligt svar. Man behöver förstå 
användarnas behov och ha en övergri-

pande kunskap om såväl lagstiftning 
som licens- och avtalsfrågor. Lagstift-
ningen förändras långsamt men den 
digitala informationsspridningen 
förändras snabbt och ställer nya krav. 
Genom forskningsfinansiärernas krav 
på öppen vetenskap har det tillkom-
mit flera komplexa frågeställningar 
som rör forskarnas upphovsrätt. Frå-
gor rörande förlagskontrakt, open ac-
cess varianter eller Creative commons 
licenser. Bibliotekens egna e-resurser 
och ökad open access-publicering 
ger nya möjligheter och biblioteken 
kan erbjuda alternativ istället för 
att enbart visa på begränsningar i 
lagstiftningen. 

det praktiska arbetet med upphovs-
rättsfrågor på högskolor och univer-
sitet handlar därför ofta inte om att 
tolka lagstiftning utan mer om att 
hantera olika typer av licenser, för-
lagsavtal eller helt enkelt att navigera 
mellan olika alternativ. Det handlar 
om att göra våra grupper av använda-
re medvetna om att upphovsrätt är en 
biblioteksfråga och att ge dem kun-
skap för att själva hantera olika typer 
av upphovsrättsfrågor, en del av det vi 
kallar för informationskompetens. n

Svensk biblioteksförenings expertnätverk presenterar sig. I det här numret: nätverket för 
bibliotek och upphovsrätt. Vill du ställa en fråga till något av nätverken? Skicka den i så 
fall 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, 
arbete med mångspråk och 
nyanlända, lärandemiljöer, 
Agenda 2030,  upphovsrätt, 
äppelhyllor, digitala  tjänster, 
folkbibliotekschefer, fängelse-
bibliotek, företags service, 
hbtq-frågor, Ifla, mobil 
verksamhet, skolbibliotek, 
specialbibliotek, studerande 
och nya bibliotekarier, service 
till studenter med läs- och 
skrivnedsättning, tecknade 
serier, tidningar och tidskrifter, 
verksamhetsutvecklande 
metoder, ämnesbibliotekarier 
inom socialt arbete, sociologi 
och genusvetenskap.

STYRGRUPPEN, EXPERTNÄT-
VERKET FÖR UPPHOVSRÄTT  
I gruppen ingår Inga-Lill Nilsson, 
Karlstads universitetsbibliotek, 

Cajsa Andersson, Lunds universi-
tetsbibliotek och Jenny Widmark, 

Malmö universitetsbibliotek.

Bra att veta hur 
upphovsrätten 
fungerar

EXPERT-
NÄTVERKEN 
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Välkommen in i Polyglutts 
magiska värld! Den digitala, 
flerspråkiga bilderbokstjänsten 
öppnar upp för nya möjligheter 
för ditt biblioteks arbete med 
förskola och skola. Med över 1400 
kvalitetsböcker från välkända 
förlag inlästa på upp till 52 språk 
kan alla vara en del av lässtunden. 

Låt Polyglutt bli en del av  
bibliotekets läsfrämjande aktiviteter

Läs mer  
och testa på  
polyglutt.se

Littbus. Design Börge Lindau

Unique Library Furniture
www.hyllteknik.se

Jenny Widmark

Cajsa Andersson

Inga-Lill Nilsson
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När Folkhälsomyndigheten 
gjorde en framställan till 
regeringen om att på grund av 
smittspridningen av covid-19 
begränsa stora sammankoms-
ter till 500 personer gjordes en 
stor inskränkning i vår mötes- 

och rörelsefrihet.
Det vi tidigare beslutat som en av våra mest 

grundläggande rättigheter – möjligheten att 
umgås och träffas efter egen fri vilja – begrän-
sades genom en förordning över en natt. Och vi 
ropade efter det.

Jag har förståelse för regeringens agerande i 
den rådande situationen. Men jag har en hel del 
funderingar kring hur lite beslutet diskuterades 
ur demokratisynpunkt. 
Många efterfrågade större 
inskränkningar. I andra 
länder förbjöds samman-
komster större än fem 
personer, färre människor 
i grupp än vad många famil-
jekonstellationer är idag. 
Det var ändå för många 
ansåg en del. Det medmänskliga förtroendet vi 
borde ha för varandra nådde minusnivåer och 
många drog en lättnadens suck när regeringen 
visade handlingskraft. Apokalypsens ryttare 
närmade sig och vi ropade efter Astrid Lind-
grens Tengil.

Jag fick ont i magen den kvällen. Med den 
beredvillighet att acceptera inskränkningar 
i demokratin vi uppvisade tack vare covid-19 
skulle vi kunna bo och verka i en totalitär stat 
inom en vecka.

Låt inte kraven på handlingskraft 
rubba grundläggande värden

N

har du tips på något du vill att andra medlemmar ska ta del av? Mejla Matilda Andréasson Gurenius, matilda.andreasson@svbib.se.
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alla. Funderar man på det ur ett perspektiv om 
360 grader inser man att det också innebär en 
hel del förtroende och stort ansvar. Vi har för 
vana att tala om demokratin som ett värde att 
värna.

Det här ställer ju också en hel del krav, inte 
minst när krisen är av gigantiska mått, fienden 
är osynlig och endast en hostning bort. Det 
är förståeligt att man då ropar på lag och 
förordning för att kunna skydda sig och de 
sina. Vem vill frivilligt stå i frontlinjen?

Samtidigt vet alla som läst Astrid Lind-
grens Bröderna Lejonhjärta att Tengil 
från början var en befriare. Han vände 

Katla mot sin egen 
befolkning när han väl 
fångat och bekämpat 
henne. När krisen kom-
mer kan inte kraven på 
handlingskraft rubba 
grundläggande värden. 
Eftertanke och bered-
skap måste finnas för att 

värna allt det vi anser är viktigt för demokra-
tin. Sedan måste var och en ta ansvar för sin 
egen handlingskraft. Det är ju trots allt den 
som är grundläggande i demokratin. Med-
borgarens egna val och egen förmåga att välja 
företrädare. Det är möjligt att flera ser Tengil 
som ett möjligt alternativ.

Karin Linder 
Generalsekreterare, 
Svensk biblioteksförening

”När krisen kommer  
kan inte kraven på  

handlingskraft rubba 
grundläggande värden”

Hanna Karlsson
Arbetar med Kriminalvårdens myndig-
hetsbibliotek som enda anställd. Bib-
lioteket finns till för Kriminalvårdens 
anställda i hela landet.

Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut?
– Jag väljer en arbetsplats i någon av 

bibliotekslokalerna i det aktivitetsba-
serade kontoret. Svarar på mejl, ställer 
i ordning, morgonmöte, jobbar i något 
projekt, skickar ett utlån till en anstalt, 
katalogiserar, förbereder biblioteksvis-
ning, praktiserar skyddsombudsrollen. 
Äter medhavd lunch med kollegor och 
övar på att stå på huvudet utan vägg på 
eftermiddagsrasten.

Varför blev du bibliotekarie?
– Jag tröttnade på det själadödande 

privata arbetslivet. Bibliotekarie är det 
bästa tredjehandsvalet som finns! Det 
andra bästa är ännu inte uppnått.

Största utmaningen i ditt jobb?
– Att göra mycket med lite medel. Men 

jag tycker jag gör det ganska bra. Det är 
jätteroligt att känna att jag ger service 
till yrkeskårer som verkligen kan göra 
skillnad för samhället genom sitt arbete 
i Kriminalvården – kriminalvårdare, 
frivårdsinspektörer, transportörer, lära-
re, sjuksköterskor, forskare, psykologer, 
jurister och IT-utvecklare och många fler.

Ser fram emot under 2020:
– Att biblioteket ska bli ännu mer 

synligt i organisationen och att vi ska 
få bibliotekssystemet uppgraderat så vi 
slipper de buggar vi har nu. Att jag ska 
ha lärt mig mura på helgerna. Och stå på 
huvudet på jobbet! n
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Call for abstracts  
Mötesplats Profession – 
Forskning
vill du presentera något intres-
sant för biblioteksvärlden? Kan-
ske har du erfarenheter från ett 
utvecklingsprojekt, utrednings-
arbete eller aktuell forskning? Nu 
tar vi emot förslag på papers till 
konferensen Mötesplats Professi-
on – Forskning som vi arrangerar i 
Umeå 4–5 november. Skriv gärna 
ditt abstract på temat för konferensen, som är ”Bildning i en digital tid?”.
All information om hur du går tillväga finns på biblioteksforeningen.
se/evenemang n

Bibliotek, internet och demokrati 
– läs vår nya undersökning
novus har, på uppdrag av Svensk 
biblioteksförening och Kungliga 
biblioteket, genomfört en under-
sökning om svenskars digitala 
kunskaper. Resultatet visar att 
det finns brister. 
– Från vår undersökning kan 
vi dra slutsatsen att många inte 
förstår vilken enorm samhällspå-

verkande effekt digitaliseringen 
har. Det är tydligt att det finns ett 
stort behov av ett nationellt konti-
nuerligt kunskapsbyggande, säger 
Karin Linder, generalsekreterare 
Svensk biblioteksförening.
Undersökningen finns att läsa  
på biblioteksforeningen.se/
rapporter n

medlem
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2019 beviljades Upplands Väsby bibliotek utvecklingsstöd från Svensk biblioteksförening  
för projektet ”Vi syns och vi finns” för att kunna arbeta med att synliggöra Sveriges  
nationella minoriteter. 

Nationella minoriteter i  
banbrytande biblioteksprojekt

 slutet av januari kom deras rapport om 
hur de arbetat med projektet under det 
gångna året. Och i början av mars bjöd 
biblioteket in till invigning av utställ-
ningen Bakro har rom i blodet. Svensk 
biblioteksförening var förstås med på 

öppningsceremonin.
– Syftet med projektet var att stärka och 

synliggöra Sveriges fem nationella mino-
riteter inom ramen för bibliotekets verk-
samhet. Vi ville ha ekonomisk möjlighet att 
ordna fler fördjupande och kunskapshöjande 
program med föreläsningar, författarsamtal, 
workshops, sagostunder etcetera för vuxna, 
barn och ungdomar med fokus på nationella 
minoriteter, berättar programansvarig bibli-
otekarie Ylva Larsdotter. 

biblioteket ville även synliggöra de natio-
nella minoriteterna i det fysiska och digitala 
biblioteksrummet, fortbilda och medvetan-
degöra dels personalen, dels andra organisa-
tioner inom kommunens förvaltningar. Detta 
för att öka medvetenheten om de nationella 
minoriteternas historia, kontext och samtid 
samt förståelse för flerspråkighet.

Under 2019 har biblioteket haft fokus på 
en minoritet per termin och inledde projek-

tet med att ställa den samiska minoriteten 
i fokus. Sedan dess har man bland annat 
anordnat en klezmerkonsert under den judis-
ka fokusmånaden i september och i oktober 
arrangerades ett författarsamtal med Nina 
Wähä som berättade om finska Tornedalen 
och språket meänkieli utifrån sin bok Testa-
mente. Och det här året under mars månad 
fortsatte biblioteket med att fokusera på den 
romska minoriteten.  

– Efter omvärldsanalys uppfattade vi pro-
jektet som tämligen unikt och banbrytande i 
ett svenskt bibliotekssammanhang. Dessut-
om var det A och O för oss att tillsammans 
med de nationella minoriteterna arbeta fram 
hur vi kan jobba med nationella minorite-
ter. Det var viktigt att ha med sig ledning 
och även politiker i arbetet. Därför var det 
av största vikt att även styrdokument som 
biblioteksplaner ska lyfta in och betona bib-
liotekets uppdrag och arbete med nationella 
minoriteter, fortsätter Ylva Larsdotter.  

under invigningen berättade Fred Taikon, 
förläggare, författare och före detta chefre-
daktör för föreningen É Romani Glindas tid-
ning med samma namn, om bakgrunden till 
den romska satirfiguren Bakro, som är den 

” Efter omvärlds-analys uppfattade vi projektet 
som tämligen unikt och banbrytande.”

första tecknade figuren av sitt slag. Satirfigu-
ren skapades av illustratören Ulf Lundkvist 
och journalisten Bengt O Björklund. 

Den lakoniske Bakro kom till under början 
av 2000-talet i den romska tidskriften, som 
gavs ut varannan månad fram till våren 2019, 
då den lades ner på grund av minskat stöd 
från Statens kulturråd. Bakro kommenterade 
sin samtid med både humor och allvar och en 
del av teckningarna drev lättsamt med den 

Ylva Larsdotter, Fred Taikon och Bengt O Björklund under invigningen av utställningen Bakro har rom i blodet. 
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romska kulturen, medan andra riktade ral-
larsvingar mot intolerans och fördomar från 
det svenska majoritetssamhället. 

– Utan det ekonomiska understödet från 
Svensk biblioteksförening hade vi aldrig kun-
nat jobbat så här fokuserat med nationella 
minoriteter. Det har varit ett otroligt givande 
projekt som inte tar slut bara för att vi skriver 
år 2020. Detta har satt  både Väsby och 
de nationella minoriteterna på kartan och 
implementerat ett långsiktigt arbete i dialog 
med grupperna. Nu fortsätter det arbetet, 
avslutar Ylva Larsdotter. n
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FOTO SIMON KUDRISCHOFF

I



Bokmässan  
– vad händer  
i september?
Vi har ställt några frågor till 
Jenny Nilsson, projektledare 
för Svensk biblioteks- 
förenings närvaro under 
mässan i september.

Vad är temat för i år?
– Bokmässan har i år tre teman: 

Sydafrika, Digital kultur och LÄS! 
LÄS! LÄS! Föreningen ingår inte som 
partner i något tema, men ankny-
ter ändå i monter och seminarium 
till lästemat. En huvudpartner för 
Bokmässan i år är Läsrörelsen, som 
startade på mässan för 20 år sedan och i 
år vill göra en extra satsning. Planen är 
att vi ska samarbeta med Läsrörelsen på 
olika sätt.
Hur ser föreningens representa-
tion ut? Är vi på samma plats som 
förut?

– En nyhet i år är att vi flyttar mon-
tern till andra sidan Bibliotekssce-
nen, så att vi står närmare Forskar-
torget och i närheten av Läsrörelsen. 
Vi kommer att ha en lite mindre men 
naggande god monter. Där kan med-

lemmar träffa både oss från kansliet 
och representanter från styrelsen. 
Det kommer även att bli mingel, där 
vi särskilt firar Biblioteksbladet som 
kommer i nytt format till mässan.
Vad heter årets seminarium och 
vad handlar det om?

– Vi har just skickat in önskemål 
om ett seminarium, i samarrange-
mang med Nationella Skolbiblioteks-
gruppen. Rubriken är: Skolbibliote-
karien – elevens guide i bokskogen. 
Med hjälp av en skolbibliotekarie kan 
eleven hitta fram till böcker på olika 
språk, i olika format och med olika 
språklig svårighetsgrad. Och förstås 
med en berättelse som tilltalar just 
den enskilde eleven. En svår fråga i 
sammanhanget är lättläst. Det är där 
vår föreläsare professor Åsa Wengelin 
från Göteborgs universitet kommer 
att bidra med sin forskning och sina 
reflektioner.
Kan du berätta lite om utdelning-
en av priset för Årets skolbibli-
otek? Och att det kanske blir en 
hemlig, men välkänd prisutdelare?

– Ja, på seminariet kommer vi ock-
så att dela ut priset Årets skolbiblio-
tek 2020 och pristagarna kommer att 
få berätta hur de arbetar med läsning 
och läsfrämjande. Vi har tidigare 
år haft glädjen att hälsa ministrar 
välkomna som prisutdelare och det 
hoppas vi på även i år, mer än så kan 
jag inte berätta i dagsläget.n
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QURIA®
– UTVECKLAD FÖR ETT MODERNT BIBLIOTEK

Quria® är den första molnbaserade, digitala plattformen för 

bibliotekstjänster och är utvecklad för att ta folkbiblio teket 

in i framtiden. Quria® är enkel att använda, gör de dagliga 

arbetsrutinerna mer effektiva och reducerar antalet system 

som personalen behöver åtkomst till. Med Quria® får man 

en fullständig överblick över vad som händer på biblioteket, 

vilket ger mer tid över åt besökarna.

Läs mer på www.axiell.se

Vi skapar
framtidens
biblioteks-

system
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Nominera 
till Bengt 
Hjelmqvists 
pris
känner du någon som du  
tycker bör tilldelas Bengt 
Hjelmqvists pris i år? Nu har vi 
öppnat nomineringsperioden 
för detta pris, som delas ut för 
framstående insatser på folk-
biblioteksområdet. Priset ges i 
första hand till en enskild  
person, för en samlad gärning 
eller en enstaka prestation.  
Prissumman är på 25 000 
kronor. Skicka ditt förslag till 
info@svbib.se senast  
30 april.n

Bengt Hjelmqvists pris instifta-
des 1964 och är ett av nio priser 
som ingår i Sveriges biblioteks 
utmärkelser. Läs mer om utmär-
kelserna på biblioteksforeningen.
se/evenemang

Nick Johnson Jones, chef för Konst  
& bibliotek, Huddinge kommun, fick 
ta emot Bengt Hjelmqvists pris 2019.
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Posttidning
Biblioteksbladet
Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm

www.bklibrary.se

Den digitala orienteringskartan som visar era 
biblioteksbesökare och personal vart böcker, resurser 

och mycket mer finns lokaliserat i ert bibliotek!

www.wagnerwayfinder.com
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