
[s23] Kritik i pandemin: "Vi 
kanske inte är rustade" 

[s 26] I kalla krigets USA spred 
biblioteken propaganda 

[s 32] Mångfärgad bokskog 
ska locka unga till läsning      
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[s 15] Nu börjar arbetet med att säkra bibliotekens funktion i totalförsvaret.
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Lättläst fakta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

FAKTA OM PLAST I HAVET 
Författare: Per Straarup  
Søndergaard 
ISBN 978-91-7825-098-1

FAKTA OM KLIMAT-
FÖRÄNDRINGAR 
Författare: Per Straarup  
Søndergaard 
ISBN 978-91-7825-334-0

FAKTA OM MATSVINN 
Författare: Simon Randel  
Søndergaard 
ISBN  978-91-7825-547-4

FAKTA OM  
GRETA THUNBERG  
Författare: Tomas Dömstedt 
ISBN.978-91-7825-544-3

MINIFAKTA OM  
GIFTIGA DJUR  
Författare: Eva Mosegaard Amdisen 
ISBN 978-91-7825-463-7

MINIFAKTA OM DJURUNGAR 
PÅ SAVANNEN  
Författare: Ann-Charlotte Ekensten 
ISBN 978-91-7825-457-6

LÄSKIGA HUSET  
– TVÄTTSTUGAN 
Författare Mårten Melin 
ISBN 978-91-7825-449-1 

FARLIGT SPEL IRL 
Författare Per Berg 
ISBN 978-91-7825-447-7

LEK MED MIG 
Katarina Genar 
ISBN 978-91-7825-444-6

Lättläst för barn & ungdom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SHERLOCK BONES OCH 
JAKTEN PÅ DIAMANTEN-
Renée Treml 
ISBN  978-91-7825-475-0

KRIGARHJÄRTA  
– SISTA RONDEN 
Författare Jali Madi Susso 
ISBN 978-91-7825-466-8

VI SES PÅ MÅNDAG? 
Författare Johanna Lindbäck 
ISBN 978-91-7825-462-0

DEN JAG VILL VARA 
Författare Lina Stoltz 
ISBN  978-91-7825-450-7

Lättläst för unga vuxna & vuxna • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

MINIFAKTA OM 
NYCKELPIGOR  
Författare: Per Østergaard 
Best.nr. 978-91-7825-451-4

DEN FULA ANKUNGEN 
Författare H C Andersen 
ISBN 978-91-7723-839-3 

SINDBAD SJÖFARAREN  
Författare Ali Al-Hammadi 
ISBN 978-91-7723-827-0

DOKTOR GLAS 
Författare Hjalmar Söderberg 
ISBN 978-91-7723-831-7

EN OVÄNTAD VÄNSKAP 
Philippe Pozzo di Borgo 
ISBN  978-91-7567-168-0

SNACKA OM OSKULDEN! 
Författare Inti Chavez Perez 
ISBN   978-91-7723-837-9

DROTTNING KRISTINA  
– ETT LIV  
Författare Annelie Drewsen & Cilla Dalén 
ISBN 978-91-7723-830-0

KATARINA TAIKON 
– ETT LIV     
Författare  Tomas Dömstedt 
ISBN 978-91-7723-838-6

Gå in på 

nyponforlag.se  

för alla titlar för  

barn & ungdom

Nypon och Vilja förlag ger ut 
lättlästa böcker för barn, unga 
och unga vuxna. Böcker som 
väcker läslust och bidrar till en 
nödvändig språkutveckling.

Gå in på 

viljaforlag.se  

för alla titlar för  

unga vuxna  

& vuxna
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Samtidigt som Sverige och resten av världen är drabbat av coronakrisen börjar en 
arbetsgrupp sträva efter att biblioteken ska få en tydlig roll i samhällets totalförsvar. 

För övrigt
Om någon vecka kom-

mer första utgåvan 
av Biblioteksbladets 

nyhetsbrev. Det är en 
stilla föraning om stör-

re förändringar som 
väntar senare i år.
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Nr 3 2020

Adress 
A4 Text och form
Bondegatan 21
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Prenumeration på BBL 
För medlemmar i  
föreningen ingår BBL  
i medlemsavgiften. 
350 kr för enskild medlem  
(heltidsstuderande och 
pensionärer 175 kr). Övriga 
(inom Sverige) betalar 550 
kr (utom Sverige 700 kr).

Tryck 
Norra Skåne Offset,   
Hässleholm 
ISSN: 0006-1867

Produktion 
Biblioteksbladet  
produceras av A4 Text  
& Form för Svensk  
biblioteksförening.  
Redaktionen förbehåller 
sig rätten att korta och 
 redigera manus. För obe-
ställt material ansvaras ej.

Annonskontakt 
Catharina Persson  
catharina.persson@ 
mediakraft.se
0704-210 280 
Moms utgår ej.

Biblioteksbladet är  
TS-kontrollerad.
 

www.biblioteksbladet.se

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

biblioteksbladet.se
facebook.com/biblioteksbladet
twitter.com/biblioteksblad1
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Efter pandemin ska 
förtroendet läkas ihop

nder några dagar i april lade 
Biblioteksbladet ut en enkät- 
undersökning i Facebookgrup-
pen Bibliotek i coronakris. En av 
frågorna handlade om bibliotek -
ens funktion i totalförsvaret, 

vilket också är vad temat i det här numret 
kretsar kring. Frågan löd:

Tycker du att biblioteken ska ha en speciell 
roll i krissituationer i samhället? 

Så gott som alla svarade ja, men många hade 
valt att lägga till ett förbehåll: 

”Det beror på vilken typ av kris.”
Några hade skrivit kommentarer: 
”Vi borde ha öppet om det inte riskerar 

personalens säkerhet och hälsa. Vi är viktiga 
för samhället men inte livsviktiga!”

”Jag är lite tveksam till om det just i pan-
demier är extra viktigt att hålla biblioteken 
öppna.”

”Vi har ingen möjlighet att stoppa smitt-
spridningen i våra lokaler.”

”Inte när det rör sig om smitta där bib-
lioteket riskerar att bli en plats med stor 
smittspridning.”

”När det handlar om smittsprid-
ning borde man inte ha lokaler öppna 
där man rör sig fritt.”

enkäten innehöll även frågor om 
folkbiblioteken borde stänga, om 
bibliotekspersonalen kände sig 
trygg på jobbet, om de ansåg att 
deras arbetsgivare gjorde tillräck-
ligt för att hindra smittspridning 
och om de mötte besökare som 
verkade sjuka.

Det visade sig att drygt hälften 
kände sig otrygga i sin arbetssitu-
ation och ansåg att folkbiblioteken 
borde hålla stängt under pandemin. 

En lika stor andel tyckte inte att 

deras arbetsgivare gjort tillräckligt för att 
hindra smittspridningen. 

En majoritet vittnade om besökare som 
hostade och nös. 

Samtidigt uppgav nästan hälften att åtgär-
der vidtagits i tillräcklig omfattning och att de 
kände sig trygga på jobbet. En tredjedel svara-
de att biblioteken borde fortsätta hålla öppet.

Trots att Facebookgruppen hade drygt 
1500 medlemmar när enkäten lades ut (några 
veckor senare är antalet nästan fördubblat) 
kom det bara knappt 100 svar. Det var förstås 
otillräckligt för att dra långtgående slutsatser 
och använda som underlag för nyhetsartiklar. 

men svaren är ändå värda att begrunda.
Jag följer diskussionerna i Facebookgrup-

pen och har sett att det råder olika uppfatt-
ningar om bibliotekens roll i coronakrisen. Att 
även enkätsvaren påvisar denna splittring är 
därför inte alls förvånande.

Desto mer överraskad är jag över att de 
som uttrycker oro och tvivel ofta bemöts med 
tillrättavisningar och hänvisningar till att 
myndigheternas riktlinjer inte motiverar 

stängda bibliotek. 
Enskilda biblioteksmedarbetare har 

till och med hört av sig under de senaste 
två månaderna och vittnat om att de 

betraktas som svikare för att de anser 
att det vore mer rimligt att stänga än 
att fortsätta hålla öppet.

Jag vet inte hur omfattande detta 
är, men det är en antydan om ett 
osunt klimat. 

När pandemin väl dragit förbi 
kommer det nog på sina håll att krä-

vas ansträngning för att läka ihop det 
förtroende som skadats.

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

Omslagsillustration: Pia Koskela
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I barnens bokskog i Osaka, Japan, 
är böckerna både dekoration och 
litterär aptitretare.  
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JUST
NU

C
oronaviruset 
har fått värl-
dens börser 
att störtdyka. 
Den 12 mars 
upplevde 
Stockholms-

börsen det största raset i 
modern tid, med en ned-
gång på drygt 11 procent. 

Det är lätt att tänka sig 
att Svensk biblioteksfören-
ing och dess konsultfirma F 
Wachtmeister och Part-
ners, FWP, skulle ha tappat 
andan här. Avkastningen 
från kapitalförvaltningen 
täcker 90 procent av fören-
ingens kostnader.

Men föreningen gör 
regelbundet riskanalyser. 
Det skedde också i höstas. 
Marknaden hade börjat bli 
orolig och styrelsen ville vara 
förberedd på en kraftig nedgång. De 
beslutade att föra över 10 procent av 
tillgångarna från aktier och ränte-
bärande värdepapper, till alternativa 
värdepapper, som inte påverkas lika 
mycket av kraftiga börsfall. Fören-
ingen hade sedan tidigare investerat 
i alternativa värdepapper knutna till 

Alternativa papper dämpade fallet
Coronaviruset orsakar turbulens på världens börser. Svensk 
biblioteksförening har stora tillgångar bundna i värdepapper men 
klarade sig undan det stora raset i mars.  TEXT  JENNIE AQUILONIUS

Hon är nöjd, men inte förvånad, 
över att föreningen hann agera i tid.

– Vi jobbar med förberedande 
taktik och ser till att vi har lösning-
ar innan problemen kommer, säger 
Karin Linder.

Fred Wachtmeister berättar att 

Fred Wachtmeister.

fastigheter och mikrolån, 
och spred nu risken ytter-
ligare genom att investera i 
guld. Överföringen genom-
fördes i slutet av januari 
2020. 

Svensk biblioteksför-
enings filosofi är att inte 
lägga alla ägg i samma korg, 
berättar Fred Wachtmeis-

ter, vd på FWP. Planen är att 
kunna klara ett antal år med 
turbulens på marknaden, 
genom att ha tillgångar i lik-
vida medel, alltså kontanter 
på banken, eller alternativa 
värdepapper. 

– Det är en försiktighets-
strategi som går ut på att inte 
gapa efter för mycket när 
börsen går bra, men däremot 
kunna agera när allt går åt 
helvete, vilket det gör med 

jämna mellanrum, säger han.

i februari sålde föreningens general-
sekreterare Karin Linder också rän-
tefonder motsvarande verksamhetens 
omkostnader under tre kvartal. Peng-
arna placerades i kontanter hos tre oli-
ka banker. Fem dagar senare stängde 
flera av räntefonderna för uttag. 

Svensk biblioteksförenings ekonomi  
enligt bokslutet för 2019 

Tillgångar i aktier och andra värdepapper: 350 miljoner kr. 

Kostnader: 22 miljoner kr.

Intäkter från medlemsavgifter och verksamhet: 3,2 miljoner kr. 

Mellanskillnaden mellan kostnader och intäkter täcktes under  
året av avkastningen från kapitalförvaltningen.

En riskanalys i höstas ledde till att 
Svensk biblioteksförening ompla-
cerade delar av sina investeringar 
före det historiska börsraset i 
mitten av mars. 

FOTO: ELISABETH  
OHLSON

Karin Linder.

FOTO: HUGO 
BENGTSSON

Fördelningen i portföljen

December 2019 April 2020

Aktier och fonder 40,67 % 35,26 %

Räntebärande värdepapper inkl. 
likvida medel

45,61 % 38,68 %

Alternativa fonder 13,73 % 26,06 %

in i år. Enligt bokslutet förväntas 
beslutet få ”avsevärda effekter på 
2020 års ekonomi och föreningens 
verksamhet under året”.  

– Det blir ett hål i vår kassa. Men 
biblioteksdagarna kostar nästan alltid 
föreningen pengar, ofta på grund av 
lokalhyran. Nu åkte vi på hyran ändå 
och då måste jag täcka upp för det 
genom att bestämma att vi inte gör 
andra saker. Men det har corona re-
dan ordnat, vi åker inte till Almedalen 
i år, till exempel, säger Karin Linder.

Föreningen sparar också pengar 
genom att många resor inte går att ge-
nomföra på grund av corona. Medlem-
mar betalar också tillbaka resestipen-
dier som inte kan användas.

när det gäller kapitalförvaltningen 
har föreningen ett femårsperspektiv. 
Det finns också kostnader som snabbt 
kan skäras ner om det behövs, till 
exempel genom att säga upp avtal. 
Vilka avtal eller andra kostnader det 
kan handla om går inte att säga förrän 
frågan om besparingar blir aktuell, 
säger Karin Linder.

– Men jag är inte orolig att vi ska 
behöva göra någon sådan åtgärd. Det 
här påverkar inte vår verksamhet, än 
så länge, men vi är nog bara i början 
av den här krisen. Sedan får vi se hur 
vi planerar verksamheten nästa år, då 
är vi i ett helt annat läge och behöver 
kanske göra större investeringar i 
digital teknik eller liknande.

Biblioteksbladet är föreningens 
största kostnad, kommer tidningen 
att påverkas?

– Den diskussionen har inte förts. 
Jag har inte heller sett ett behov av att 
annonsera för styrelsen att vi måste 
skära i utgifter.  n

jörgen lundberg
Är ny bibliotekschef i 
Sollefteå sedan i mars. 
Tidigare var han biträ-
dande bibliotekschef 

i Borlänge och innan dess jobbade 
han 19 år i Malmö på olika tjänster. 
Han har även varit journalist och 
skoladministratör. I Sollefteå vill 
han utveckla digitala tjänster, kultur 
i bygden och lyfta bibliotekets roll 
i samhället. 

”Kanske kan våra 
bibliotek bli en plats 
för äldre att pröva 
och lära ny teknik.”

LOUISE NYGÅRD, PROFESSOR I  

ARBETSTERAPI VID KAROLINSKA 

INSTITUTET, I EN ARTIKEL PÅ KI.SE OM 

VIKTEN AV ATT ÄLDRE UPPRÄTT- 

HÅLLER SOCIALA KONTAKTER UNDER 

ISOLERING PÅ GRUND AV  

CORONAPANDEMIN.

377
Antal försök under 2019 att inskrän-

ka amerikanska biblioteks utbud ge-
nom att kräva att böcker plockas bort, 
en ökning med 17 procent sedan 2018. 
Totalt utsattes 566 böcker för försök 
till censur, enligt den årliga undersök-

ningen The State of Americá s  
Libraries från American Library As-

socation. Åtta av de tio mest  
ifrågasatta titlarna har hbtq-tema. 

Listan toppas av George av Alex Gino 
och bland övriga tio återfinns  

Harry Potter-serien (häxkonster  
och magi) och Margaret Atwoods  
Tjänarinnans berättelse/The Hand-
maid ś Tale (hädelse, vulgaritet och 

sexuella övertoner). n BBL

den placering som föreningen gjorde 
i slutet av januari hade ökat med 
10 procent i slutet av april, medan 
den svenska börsen hade gått ner 15 
procent under samma period. Totalt 
har föreningens investeringsportfölj 
minskat med 3,87 procent sedan års-
skiftet. Om åtgärderna inte vidtagits 
hade den gått ner med 6,5 procent.

– Biblioteksföreningen har inte 
förlorat något, du förlorar bara om du 
säljer. Föreningen behöver inte sälja, 
eftersom de har vidtagit åtgärder för 
att säkerställa kassaflödet. Och de 
goda åren kommer alltid tillbaka på 
börsen, säger han.

en annan konsekvens av coronaviru-
set är att Biblioteksdagarna har ställts 

vi har nytt jobb

”Biblioteksföreningen 
har inte förlorat något, 

du förlorar bara om  
du säljer.”
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iblioteksdagarna har 
ställts in men en del av 
det som skulle ha behand-
lats där ligger i stället 
till grund för en digital 
konferens med svens-
ka och internationella 

gäster. Temat, ”Hållbara samhällen 
och bibliotek”, har bara blivit ännu 
mer aktuellt under coronakrisen. Det 
menar Karin Martinsson på Svensk 
biblioteksförening.

– Ta det här med social hållbar-
het, till exempel. Där kommer den 
aktuella diskussionen in om huruvida 
biblioteken ska hålla öppet, vilka som 
ska göra det och varför.

En annan viktig punkt på schemat 
är allas rätt till information. Även här 
finns det en koppling till coronakri-
sen: Hur ska biblioteken arbeta för att 
nå ut med information i kriser? Hur 
ser uppdraget ut? 

– Fast vilka frågor som kommer att 
vara mest brännande under konferen-
sen vet jag inte än. Jag har ingen aning 
om hur läget ser ut i slutet av maj. Det 
blir väldigt mycket: Vad har hänt den 

senaste månaden, hur har vi tacklat 
det och vad händer sedan?
Hur har biblioteken hittills hante-
rat krisen utifrån det här hållbar-
hetsperspektivet?

– Det är svårt att säga när man står 
mitt i allting. Men det är många som 
ställt om väldigt fort, från fysiskt 
till digitalt, med bokleveranser och 
digital första hjälpen. Det är väldigt 
imponerande. 
Kan biblioteken lära sig av krisen? 

– Ja. Den nuvarande situationen 
har inneburit en omställning i ar-

betskulturen. Hela arbetet förändras 
när man ställer om till digitalt, hur 
man kommunicerar, dokumenterar 
och samarbetar.
Vad kommer kulturförändringen 
ha för effekter på sikt, tror du?

– Vi kommer till exempel inte att 
utgå från att möten alltid ska vara 
fysiska, utan vi kommer tydligare att 
väga det fysiska mot det digitala. 

Konferensen sänds via Zoom från 
en studio i Malmö. På plats finns 
moderator Anders Mildner, Karin 
Martinsson och några gäster. Övriga 
medverkande är med över länk. 

Det här är första gången som 
Svensk biblioteksförening arrangerar 
en helt digital konferens, och det blir 
ett test, berättar Karin Martinsson.

– Vi hoppas på färre power points 
och fler samtal.n

Konferensen kan följas via Zoom den 
27 maj, kl 10–16. Medverkande: Björn 
Hedensjö, Marie Engberg Eiriksson, 
Kris De Decker, Johanna Havemann. 
Priyanka Mohan och Nina Simon.

JUST
NU

” Imponerande att många 
ställt om så fort”

Vad har biblioteken för roll i det hållbara samhället – och i dess kriser? Det kommer att  
diskuteras på Svensk biblioteksförenings första helt virtuella konferens.  TEXT  TIM ANDERSSON

LibShelf, smart återlämningssystem! 
Perfekt för ”Meröppet bibliotek”

Huvudkontor Försäljningsansvarig

P.V. Supa Sweden AB Erling Magnusson
Jungmansgatan 16 A Mobiltel. 070-567 2933
531 40  LIDKÖPING
Tel. 0510-608 00 www.pv-supa.se
Fax. 0510-205 60 e-post: info@pv-supa.se

P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek

Självbetjäningsautomater

Sorteringsanläggningar

RFID-teknik

Hybridlösningar

Konverteringsutrustning

Stöldskydd

Etiketter och förvaring

Huvudkontor Försäljningsansvarig

P.V. Supa Sweden AB Erling Magnusson
Jungmansgatan 16 A Mobiltel. 070-567 2933
531 40  LIDKÖPING
Tel. 0510-608 00 www.pv-supa.se
Fax. 0510-205 60 e-post: info@pv-supa.se

P. V. Supa Sweden AB
Jungmansgatan 16 A  •  531 40  LIDKÖPING

Tel. 0510-608 00  •  Fax. 0510-205 60

Försäljningsansvarig
Erling Magnusson

Mobiltel. 070-567 29 33
www.pv-supa.se  •  e-post: info@pv-supa.se

Självbetjäningsautomater

Sorteringsanläggningar

RFID-teknik

Hybridlösningar

Konverteringsutrustning

Stöldskydd

Etiketter och förvaring

Huvudkontor Försäljningsansvarig

P.V. Supa Sweden AB Erling Magnusson
Jungmansgatan 16 A Mobiltel. 070-567 2933
531 40  LIDKÖPING
Tel. 0510-608 00 www.pv-supa.se
Fax. 0510-205 60 e-post: info@pv-supa.se

P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek

RFID-teknik

Hybridlösningar

Stöldskydd

Etiketter och förvaring

Huvudkontor Försäljningsansvarig

P.V. Supa Sweden AB Erling Magnusson
Jungmansgatan 16 A Mobiltel. 070-567 2933
531 40  LIDKÖPING
Tel. 0510-608 00 www.pv-supa.se
Fax. 0510-205 60 e-post: info@pv-supa.se

Sorteringsanläggningar

RFID-teknik

Hybridlösningar

Konverteringsutrustning

Stöldskydd

Etiketter och förvaring

Huvudkontor
P. V. Supa Sweden AB

Jungmansgatan 16 A  •  531 40  LIDKÖPING
Tel. 0510-608 00  •  Fax. 0510-205 60

Försäljningsansvarig
Erling Magnusson

Mobiltel. 070-567 29 33
www.pv-supa.se  •  e-post: info@pv-supa.se

Besök oss på
Bok & Biblioteksmässa
och se våra nyheter i monter E05:09

RFID-teknik

Huvudkontor

RFID-teknik

B

FO
TO

: E
LI

SA
BE

TH
 O

H
LS

O
N



| BIBLIOTEKSBLADET 3 | 2020 BIBLIOTEKSBLADET 3 | 2020  | 10 11

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

MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUNDBragdmärken under corona

Bra skärmtid.  
Från tjock-TV:ns 
tid till idag.
Med över 40 års erfarenhet av  
pedagogiska program som väcker 
intresse, känslor och förståelse har 
vi nu samlat det bästa för lärande 
på distans under Skola hemma 
på urplay.se.

Värdefull skärmtid
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r det viktigt för oss inom pro-
fessionen att följa med i det 
som forskas inom biblioteks- 
och informations- 
vetenskap? 

Efter att ha läst Joacim 
Hanssons bok kan jag definitivt svara ja på 
denna fråga. 

Hansson, som är professor i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Linné-
universitetet, beskriver bibliotekens och 
bibliotekariernas roll och förutsättningar. 
Han går igenom samhällsutvecklingen med 
kritisk blick och ser hur viktiga funktioner 
som universitet, utbildning och bibliotek på-
verkas av denna. Trots att de flesta exemplen 
är tagna från folkbibliotekssfären finns det 
mycket att hämta för mig som ledare vid ett 
stort universitetsbibliotek. 

ett tema i boken är hur informationsin-
dustrin utvecklas i ett nyliberalt samhälle 
där kunskap går att sälja för att generera 
ekonomisk tillväxt. Hansson beskriver hur 
detta påverkar forskarna och biblioteken. 
Forskarens artiklar är en handelsvara där 
forskaren tvingas att publicera mer och mer 
för att kunna avancera sin karriär. 

Biblioteken och bibliotekarierna beskrivs 
ofta som en del av den framväxande infor-
mationsindustrin där biblioteken agerar som 
konsument. Stora delar av den teknologiska 
innovationen inom sektorn drivs av vinstdri-
vande företag där biblioteken – ofta okritiskt 
– hamnar i att försörja industrin. Samtidigt 
menar Hansson att detta står i konflikt med 
professionens ideal om fri kunskapsbildning 
och spridning till alla. 

Detta är verkligen ett reellt dilemma för 
oss inom biblioteksvärlden. Tidigt mötte den 
ideologiskt drivna bibliotekariekåren denna 
utveckling med krav på open access, att alla 
artiklar skulle publiceras fritt tillgängliga. Det 
har varit en ojämn kamp där förlagen hela ti-
den funnit på nya innovationer för att behålla 
sin marknadsställning. 

för att möta bibliotekens och i viss mån 
akademins krav på fri tillgång fann förlagen en 
ny inkomstkälla genom att sälja öppen tillgång 
av enstaka artiklar vid publiceringstillfället. 
Detta innebar att de kunde göra både förtjänst 
på att sälja rättigheter till att läsa artiklar bak-
om betalningsväggen, liksom att sälja rätten 
att få publicera dem öppet tillgängligt. 

Förlagen har helt plötsligt två inkomstkällor 
på samma produkt. 

RECENSION

Kritiskt om tillvaro

Ä
TEXT WILHELM  
WIDMARK,
ÖVERBIBLIOTEKARIE 
VID STOCKHOLMS 
UNIVERSITETSBIBLIOTEK, 
VICE ORDFÖRANDE I 
BIBSAM-KONSORTIETS 
STYRGRUPP

I sin aktuella bok beskriver Joacim Hansson vad  
det nyliberala samhället gör med biblioteken.  
Angeläget, tycker Stockholms universitetsbiblioteks 
chef Wilhelm Widmark och efterlyser mer dialog och 
förståelse för utvecklingen.

Joacim Hansson
FOTO:LOTTA H LÖTHGREN

I Sverige gjorde vi ett försök att bryta 
denna trend genom att säga upp tidskriftsav-
talet med Elsevier, det största vetenskapliga 
förlaget. För att skriva på ett nytt avtal för 
läsning krävde vi att det även skulle innehålla 
fri publicering av de 
svenska artiklarna. 
Efter ett och ett halvt 
år utan avtal vann vi 
kampen mot förlaget 
då vi tecknade ett 
nytt med fullständiga 
läs- och publicerings-
rättigheter. Men 
detta är samtidigt en 
pyrrhusseger – vi fick 
igenom våra krav, men 
artiklarna är fortfa-
rande en handelsvara 
som de stora förlagen 
gör stora vinster på. 
Pengar som istället 
borde användas för 
att bedriva ytterligare 
forskning. 

Vi för en kamp för fri tillgänglighet av 
forskning och lyckas delvis hejda kostnads-
utvecklingen – men vi lyckas inte ändra vårt 
beroende av de kommersiella förlagen i den 
vetenskapliga kommunikationen. 

att vi inte lyckas ändra systemet beror främst 
på det meriteringssystem som finns inom aka-
demin. Hansson beskriver hur detta system 
utvecklats ur krav på kvantifierbara mål som 
stöd för utveckling mot ekonomiska sådana. 
I boken finner vi inga vägar att ta oss ur detta 

dilemma men professionen och forskningen 
måste arbeta tillsammans för att utmana den 
verklighet vi lever i.      

I boken målar Hansson upp en bild av ett 
samhälle där bibliotekens och bibliotekarie-
skapets legitimitet är hotat på flera plan. Dock 
ser han Sverige delvis som ett undantag då 
vi nyligen fått en nationell biblioteksstrategi 
som enligt Hansson markant stärker hela det 
sammanhållande bibliotekssystemet. Han 
menar dock att det trots strategin finns tre 
huvudsakliga hinder för biblioteksutveckling: 
ekonomiska neddragningar, politiskt tryck 
och en otydlighet gällande värdet och statusen 
för det professionella bibliotekarieskapet. 

I mitt tycke övervärderas betydelsen av 
den nationella biblioteksstrategin, det kan 
kanske bero på att den nyligen var lämnad till 
regeringen när boken utgavs. Ser vi nu tillbaka 
på vad som hänt efter cirka ett år så är det inte 
mycket. Det mesta ur strategin är lämnat utan 
kommentarer och några reformer har inte 
genomförts. 

jag tror att det för forskningen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap vore 
intressant att undersöka hur denna stora sats-
ning på en nationell strategi påverkat eller inte 
påverkat utformandet och förutsättningarna 
för det svenska biblioteksväsendet. Kanske ett 
uppslag för Joacim Hansson att ta tag i.

Genom boken diskuteras utvecklingen av 
professionen och hur den kan stödjas av ut-
bildningen. Hansson tror på en stark yrkeskår 
som bygger sina tjänster utifrån organiseran-
det av dokument. De olika tjänster biblioteken 
ger utgår i grunden från informationshante-
ringen med dess dilemman. Utvecklingen bör 
utgå från en diskussion mellan yrkeskåren, 
forskningen och utbildningen. 

Professionen, biblioteken och ideologin 
bakom dessa är definitivt utsatta för de hot 
Hansson beskriver. För att komma vidare 
behöver vi en utökad dialog och förståelse för 
utvecklingen. n

”Vi för en kamp för fri tillgänglighet av  
forskning och lyckas delvis hejda kostnads- 
utvecklingen –men vi lyckas inte ändra vårt 

beroende av de kommersiella förlagen.”
under hot

Joacim Hanssons  
bok är utgiven av det 
amerikanska förlaget 
Litwin Books/Library 
Juice Press.

”Trots att de flesta exemplen är hämtade  
från folkbibliotekssfären finns det mycket att 

hämta för mig som ledare vid ett stort  
universitetsbibliotek.”
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Samtidigt som coronapandemin  
plågar världen tas initiativ för att  

göra svenska bibliotek till en del av  
totalförsvaret. Medan brandmän  

släcker eld och sjuksköterskor räddar 
liv ska bibliotekens personal  

försvara statsskicket.  

TEMA

Demokratins 
räddningstjänst   

[s 16]   Stabil roll sökes  

[S 24]  Tungt möta andras kris
[S 26]  Propagandan tog över 

VÅRNYHETER FRÅN BTJ FÖRLAG

Beställ titlarna på butik.btj.se

Vad kan ett makerspace vara? Vilka kompetenser behövs? 
Kan nyttan med makerspace mätas och vilka är argumenten 
för arbete med makerspace? Bibliotek är mer än bara böcker. 
I Makerspace i nya banor presenterar Lo Claesson, tidigare 
bibliotekschef i Vaggeryds kommun, aspekter av makerspa-
ceverksamhet på bibliotek och i skola. Boken ger uppslag till 
hur ett makerspace kan utformas och vad det kan bidra med 
för användarna. Författaren har tidigare skrivit Skaparbibblan 
(2015) tillsammans med Eleonor Grenholm och Ann Östman.

Barn är nyfikna och ställer gärna frågor. Varför finns jag? 
Var sover bibliotekarierna om natten? Finns det snö i rym-
den? I Temaskafferiet presenteras ett urval av barnböcker 
som kan användas för tematiskt arbete i förskolan, samt un-
der de första skolåren. Förteckningen innehåller ett stort och 
varierat utbud av aktuella bilderböcker, serieberättelser, 
kapitel- och faktaböcker. Här finns över 60 teman – från 
bakning till dinosaurier. Urvalet och sammanställningen har 
gjorts av Hanna Melén och Susanne Sandström, barn- och 
ungdomsbibliotekarier i Göteborg. I Temaskafferiet lyfts 
titlar från åren 2015–2019.

MAKERSPACE I NYA BANOR
Kreativa världar på biblioteket
av Lo Claesson

TEMASKAFFERIET
Barnböcker i teman för förskolan 
och de första skolåren 
av Hanna Melén och Susanne Sandström

ISBN: 978-91-7018-846-6

ISBN: 978-91-7018-845-9
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I

Sökes:  
En stabil roll när 
samhället skakar

Mitt i coronapandemin har en grupp börjat fundera på bibliotekens  
funktion i en kris. "Då det är svårt att veta vad som är sant ska det finnas en 
 process för att få säker information ut till biblioteken", säger Bengt Kleijn,  

bibliotekarie vid Försvarets materielverk och en av initiativtagarna.

TEXT ANNA FALK   ILLUSTRATION  PIA KOSKELA
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Västerås är stadsbiblioteket utpekat  
som en samhällskritisk funktion som 
ska prioriteras vid kris och krig (se 
separat text).

Nu vill en ny arbetsgrupp med 
bibliotekarier från såväl Försvarsmakten 
som folkbibliotek att detsamma ska gälla för 
alla bibliotek i landet, och att de blir en del av 
totalförsvaret.  

Tankarna har funnits länge. I ett första 
utkast till förslaget om en nationell biblio-
teksstrategi, som presenterades våren 2018, 
framhölls bibliotek som viktiga i kampen mot 
spridning av lögner och propaganda. En möjlig 
väg att gå, konstaterades, är just att göra biblio-
teken till en del av totalförsvaret. 

– Meningen med ett försvar är inte i första 
hand att försvara territoriet, utan att försvara 
vårt statsskick – vår demokrati, säger Erik 
Fichtelius som var nationell samordnare och 

ansvarig för arbetet med strategiförslaget. 
– Hela vår vinkel på behovet och mening-

en med biblioteken landade i att lyfta fram 
demokratiuppdraget. Nu måste totalförsvaret 
rustas upp igen och då är vår enkla tanke att 
biblioteken ska finnas med, säger han. 

Sedan några år tillbaka finns det ett löst 
sammansatt nätverk av representanter från 
Försvarsmaktens biblioteksverksamheter. 
Inspirerade av både skrivningen i utkastet till 
nationell biblioteksstrategi och en paneldebatt 
under Bokmässan hösten 2019, där bland an-
dra Svensk biblioteksförenings generalsekre-
terare Karin Linder debatterade bibliotekens 
roll som informationsförmedlare, bestämde de 
sig för att ta steget vidare. 

– Jag har alltid haft en idé om att folkbiblio-
tekens informationskompetens underutnytt-
jas. Många kommuner reflekterar inte över att 
biblioteken skulle kunna vara en resurs. De 

Erik Fichtelius.
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tänker inte ens tanken, säger Bengt Kleijn, 
bibliotekarie och projektledare på Försvarets 
materielverk. 

Nu har en ny arbetsgrupp formats, där 
Bengt Kleijn och kollegorna från Försvars-
makten får sällskap av representanter från 
både folkbibliotek och andra aktörer. Ar-
betet påverkas förstås av det rådande läget. 
Covid-19-pandemins grepp om samhället har 
bekräftat behovet av krisberedskap, samtidigt 
som det har ställt allt på ända. 

– När vi började såg vi ett scenario där 
internet slås ut och vi måste ha en reservplan 
för det. Men i det här läget är det ju tvärtom. 
Vi måste ha en stark digital närvaro, medan 
fysisk kontakt begränsas, säger Bengt Kleijn. 

Han fortsätter: 
– Men vi tänkte oss inte bara krigssituatio-

ner, utan även miljökatastrofer och liknande. 
I alla situationer då det är svårt att veta vad 
som är sant ska det finnas en process för att få 
säker information ut till biblioteken. 

För oavsett kris är behovet av korrekt och 
tillförlitlig information detsamma. Vi har 
vant oss vid att få såväl uppdateringar om 
smittspridning och antal döda som varningar 
om ryktesspridning och vilseledande propa-
ganda – vilket också bekräftar behovet av ett 
tillförlitligt forum för fakta. 

– I tider av oro blir samhället och varje 
enskild individ extra sårbar och mottaglig 
för desinformation, säger Maria Bergroth, 
bibliotekarie på Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB), som också ingår i 
arbetsgruppen.

Maria Bergroth lyfter fram bibliotekens 
starka ställning och roll som en trygg och 
betrodd plats.  

 – Jag tror att det är väldigt viktigt att biblio-
teken håller öppet i den mån det går. Det ska 
vara en plats där man kan ta del av informa-
tion, både digitalt och fysiskt, och fortsätter 
att komma till. Biblioteken är viktiga före, 
under och efter en sådan här tid, säger hon. 

Förutom Västerås lyfter arbetsgruppens 
initiativtagare fram Västerbotten som en 
region där man redan har kommit en bit på 
väg när det gäller bibliotek och beredskap. 
Men medan kulturnämndens ordförande i 
Västerås talar om att vid behov flytta personal 
till biblioteken tror Jenny Lindmark Sved-
gård, biblioteksutvecklare på regionbibliotek 
Västerbotten, att det skulle kunna bli aktuellt 
att flytta personal därifrån. 

– Vi ställer ju om vår verksamhet. Vi tror att 

vi kommer att ha folkbibliotek som möter så-
dant som de aldrig har mött förr. Och att man 
kan behöva stänga för att personalen behövs 
till annat, säger hon. 

Jenny Lindmark Svedgård har börjat gå ige-
nom krisberedskapen hos regionens 15 kom-
muner, och hur verksamheten ska prioriteras i 
händelse av en större kris. 

– Det ser väldigt olika ut, jag blev lite paff 
över det. De större kommunerna har ju ofta en 
säkerhetsansvarig. Men det går inte att säga 
att större kommuner alltid ligger längre fram 
med arbetet, säger hon. 

tillsammans med Uppsala och Blekinge/
Kronoberg nappade Västerbotten när det nya 
nätverket frågade om de ville delta i arbetet. 

I Västerbotten är en av utmaningarna att 
kommunerna kan vara små befolkningsmäs-
sigt men stora geografiskt. Men det har också 
gjort att den digitala utvecklingen har priori-
terats, något som kan bli en viktig pusselbit om 
covid-19 slår hårt mot norra Sverige – och även 
vid andra kriser.  

– Jag tycker att det faller tillbaka just på 
bibliotekens stora demokratiska uppdrag – att 
alla ska ha tillgång till ett oberoende ställe som 
alltid är öppet och välkomnande. Sedan om det 
är digitalt eller fysiskt kanske inte spelar så 
stor roll, säger Jenny Lindmark Svedgård. 

”Det är väldigt viktigt att biblioteken 
håller öppet i den mån det går. Det ska 

vara en plats där man kan ta del av 
information, både digitalt och fysiskt.”

”Viktigt att  
bibliotekens  
roll inte ramlar  
mellan stolarna” 
Maria Bergroth arbetar med en hand-
bok i kommunal krisberedskap. 

Handboken ska främst vända sig till 
säkerhetssamordnare och ta upp såväl 
energiförsörjning och dricksvatten som 
kultur- och fritidsfrågor, berättar Maria 
Bergroth, bibliotekarie på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

– Det är inga nya råd, utan en sam-

manställning av det som redan finns, 
säger hon. 

Projektet, som drivs 
tillsammans med Sveriges 
kommuner och regioner, 
SKR, har blivit förskjutet på 
grund av covid-19-utbrottet. 
Förhoppningen är att kapitlet 
om kultur och fritid, där området 
bibliotek med all sannolikhet kommer 
att ingå, kan publiceras någon gång 
under 2020. Kapitlen publiceras på MS-
B:s hemsida vartefter de blir klara. 

– I vissa kommuner kanske inte 
frågan om bibliotek lyfts fram, eller så 
kanske de inte har någon beredskaps-

planering för sina bibliotek. Då kan det 
vara bra att någon på MSB ser och 

påminner om det, säger Maria 
Bergroth.   
Är det viktigt att alla kom-
muner arbetar likadant? 

–  Vi har kommunalt själv-
styre i Sverige idag och handbo-

ken är till som stöd i kommuner-
nas arbete med sin egen beredskap. 
Det viktiga är att bibliotekens roll i 
tider av oro och kris inte ramlar mellan 
stolarna. Precis som att andra delar i 
kommunernas krisberedskap inte heller 
ska göra det. 

TEXT ANNA FALK

Mats Bornström.

Andreas Nilsson.

Maria 
Bergroth

Jenny Lindmark 
Svedgård.
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I Västerås pekas 
biblioteken ut som 
samhällsviktiga 

I en kris ska de hålla öppet så länge det 
bara går. Vid behov omplaceras perso-
nal dit från andra förvaltningar. 

En informationsruta om covid-19 möter 
den digitala biblioteksbesökaren på 
hemsidan, och evenemangskalendern 
visar att de flesta av vårens evenemang 
ställs in. Men på Biskopsgatan 2 är  
dörren till Västerås stadsbibliotek  
öppen för besökare. I sin kris- och 
beredskapsplan pekar Västerås stad 
ut biblioteken som samhällskritisk 

funktion om kris eller krig drabbar 
samhället. Kommunens beslut betyder 
att verksamheten ska hålla öppet så 
länge det bara går och att personal vid 
behov kan omplaceras till biblioteken 
från andra förvaltningar.  

– Det innebär att den här verksam-
heten är den man vill stänga i sista 
hand. Den ska prioriteras fram-
för andra verksamheter som 
inte har samma ställning, 
säger Markus Lindgren, 
miljöpartistisk ordfö-
rande i kulturnämnden i 
Västerås.  

Markus Lindgren berättar 
att en stor hemvärnsövning i 
Västerås 2019 stärkte den politiska 
ledningens övertygelse om att biblio-
teken har en viktig roll i krissituationer 

och när annan verksamhet stänger. 
Runt 1000 soldater deltog och bland 
annat användes bibliotekets bokbuss 
som fältbibliotek.  

– Vi såg att deltagarna värderade att 
ha tillgång till kultur och de andra tjäns-
ter som biblioteket tillhandahåller även 
i en sådan speciell situation, i skarpt 

läge, säger Markus Lindgren. 
Under coronakrisen har detta 

konkret inneburit utökat digi-
talt arbetet och att budgeten 
för e-medier utökats.

– Vi har planer utifrån olika 
tänkbara scenarier. Varje dag 

kommer någon ny info som vi 
måste förhålla oss till, sa stadsbib-
liotekarien Marie Holmqvist till 

Biblioteksbladet i mitten av mars.
TEXT ANNA FALK

”Den här verksamheten är den man vill stänga i sista hand. Den ska prioriteras 
framför andra verksamheter som inte har samma ställning.”
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Dialog med folkbiblioteken och utbyte av 
idéer och goda exempel är en viktig del i det 
kommande arbetet, säger Andreas Nilsson, 
chef för lärandestöd och pedagogisk utveck-
ling, där biblioteket ingår, på Sjöstridsskolan. 

– Vi har satt ihop en grupp med individer 
som vi önskar ha med, och som kan ge oss rätt 
information tillbaka. Förankringen i de lokala 
biblioteken är viktig, säger han. 

mats bornström, bibliotekarie och hand-
läggare på MSB, vill lyfta fram ytterligare 
en aspekt, utöver den om biblioteken som 
faktaförmedlare.  

– Det är det här med undanförsel. Att man 
har en plan för att ta hand om viktiga samling-
ar så att de inte förstörs. Vi har sett i andra 
länder vad som kan hända på museer och så 
vidare, men även bibliotek kan ha samlingar 
som behöver skyddas, säger han.
När det färdiga förslaget till nationell biblio-
teksstrategi väl presenterades och överläm-
nades till regeringen i början av förra året 
reagerade nätverkets medlemmar på att skriv-

ningen kopplad till totalförsvaret inte alls var 
lika tydlig och omfattande som i utkastet. Men 
enligt samordnare Erik Fichtelius var anled-
ningen helt och hållet redigeringsteknisk.  

– Det är ingen nedtoning i prioriteringen. 
När civilförsvaret byggs upp igen ska bibliote-

ken vara med, säger han. 
Nu tar den nya arbetsgruppen 

över stafettpinnen, med just den 
ambitionen. I slutet av april, mitt 

under brinnande covid-19-kris, 
hölls ett första möte. 

– Nu ska vi konstituera, byg-
ga någon form av samsyn och 
diskutera hur man kan ta det 

vidare, säger Andreas Nilsson. 
Det fortsatta arbetet kommer 

förstås att påverkas av det som händer i 
Sverige och världen just nu. 

– Det här med coronaviruset har ju breddat 
hela scoopet, säger Bengt Kleijn på Försvarets 
materielverk. n

Markus  
Lindgren
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”Vi kanske  
inte är rustade”

Personalen är inte redo att vara del av totalförsvaret.  
Det anser bibliotekscheferna i Stockholm och Linköping.

TEXT ANNIKA CLEMENS

Littbus. Design Börge Lindau

Unique Library Furniture
www.hyllteknik.se

Wildwood Crest
USA

kulle biblioteksväsendet klara av 
att vara en del av totalförsvaret så 
som föreslogs i utkastet till nationell 
biblioteksstrategi? 
Bibliotekscheferna i Stockholm och 
Linköping är tveksamma.

– I ljuset av den här krisen tror jag att 
biblioteksväsendet allvarligt behöver fundera 
igenom om det är en roll man klarar av att ta, 
säger Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i 
Stockholm.

Under pandemin har exem-
pelvis universitetsbibliotek 
stängt, vilket har lett till nya 
besökare på folkbiblioteken. 
Även Kungliga biblioteket 
har minskat sina öppettider, 
något som kan ha lett till att 
besökare i stället har vänt sig 
till de öppna folkbiblioteken. 

– Vi ser att universitet har stängt sina 
bibliotek och vi ser att vuxenstudenter och 
internationella studenter kommer till folkbib-
lioteken. KB har bara öppet för bokade besök. 
Här skulle biblioteksväsendet samlat behöva 
diskutera om vi klarar av att vara en del av 
totalförsvaret och vad som krävs om vi ska 
vara det. 

liksom i många andra kommuner i landet 
jobbar Stockholm och Linköping för att hålla 
folkbiblioteken öppna i möjligaste mån, trots 
att en stor del av personalen har varit borta. 

Marie Sääf, bibliotekschef i Linköping, tyck-
er att biblioteken bör ha en viktig roll i kris-
situationer, både för trygghetsskapande och 
som källkritisk förmedlare av information. 

– Men jag upplever nu att vi kanske inte är 
rustade för det så väl som jag trodde. Vi har ett 
jobb att göra om vi ska kunna ta den rollen. 

Hon har följt olika forum för biblioteksan-
ställda på sociala medier. 

– När jag tittar på hur en del uttalar sig på 
sociala medier blir jag lite rädd. De uttalar sig 
ganska kategoriskt och vi är den yrkeskår som 
säger oss kunna källkritik väldigt bra. Det är 
bristen på källkritik som jag är mest förvånad 
över. Det gäller inte de flesta som uttalar sig, 
men det är tillräckligt många för att man ska 
tycka att det finns ett problem.

Även Daniel Forsman har noterat inlägg på 
sociala medier där bibliotekspersonal har gett 
uttryck för sina rädslor och spridit oro baserad 
på information som bygger på spekulationer. 

– Det är naturligt och mänskligt att ryckas 
med och undra vilken betydelse smittan har 
för en själv och ens arbete. Men om biblioteken 
ska ha en roll i kris behöver biblioteksväsendet 
vara samlat kring det och det undrar jag om vi 
är i dag, säger han.

enligt marie sääf borde bibliotekens roll i 
en kris vara att både skapa trygghet och att 
garantera korrekt information. Något det har 
funnits behov av under coronakrisen då myck-
et falsk information har varit i omlopp.

– Då ska man ha en kritisk hållning, både i 
sociala medier och när man träffar människor. 
Vi kan inte veta allt, men det här med hur man 
sprider information borde vi ha en stor roll i. 
Det är en ganska stor sådan kris nu också, med 
mycket spridning av falsk information.  

Marie Sääf tycker ändå att biblioteken har 
en viktig plats i kriser, men att personalen 
behöver utbildas för att vara rustad. 

Även Daniel Forsman tror att biblioteken 
kan spela en roll i framtida kriser. 

_ Jag hoppas att vi efter krisen kan enas om 
vad vi behöver utveckla för att stå bättre rusta-
de, säger han. n

”När jag tittar på hur 
en del uttalar sig på 

sociala medier blir jag 
lite rädd.”

S
Daniel Forsman.
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... är lärare  
på School of  

information studies 
vid University of 

Wisconsin- 
Milwaukee. Hennes 

forskning rör sig 
inom områdena 

nätmobbning, soci-
ala medier,  

empati, bibliotek 
och mental hälsa. 

Innan Abiga-
il Phillips började 

doktorera arbetade 
hon på ett litet  
folkbibliotek i 

Georgia.

Abigail  
Phillips ...
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isst kan bibliotek ha en viktig roll 
i tider av kris, men det beror helt 
på vilken sorts kris det handlar 
om. Det menar Abigail Phillips 
som forskar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Uni-
versity of Wisconsin-Milwaukee. 

Nu, med en pågående pandemi, är det inte rätt 
tillfälle för biblioteken att ta ett steg framåt, 
anser hon.

– De måste vara stängda, både för persona-
lens och allmänhetens säkerhet. Som tidigare 
bibliotekarie vet jag hur många människor du 
träffar dagligen, risken för smitta är för stor. 
Däremot kan biblioteket behålla sin roll som 
stödfunktion i samhället genom att mark-
nadsföra alla e-tjänster man erbjuder, säger 
hon. 

vid andra slags kriser kan biblioteket spela 
en desto viktigare roll. Abigail Phillips tar de 
massiva oroligheter som uppstod i Baltimore 
2015 som exempel. Efter att en 25-årig svart 
man, Freddie Gray, dött i samband med att 
han greps av polis följde stora upplopp. 

– Den nuvarande kongressbibliotekarien, 
Carla Hayden, höll Marylandbiblioteket öppet 

hela tiden. Vid sådana tillfällen är bibliote-
ket inte bara en plats för människor att söka 
information på. Det är också där de kan hitta 
ett ögonblick av lugn och normalitet.

Oavsett om det råder krisläge i samhället 
eller inte, fungerar biblioteket som en ständig 
tillflyktsort för medborgare som är ensam-
ma, stressade eller lever med psykisk ohälsa. 
Enligt National Institute of Mental Illness 
(NAMI) kommer en av fem amerikanska vux-
na att uppleva någon form av psykisk sjukdom. 
Det finns tecken på att psykisk ohälsa kan vara 
ett ännu vanligare problem bland (ameri-
kanska) bibliotekarier. Enligt en amerikansk 
studie där 549 bibliotekarier fick svara på 
frågor om sin mentala hälsa uppgav nämligen 
fler än hälften av deltagarna att de hade en 
psykiatrisk diagnos. 

abigail phillips menar att en del av förklaring-
en kan ligga i det påfrestande känslomässiga 
arbete som bibliotekarier utför, utan att ha 
utbildning för det.

– Bibliotekarier har ett serviceyrke som till 
stor del är fokuserat på att hjälpa andra. Det är 
förståeligt att detta blir ganska krävande med 
tiden, säger hon. 

Andras kris kan  
vara tung att bära

Möten med människor i svåra situationer sliter på bibliotekens  
personal. Forskaren Abigail Phillips efterlyser större medvetenhet om  

de känslomässiga påfrestningarna. 
TEXT KARIN PERSSON 

Abigail Phillips påpekar att biblioteksper-
sonal ofta behöver hantera användare som 
känner oro, ångest, skam eller ilska. Det kan 
till exempel handla om användare som är frus-
trerade för att de måste betala böter eftersom 
de inte lämnat tillbaka sina böcker i tid, eller 
som tycker att biblioteket inte har tillräckliga 
resurser. Bibliotekspersonal möter dessutom 
ofta sexuella trakasserier, rasism och fysiskt 
våld på sin arbetsplats. 

tidigare har hon studerat empatins roll i det 
dagliga biblioteksarbetet och säger att vad som 
främst överraskade henne då, var hur omed-
vetna bibliotekarierna var om att de faktiskt 
tillhandahöll empati som en del av sitt arbete. 
Känslomässigt arbete, och att lägga ner extra 
tid och ansträngning för att hjälpa användar-
na, såg de som en naturlig 
del av jobbet och inte som 
någonting särskilt. 

– Under intervjuerna 
talade bibliotekarierna 
ganska passionerat om 
omtänksamma aktiviteter 
och andra evenemang som 
de skapade och erbjöd, 
men utan att koppla detta 
till en empatisk kvalitet i själva yrket.

Amerikansk bibliotekspersonal börjar 
få utbildning om mental hälsa, empati och 
samhällsstöd i större utsträckning än tidigare, 
berättar Abigail Phillips. Men arbetet med 
detta är fortfarande i sin linda och är ofta be-
roende av vilka som innehar ledarpositionerna 
på varje enskilt bibliotek. 

– Vissa chefer är mer proaktiva medan 

V
”Bibliotekarier har ett 

serviceyrke som till stor 
del är fokuserat på att 

hjälpa andra.” 

andra ännu inte inser vad deras personal och 
samhället behöver.

Tillsammans med kollegor från andra 
lärosäten landet över arbetar hon med ett 
magasin, Reserve & Renew: the LIS Mental 
Health Zine, som publiceras årligen och som 
ska öka medvetenheten om psykisk ohälsa 
bland bibliotekspersonal. Innehållet består 
av illustrationer, dikter, essäer och collage på 
temat, skapade av personer från hela världen 
som arbetar inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap.

– Magasinet delar berättelser om människor 
som kämpar och fortsätter att kämpa med 
psykisk ohälsa. Det ger ett slags tröst till dem 
som mår dåligt och känner sig missförstådda, 
säger Abigail Phillips. n

Abigail Phillips 
har ett förflutet  
som bibliotekarie 
och är nu lärare 
vid University  
of Wisconsin- 
Milwaukee. 
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När propagandan 
tog över 

 
Under kalla kriget gällde det för USA:s regering att få amerikanerna att acceptera tanken på 

kärnvapenkrig. Folkbiblioteken spelade villigt en nyckelroll i civilförsvarsprojektet. 

TEXT THORD ERIKSSON   FOTO TT /THE ART ARCHIVE/REX.
 

rån det tidiga 50-talet präglades 
världspolitiken av den så kallade 
MAD-doktrinen, Mutually Assu-
red Destruction. USA och Sovjet-
unionen liknades vid två skorpio-
ner i en glasburk, var och en i stånd 

att döda – men till priset av att själv bli dödad 
– och därför uppstod en terrorbalans.

Hur få befolkningen att acceptera denna 
självmordsbenägna utrikespolitik? 

I USA blev svaret en omfattande organise-
ring av ett nationellt civilförsvar som skulle 
ingjuta övertygelsen om att det gick att över-
leva en kärnvapenattack. 

De amerikanska folkbiblioteken fick en 
framskjuten roll i det nationella projektet, 
byggt på militarism och kommunistskräck. 
Det konstaterar Brett Spencer, bibliotekarie 
på Penn State-universitet i Pennsylvania, 
i en artikel publicerad i den vetenskapliga 
tidskriften Information & Culture.  

I början av 50-talet gjorde den amerikan-
ska biblioteksföreningen American Library 
Assocation, ALA, officiella uttalanden om att 
landets bibliotek borde bidra till civilförsvaret. 
Vid sidan av den patriotism som självklart ut-
gjorde grunden för detta, fanns där sannolikt 
också insikten om att detta var ett tillfälle att 
argumentera för byggandet av fler bibliotek.

Den amerikanska regeringen hade identi-
fierat biblioteken som särskilt viktiga. I ett 
federalt försvarspolitiskt beslut 1950 fanns 
formuleringar om hur de skulle vara till nyt-
ta. På bibliotek över hela landet började ut-

delningen av trycksaker med information om 
hur medborgarna skulle agera vid ett kärn-
vapenanfall. Det arrangerades filmvisningar 
och utställningar och biblioteksbyggnader 
uppläts åt lokala civilförsvarsgrupper. 

I New York anslöts filialen på femte avenyn 
till en tunnel som sträckte sig två kvarter till 
en bunker försedd med luftpumpar och mat-
förråd för 1 500 personer. 

I Boston upprättades listor över biblioteks-
personalens särskilda färdigheter inom 

musik och dans, så att de 
skulle kunna underhålla 
människor som vid ett 
anfall mot landet sökt sig 
till bibliotekets fjorton 
korridorliknande skydds-
rum. 

I Louisville i Kentucky 
var hela stadens civilför-
svarsprogram byggt kring 
biblioteken.

Redan på 50-talet höjdes  
röster om att biblioteken inte borde delta i 
spridandet av krigspropaganda förklädd till 
samhällsinformation och hjälp till självhjälp. 
Men det var först i mitten av 60-talet som mot-
ståndet mot Vietnamkriget fick vinden att även 
vända kring biblioteken. 

ALA:s tidskrift upplät spaltutrymme åt en re-
presentant för civilförsvarsadministrationen 
som försökte mana på engagemanget genom 
att framhålla att tätt staplade böcker skyddar 
mot radioaktiv strålning samt understryka 

bibliotekens betydelse för att sådan viktig 
information får spridning.

I ett svar skrev universitetsbibliotekarien 
Eli M Oboler från Idaho att biblioteken borde 
erbjuda fredslitteratur istället för att upplåta 
hyllutrymme åt civilförsvarets handböcker. 
Oboler konstaterade sakligt att böcker skyddar 
dåligt mot strålning och att landets bibliote-
karier snarare borde betrakta dem som skydd 
mot vissa politiska strömningar.

Eli M Obolers artikel blev en vändpunkt. 
För allt fler stod det klart att civilförsvars-
kampanjen som pågått sedan början av 50-ta-
let var till för att samla stöd för en kärnva-
penvänlig utrikespolitik. Allt fler av 60-talets 
bibliotekarier började komma underfund med 
att det bästa sättet att rädda USA från krig 
istället var att understödja fredstanken.

Spåren av deras roll i landets krigsförbe-
redelser var synliga i USA:s bibliotek långt 
in på 90-talet, i form av gammal utrustning 
och information från civilförsvaret. Och än i 
dag påminner skyddsrum om byggnadernas 
tänkta funktion under kalla kriget.

I sin artikel menar Brett Spencer att det 
trots allt finns något för dagens bibliotek  
att lära sig av 50- och 60-talets utbredda 
engagemang för det civila försvaret. De kan 
förbereda sig för naturkatastrofer och andra 
svåra händelser, utveckla sitt fysiska och 
digitala bestånd, arrangera filmvisningar och 
utställningar. De kan upplåta sina fysiska 
byggnader och utbilda sin personal i civilför-
svarsuppgifter.

”Aldrig tidigare har bibliotekens insatser 
för det civila försvaret varit mer betydelse- 
fulla.” n

Brett Spencers artikel From Atomic Shelters 
to Arms Control: Libraries, Civil Defense, and 
American Militarism during the Cold War publ-
icerades i tidskriften Information & Culture, vol 
49, nr 3, 2014. Artikeln går att läsa i sin helhet 
via www.jstor.org 

I artikeln Att lära ett folk att uppskatta 
atombomber ger historikern Marie Cronqvist 
en översiktlig beskrivning av USA:s civilförsvar 
under kalla kriget. Svenska Dagbladet, 2 juli 
2006.

De amerikanska  
folkbiblioteken fick en 
framskjuten roll i det  
nationella projektet, 

byggt på militarism och 
kommunisthat. 

USA 1955.  
En familj i sitt 
nybyggda och  
förmodat 
atombombsäkra 
skyddsrum. 
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IAN ROBERTS

 PÅ SIN VAKT MOT 
FALSKA  

PANDEMI- 
FAKTA

Ian Roberts är chef för WHO:s bibliotek i Genève som under coronakrisen  
spelar en viktig roll för organisationen. ”Vi arbetar för att institutioner och regeringar  

ska kunna ge sina invånare den rätta informationen.”

TEXT MARTIN RÖSHAMMAR   FOTO PIERRE ALBOUY, ANTOINE TARDY/WHO

är vi Skype-ses i början av 
april arbetar irländaren 
Ian Roberts hemifrån 
sedan flera veckor tillbaka. 
Han är chef för WHO:s 
bibliotek. Han bär en vit 
pikétröja. Den stora klock-
an på armen är svart. 

Under vårt samtal leker han med sin penna 
då och då, men förutom det är han mycket 
koncentrerad på ämnet och är både utförlig 
och noggrann. 

WHO:s bibliotek är världsledande när det 
handlar om folkhälsa och här har Ian Roberts 
arbetat i tjugo år och som chef sedan 2012, 
eller coordinator som är hans formella titel. 

Fjorton personer, från tio olika länder, ar-
betar på biblioteket som ligger i WHO-bygg-
naden på Avenue Appia i Genève.

– Nu när vi sitter hemma och jobbar, saknar 
jag verkligen interaktionen med kollegorna. 
Inte minst saknar jag kroppsspråket, och 
handskakningar och sånt som i den här covid-
19-världen och även efteråt, kommer att bli 
mer sällsynta. Den mänskliga kontakten, den 
behöver vi alla, säger Ian Roberts. 

vi ska snart komma in på vad han och hans 
kollegor faktiskt gör och vilken roll biblioteket 
spelar, men några dagar efter vårt videomöte 
gör Donald Trump ett utspel. USA:s president 
är mer än missnöjd med världshälsoorganisa-
tionens sätt att hantera coronautbrottet och 
tänker därför strypa biståndet till WHO som i 
så fall skulle gå miste om sin största finansiär. 

Ian Roberts förklarar i ett mejl att det 
kommer att ta lite tid att bedöma vilka konse-
kvenser ett sådant beslut skulle få. 

– Organisationen har hanterat svåra peri-

N
oder tidigare, som efter finanskrisen 2008. 
Men oavsett vad som händer så kommer 
biblioteket även fortsättningsvis att vara 
avgörande för organisationen eftersom den 
baserar sitt arbete på vetenskap och fakta. 
Bibliotekets viktigaste ansvarsområde är att 
förse WHO-kollegor världen över med detta, 
med den informationen, skriver Ian Roberts. 

who library and digital information 
networks, som är det fullständiga namnet på 
biblioteket och dess verksamhet, har dubbla 
mandat, som han uttrycker det. 

Dels ska biblioteket, vilket det har gjort 
sedan världshälsoorganisationen bildades 
1948, göra det som Ian Roberts pratade om 
alldeles nyss, förse WHO:s personal med den 
information de behöver för att utföra sitt 

arbete bättre. 
Det andra mandatet 

handlar om att svara på 
informationsbehovet från 
medlemsländerna, 194 
stycken. 

Biblioteket i Genève har 
nära kontakt med biblio-
teks- och informations-
specialister på WHO:s 

regionala kontor i Brazzaville, Washington 
D.C., New Delhi, Köpenhamn, Kairo och 
Manila. 

Hjärtat och navet i det de gör på biblioteken 
är hemsidan eller kanske snarare det digitala 
biblioteket, The Institutional Repository for 
Information Sharing (IRIS). 

– Det innehåller all WHO:s intellektuella 
produktion i form av officiellt publicerade 
vägledningar, tekniska beskrivningar, rap-
porter och så vidare. Men också de styrande 

PORTRÄTT
Ian Roberts

>

Ian Roberts är chef 
för WHO:s bibliotek 
i Genève och satt vid 
intervjutillfället i  
karantän på grund  
av coronautbrottet. 
Därför har Biblioteks-
bladet inte kunnat 
fotografera honom 
utan använder istället 
bilder från WHO. 

”Visst möter vi fake 
news. Och det är en av de 
stora utmaningarna som 

WHO står inför.” 

28
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PORTRÄTT
Ian Roberts

organens material, resolutioner och beslut, 
säger Ian Roberts. 

Allt detta material finns tillgängligt på sex 
officiella språk, plus ytterligare 75 språk, om 
det finns översättningar. 

En vanlig månad görs 
3–4 miljoner nerladdning-
ar från IRIS men under 
både mars och april i år 
gjordes 9 miljoner ner-
laddningar. Det stora be-
hovet av information har 
verkligen testat systemet och just nu arbetar 
Ian Roberts tillsammans med it-avdelningen 
för att modifiera och förbättra IRIS, för att 
det ska kunna stå emot det digitala trycket. 

en viktig del av det WHO:s bibliotek har 
att erbjuda sina kunder är ett program som 
har funnits sedan 2001, Research4life. Det 
innehåller numera fem olika delar och är den 
största onlinesamlingen med biomedicinska 

vetenskapliga artiklar, e-böcker och databaser 
i världen. Idén redan från början var att även 
fattiga länder skulle få tillgång till den bästa 
forskningen och att de skulle få det gratis. Ian 
Roberts förklarar hur tankarna gick, att deras 
forskningskapacitet och därmed även deras 
förmåga att hantera hälsofrågor, skulle bli 
större och större. 

– I dag är det ungefär 75 länder som får 
det här gratis och 30 länder som betalar en 
symbolisk summa, det rör sig om 1 500 dollar 
om året per institution. Forskare på mer än 9 
000 institutioner har användning av den här 
guldgruvan som gör att de får samma tillgång 
till forskningsdata som sina kollegor i de rika 
länderna, säger Ian Roberts. 

ett resultat av den satsningen är The Global 
Index Medicus som är en plattform för littera-
tur om biomedicin och folkhälsa producerad 
av och i låg- och medelinkomstländer. Ian 
Roberts beskriver plattformen som ”ett feno-
menalt tillägg” till den forskning som är lätt 
att finna på annat sätt. 

Han skrattar högt när han inser att han 
använder väldigt STORA bokstäver när han 
konstaterar hur nöjd han är med The Global 
Index Medicus. 

Ett team på biblioteket arbetar också ak-
tivt med att hjälpa WHO:s personal och fors-
kare och andra runt om i medlemsländerna 
så att de kan hitta i databaserna och göra rätt 
sökningar. Ungefär  3000 personer genomgår 
dessa kurser varje år. 

Ian Roberts anser att alla bibliotek borde 
undersöka möjligheten att digitalisera allt i 
sina samlingar.  

– Jag förstår ju att alla inte har tekniken 
och möjligheterna nu, men som jag ser det, är 
det ett av de viktigaste stegen som måste tas 
för ett mer jämlikt informationsflöde och ett 
sätt att demokratisera kunskap.

Han bor i stadsdelen Grand-Saconnex i Ge-
nève, som han beskriver som en avslappnad 
och grön del av staden, alldeles nära gränsen 
till Franrike och den lilla bergskedjan Jura-
bergen. Det tar honom fem minuter att cykla 
till kontoret och tio minuter till Genèvesjön. 

just nu växlar Ian och hans fru, som jobbar 
för Röda Korset, mellan rummen i lägenheten. 
Även hon arbetar väldigt mycket för tillfället.  

– Om jag tittar ut genom fönstret kan jag 
se träd och en väldigt lugn gata med en stor 
byggnad på andra sidan. Men det är som om 
fler har skaffat hund nu, det gör att de får till-
stånd att gå ut och gå, säger Ian Roberts. 

I coronatider arbetar bibliotekets personal 
med att sammanställa aktuell statistik och 
fakta kring covid-19. De får också mängder 
av frågor, liksom WHO:s övriga personal. 
Bör man använda ansiktsmask? Hur många 
dagars inkubationstid är det egentligen? 

Svaren som bibliotekets två specialister på 
litteraturresearch hittar genom att skanna 
de senaste vetenskapstexterna, vidarebe-
fordrar de till organisationens beredskapste-
am. 

apropå fakta har världshälsoorganisationens 
generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebrey-
esus sagt att det florerar många felaktigheter 
och vilseledande information, inte minst på 
sociala medier.

– Om du citerar mig på det här är det 
ingenting som jag uppskattar, men jag är väl 
medveten om att det inte existerar något som 
är off the record i samtal med journalister, 
säger Ian Roberts innan han fortsätter:

– Visst möter vi fake news. Och det är en av 

Ålder: 51.
Gör:  är chef för 

WHO:s bibliotek i 
Genève i Schweiz 

sedan 2012.
Bakgrund: tog en 
masterexamen i 

informationsveten-
skap i Genève och 

arbetade sedan i sju 
år för Röda Korset 
för att därefter gå 
vidare till WHO:s 

bibliotek. 
Bor: i Genève,  

där han har bott i 
större delen av sitt 

liv. Han är dock 
född i Belfast, 

Nordirland, men 
är irländare och 

har fortfarande ett 
irländskt pass. 

 Familj: gift och har 
en son, Liam 19. 

Ägnar sig åt  
på fritiden: segling, 

tennis, dykning  
och musik.

Ian Roberts 
de stora utmaningarna som WHO står inför. 
Vi försöker tillhandahålla evidensbaserad 
information, information med hög veten-
skaplig kvalitet och värde. Vi arbetar också 
för att stötta institutioner och regeringar för 
att de ska kunna ge sina invånare den rätta 
informationen, förklarar Ian Roberts. 

så who:s kommunikationsavdelning arbetar 
nu hårt för att få bland annat Twitter, Google 
och Facebook att ta bort alla fake news och all 
desinformation. Dessutom ska dessa viktiga 
spelare också hjälpa till med att få ut informa-
tion, på många olika språk, fakta om sjukdo-
men och om hur man ska bete sig. 

Ian Roberts är stolt över det arbete biblio-
teket gör just nu och säger att det kommer 
mycket beröm, inte minst från WHO:s bered-
skapsteam. 

– Vi har verkligen visat att vi är en med-
mänsklig organisation och trots att det är 
en tid då många människor drabbas hårt, 
så tycker jag att de i ledande positioner har 
hanterat situationen mycket bra. De och vi 
alla arbetar så hårt för att hjälpa till med att 
lösa den här pandemin. Vi är i tunneln nu, 
men jag tror att det finns ljus i dess slut, säger 
Ian Roberts. n

Biblioteket är inrymt i 
WHO:s karaktäristiska 
byggnad på Avenue 
Appia i Genève.

Ian Roberts i maj 2019 under den årliga Världshälso- 
församlingen, där WHO:s centrala beslut fattas.  
Angolas hälsominister Silvia Paula Valentim Lutucuta  
sitter intill honom.

”Vi är i tunneln nu.  
Men jag tror att det finns 

ljus i dess slut.”  
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NY MODELL
Barnens bokskog, 

Osaka, JapanBokskog som ska  
locka till läsning
Böcker som dekoration och litterär aptitretare. Ett nytt  

barn-och ungdomsbibliotek i Osaka, Japan, använder nya sätt för att  
väcka läslusten – och är egentligen inget bibliotek.

TEXT THORD ERIKSSON 

FOTO SHUNSUKE ITO OCH NAKANOSHIMA CHILDREN’S BOOK FOREST

en park på en ö mellan floderna som 
rinner genom centrala Osaka ligger 
stadens nybyggda barn- och ungdoms-
bibliotek. Den världskände japanske 
arkitekten Tadao Ando har ritat bygg-
naden, stått bakom dess uppförande 

och sedan skänkt den till staden.
Biblioteket kallas inte för bibliotek eftersom 

det inte ägnar sig åt utlåning av böcker och 
andra medier, förklarar chefen Chiharu Ma-
ekawa under ett videosamtal. Hon beskriver 
snarare ett litterärt upplevelsecenter för unga 
som kan läsa böcker på plats eller ta dem med 
sig ut i den omkringliggande parken.

Byggnaden är endast sex meter bred men tre 
etager hög med öppna våningsplan. Hela vägen 
från golvet i entréplanet till taket på tredje 
våningen täcks väggarna av fack innehållande 
böcker med framsidorna vända utåt.

Namnet Kodomo Honnomori Nakanoshima 
betyder Nakanoshimas bokskog för barn. 

–Men tack vara de utåtvända böckerna är 
det inte en grön skog utan en med många fär-
ger, förklarar Chiharu Maekawa.

Hon tillägger att presentationen lett till 
beslutet att avvika från japanska biblioteks 
vanliga klassifikationssystem. 

– Istället för ämnesord som ”naturveten-
skap” har vi beskrivningar som ”leka i natu-
ren”, ”hur blir framtiden?”, ”varje dag”, ”att 
leva och dö”. Övergripande teman, alltså, där 
vi samlar alla böcker oavsett läsålder.

tanken är att besökarna inte ska bli inlås-
ta i sin åldersgrupp utan gå till sådant de är 
intresserade av. 

– Går de till "djurböcker "ska de ha uppslags-
verk, naturvetenskaplig litteratur och Doktor 
Dolittle i samma synfält.

Verksamheten ter sig möjligen mindre 
okonventionell för svensk bibliotekspersonal 
än för japansk, påpekar Olle Berg som tolkar 

I

>
Barnens bokskog 
ligger på en ö i centrala 
Osaka. Byggnaden är 
ritad av den japanske 
arkitekten Tadao Ando.

Böckernas presentation ledde till beslutet att överge japanska biblioteks vanliga klassifikationssystem. 
Istället sorteras böckerna efter övergripande teman, utan hänsyn till läsålder.

”Tack vare 
de utåtvända 

böckerna  
är det inte 

en grön skog 
utan en  

med många 
färger.”
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NY MODELL
Barnens bokskog, 

Osaka, Japan

Den svagt välvda byggnaden är tre våningar hög men endast sex meter bred.

samtalet. Innan han flyttade från Sverige 
2008 utbildade han sig i Borås och han jobbar 
nu på ett bibliotek i Tokyo.

– Japanska folkbibliotek påminner om hur 
de svenska var för 30 år sedan, säger han.

Då den nya byggnaden inte formellt är ett 
bibliotek finns det heller ingen informations-
disk, inga lånekort och böckerna i hyllorna går 
inte att låna med sig längre än till Nakanoshima- 
parken utanför. Personalen ska vara ute på 
golvet och ha väldigt nära till de unga besökar-
na, förklarar Chiharu Maekawa.

– Arkitekten har designat hela byggnaden, 
gjort den till en sorts labyrint och även byggt 
in små utrymmen under trappan där man kan 
krypa in och läsa. På så sätt har han varit väl-
digt delaktig i utformningen av verksamheten.

Att Chiharu Maekawa själv och hennes tolv 

medarbetare inte har fått vara med och påver-
ka utformningen av byggnaden är inget hon 
beklagar. Nu är det i stället upp till dem att göra 
mesta möjliga av byggnaden, konstaterar hon.

barnens bokskog skulle ha öppnat i början 
av mars men på grund av coronakrisen är 
invigningen uppskjuten på obestämd tid. Det 
betyder dock inte att Chiharu Maekawa svävar 
i ovisshet om hur den nya byggnaden kommer 
att uppfattas av sina besökare.

– Vi hade en förhandsvisning i vintras då 
barn fick komma in. De uppskattade verkli-
gen friheten att kunna göra lite som de ville, 
prata med personalen, gömma sig, krypa in i 
skrymslena under trappen. Personal satt och 
läste böcker för dem – det var en helt annan 
närhet än på traditionella bibliotek. n

Tre öppna vånings-
plan med bok- 
omslag vända utåt 
ska mana fram  
känslan av en mång-
färgad litterär skog. 

”Arkitekten 
har designat 
hela byggna-
den, gjort den 

till en sorts 
labyrint.”  
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VETENSKAP
Biblioteket som 

kundtjänst

Påtvingade tjänster 
väcker frustration

Twitter om corona  
för framtiden

Att samla in nätdiskussioner är 
inte komplicerat. Desto svårare 
är att göra materialet tillgäng-
ligt efter pandemin. 

insamlingen är viktig för att framtidens 
historiker och samhällsvetare ska kunna se 
vad det egentligen var som hände den där 
våren 2020, säger biträdande riksbiblioteka-
rie Lars Ilshammar.

– Coronakrisen är en så stor samhälls-
händelse att vi måste försöka fånga upp 
den på fler sätt än de traditionella. Sociala 
medier ingår inte i pliktinsamlingen, men är 
viktiga för att förstå vår samtid. Då måste 
vi göra riktade insamlingar, det gjorde vi till 
exempel i samband med förra valrörelsen, 
säger han.

Sedan i slutet av mars är en mjukvaru-
robot i full färd med att tanka ner ett antal 
konton och hashtags. Att fokus ligger på 
Twitter beror på att de tekniska redskapen 
för insamling är mer utvecklade där, jämfört 
med till exempel Facebook och Instagram. 

Själva insamlandet är inte resurskrävan-
de, enligt Lars Ilshammar, det svåra är  
hur materialet ska göras tillgängligt. Det 

finns inga bra 
verktyg för det 
i dagsläget och 
frågan diskuteras 
samtidigt som 
insamlingen sker. 

Just nu pågår 
en utredning av 
pliktlagen och 
Lars Ilshammar 
vill gärna se ett 

formaliserat uppdrag att samla in även 
sociala medier. 

Frågan är hur det skulle gå till rent 
praktiskt, eftersom materialet är stort och 
publicisterna många. 

– Ett sätt skulle kunna vara någon form 
av händelsestyrd insamling där vi utifrån 
vissa tydliga kriterier kan skörda digitalt 
material. n        

JENNIE AQUILONIUS

TEXT KARIN PERSSON 
ILLUSTRATION GETTY 
IMAGES

ilka konsekvenser upplever 
bibliotekspersonal att samhällets 
digitalisering har medfört för 
arbetsvardagen? 

Det var en av huvudfråge-
ställningarna i Anna-Karin 
Skansens och Ellinor Bylunds 
kandidatuppsats i biblioteks- och 

kommunikationsvetenskap. I arbetet med 
uppsatsen, som examinerades vid Linnéuni-
versitetet i höstas, intervjuade de sex stycken 
bibliotekarier som alla arbetat många år på 
folkbibliotek.

Uppsatsens titel, Gå till biblioteket så får 
du hjälp, skvallrar om en av huvudlinjerna i 
informanternas berättelser. En gemensam 
upplevelse är nämligen att bibliotekarier allt 
oftare får fungera som servicedisk för andra 
myndigheter, företag och samhällstjänster. 

Till biblioteket kommer användare med alla 
möjliga slags ärenden – man vill ha hjälp med 
allt ifrån att tolka brev från Migrationsverket 
till att fixa inställningarna i nya mobilen.  
Bibliotekarierna som Anna-Karin Skansen 
och Ellinor Bylund intervjuat är frustrerade 
över hur andra samhällsinstanser agerar. Stat-
liga myndigheter, privata företag, banker och 
andra former av kommunal verksamhet sparar 
pengar genom digitalisering av sina tjänster 
men tar inte ansvar för att alla ska kunna 
använda dem, menar de.

När företag, myndigheter och andra samhällsinstitutioner monterar ned sin kundservice blir 
det märkbart på biblioteken. En uppsats från Linnéuniversitetet undersöker hur detta tas emot.

– Det som var mest framträdande i vår 
undersökning var andra instansers bristande 
ansvar. Det är väldigt lätt att tänka storslaget 
kring digitala visioner, men det finns så många 
svenskar som inte använder digital teknik dag-
ligen och som hamnar i ett ingenmansland när 
alla tjänster är digitala, säger Ellinor Bylund. 
Hon tar Arbetsförmedlingen som ett exempel. 
Ellinor Bylund är själv verksam biblioteka-
rie i Boden där Arbetsförmedlingen stängt 
sitt lokala kontor. När det inte finns någon 
handläggare att vända sig till kommer en del i 
stället till henne på biblioteket med sina ifyllda 
blanketter.

– En av våra informanter kallade biblioteket 
för den sista utposten. Om användarna inte 
har någon annanstans att gå kommer de hit, 
för här vet de att de får hjälp, säger hon. 
De intervjuade bibliotekarierna vittnar också 
om att ansvarsförskjutningen väckt frågor om 
sekretess – att vara tredje part mellan använ-
dare och annan instans gör att bibliotekarier-
na ibland tar del av mer privat information än 
vad de anser är lämpligt sett till användarnas 
integritet. Det är dessutom oklart vem som 
har huvudansvaret om hjälpen senare visar sig 
vara fel när biblioteket agerat tredje part. 

efter sitt arbete med uppsatsen efterlyser 
Ellinor Bylund och Anna-Karin Skansen, som 
sedan 20 år arbetar som biblioteksassistent vid 

Musikhögskolan Ingesund, en tydligare gräns-
dragning kring vad som ska ingå i bibliotekens 
uppdrag. Om regeringen avser att Sverige ska 
vara ledande inom digitala tjänster måste man 
även ta ansvar för det lärande perspektivet. 
Biblioteken skulle kunna spela en roll när 
det gäller proaktiv utbildning, framförallt 
om de slapp lägga resurser och tid på rena 
kundtjänst ärenden, menar de.  

– Enligt bibliotekslagen ska vi arbeta för 
bland annat digital kunskapsinhämtning, men 
myndigheter och andra instanser i samhället 
bör också ha tydligare riktlinjer när de gör sina 
organisationsförändringar, säger Anna-Karin 
Skansen.

Både hon, Ellinor Bylund och informanter-
na brottas i sitt dagliga arbete med frågor om 
vad de bör hjälpa användarna med och hur de 
ska hjälpa dem på bästa sätt. Tydligare riktlin-
jer kring vilka ärenden bibliotekspersonal ska 
och inte ska ägna sig åt skulle underlätta.

– Nu är det väldigt individuellt huruvida 
man har kompetens för och intresse av att 
hjälpa till, säger Anna-Karin Skansen.

– Själv försöker jag att hjälpa så att använ-
darna ska kunna bli mer digitalt självgående. 
Men det ska man ju hinna med också. Det är 
en hårfin skillnad mellan att hjälpa och att 
göra. Är det en stressig dag kan det ibland vara 
lättare att bara uträtta deras ärenden åt dem, 
säger Ellinor Bylund. n

 Anna-Karin Skansen.
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Ellinor Bylund.

Lars Ilshammar.
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FRÅGA EXPERTEN

Vill du ha tips om barntidningar på 
finska? Behöver du råd inför prenu-
merationsupphandling? Söker du nya 
sätt att synliggöra dina tidskrifter? 

svensk biblioteksförenings expert-
nätverk för tidningar och tidskrifter 
arbetar med tidningar och tidskrifter 
på folkbibliotek.  

Tidskrifter är populära medier som 
kräver speciella kunskaper. I takt med 
att tidningar och tidskrifter utvecklas 
och det digitala landskapet förändras, 
ändras även bibliotekens roll när det 
gäller periodikaförmedling. Hittills 
har fokus legat på att leverera tidning-
ar och tidskrifter i pappersform. Nu 
måste vi alltmer inrikta oss mot digital 
utveckling och service.

Vi är ofta relativt ensamma som 
tidskriftsansvariga ute på biblioteken. 
Därför är syftet med nätverket att 
skapa ett forum som främjar erfaren-
hetsutbyte och diskussioner. Det kan 
handla om praktiska tips eller mer 
teoretiska frågor kring urval, bevaran-
defrågor, exponering, marknadsföring, 
tidnings- och tidskriftsrelaterade 
databaser, biblioteksdatasystem, upp-

handlingar, med mera. Vi ordnar även 
nätverksträffar för inspiration och 
kompetensutveckling.

Vi vill också vara en länk mellan 
tidningsagenter och bibliotekarier och 
hjälper gärna till med kontakter och 
studiebesök hos våra prenumerations-
förmedlare i Sverige.

I nätverket reflekterar vi över 
nya trender och diskuterar samtida 
och framtida lösningar kring digi-
tala tidningar och tidskrifter. En av 
våra hjärtefrågor är tillgänglighet 
till digitaliserade dagstidningar och 
tidskrifter. ”Digital inlåsning” ställer 
komplexa frågor som inte bara har med 
biblioteksverksamhet att göra utan 
också med upphovsrätt och demokrati.

Nätverket kan även påverka på 
nationell nivå. I maj 2017 skrev vi en 
motion till Svensk biblioteksfören-
ings kongress om ökad tillgänglighet 
till digitaliserade dagstidningar. Och 
det blev konkreta framsteg: sedan 
2019 kan folkbiblioteken ansluta sig 
till Kungliga bibliotekets söktjänst 
”Svenska dagstidningar”.

Vi i nätverket är stolta över att ha 
bidragit till att stärka den demokratis-
ka rollen tidskrifterna har i det totala 
medieutbudet i Sverige. n

Svensk biblioteksförenings expertnätverk presenterar sig. I det här numret: nätverket för 
tidningar och tidkskrifter på folkbibliotek. 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, EXPERT- 
NÄTVERKET FÖR  

TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER  
I gruppen ingår Pascale Ruault 

Kaddani, Västerås stadsbibliotek, 
Elin Lundberg, Malmö stads- 

bibliotek och Magnus Sjöström, 
Borås stadsbibliotek.

Tidskrifter kräver 
speciell kunskap

EXPERT-
NÄTVERKEN 

SVARAR
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Jag vill låna 
körkortsboken på 
arabiska, har ni 

den?

Jag behöver ett 
bank-ID, kan du 

hjälpa mig? Känner du till
informationsverige.se?

Ingen har undgått att biblioteken 
fyller en viktig funktion för 
många asylsökande och nyan-
lända i Sverige. Som mötesplats, 
som källa till litteratur på andra 
språk och som arena för olika 
riktade aktiviteter. Men det 
innebär också nya utmaningar 
för dig som biblioteksanställd.

I mötet med asylsökande och nyanlända 
kanske du ställs inför andra behov, andra 
typer av frågor. Frågor som handlar om 
uppehållstillstånd, myndigheter och svens-
ka samhället i stort. Då kan webbplatsen 
informationsverige.se vara en användbar 
källa att hänvisa till. 

info@informationsverige.se

Informationsverige.se  
– guiden till svenska samhället

Ett användbart verktyg

Webbplatsen informationsverige.se kan 
vara ett användbart verktyg för dig som 
möter asylsökande och nyanlända. På 
informationsverige.se hittar du bland 
annat:
• Tillförlitlig information om svenska  

samhället på tio språk
• Filmer på olika språk om 

coronaviruset och covid-19
•  ”Lära svenska” – träna svenska  

på egen hand utan kostnad
•  ”Boken Om Sverige” och annat 

material för samhällsorientering
• Informationsfoldrar och affischer 

för kostnadsfri beställning

På infomationsverige.se har vi samlat och 
sammanfattat viktig samhällsinformation 
riktad till asylsökande och nyanlända. 
Informationen är lättöverskådlig och till-
gänglig på tio språk. 

Här finns svar på vanliga frågor om 
asyltiden, arbetsmarknaden, hur vården 
fungerar och mycket, mycket mer. Här 
publiceras tillförlitlig information om 
aktuella händelser i samhället, till exempel 
filmer på olika språk om coronaviruset och 
covid-19. På informationsverige.se finns 
det även möjlighet att träna svenska via det 
digitala språkpaketet ”Lära svenska”.

Webbplatsen informationsverige.se drivs 
av Länsstyrelserna i samarbete med Ar-
betsförmedlingen och Migrationsverket. 

Elin Lundberg.

Pascale Ruault Kaddani.

Magnus Sjöström.
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ag tillhör diskogenerationen. Vi som 
dansade till Boney M, Baccara och 
Bee-Gees. I diskotekets stroboskop-
belysning såg vi varandra i frysta 
positioner trots att alla rörde sig. 

I ljuset av corona är ögonblicks-
bilderna många. En är att arbetslös-
heten stiger. För att ställa om satsar 
regeringen på fler utbildningsplat-

ser på universitet och högskolor. Sverige satsar 
på kompetensväxling och högskolans uppdrag 
utökas. Till hösten kommer långt fler studen-
ter än tidigare att strömma till eftergymnasiala 
studier. Man måste då fråga sig om biblio-
teksvärlden är rustad.

Vårens erfarenhet av universitets och hög-
skolors omställning till distansundervisning 
ger en fingervisning om att det finns utvecklings- 
potential. Lärosätena upp-
manades att minska flödet 
av studenter samtidigt som 
Folkhälsomyndigheten 
rekommenderade alla med 
influensasymptom att 
stanna hemma. Det inne-
bar att personalstyrkor 
krympte, läsplatser drogs 
in, servicen lades om, och 
vissa universitetsbibliotek 
stängde helt.  Samtidigt 
fanns studenternas behov av både service och 
läsplatser kvar. Flödet av studenter styrde i 
flera fall om sig själv från lärosätenas bibliotek 
till folkbiblioteken, som redan gick på knäna.

ögonblicksbilden visar att det ur använda-
rens perspektiv inte är intressant vem som är 
huvudman för biblioteket, vem som innehar 
kärnuppdraget, huruvida det är ett utbildnings-

I stroboskopbelysning kan mycket 
te sig annorlunda

J

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

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN

FOTO ELISABETH 
 OHLSON

bibliotek eller specialbibliotek eller vem som är 
inköpsansvarig eller om det är kultur- eller ut-
bildningsdepartementet som fördelar medlen 
och uppdraget. Som användare har man behov 
av ett biblioteks verksamhet och vänder sig dit 
för att lösa problem. No matter what.

Det var också utgångspunkten i arbetet med 
Svensk biblioteksförenings vision. Använda-
rens behov av biblioteksverksamhet genom 
livet ska styra hur uppdraget genomförs.

erfarenheten från våren med corona 
visar också att det finns en hel del kvar att 
göra kring samarbete bibliotek emellan. 
Det blev tydligt att det saknas dialog 
bibliotekstyper emellan, infrastrukturel-
la hierarkier blottlades och mer samsyn 
efterfrågades. Men efter vår- kommer 

hösttermin. Det sam-
hälleliga uppdraget är 
tydligt – arbetslöshe-
ten ska bekämpas och 
utbildning ska utföras. 
Då måste biblioteken 
ta en aktiv roll. Tillsam-
mans. Precis som läro-
sätena träffas och lägger 
upp planer och strategier 
borde även biblioteken 
rusta sig för hösten. De 

utökade utbildningsplatserna kommer att öka 
efterfrågan på flera olika typer av biblioteks-
verksamhet. Än finns det tid att samverka.

Stroboskopbelysning kan ibland vara 
smärtsamt avslöjande. Men också nyttigt. 

Karin Linder 
Generalsekreterare, 
Svensk biblioteksförening

”Erfarenheten från  
våren med corona visar 
att det finns en hel del 

kvar att göra kring  
samarbete bibliotek 

emellan.”

Barakat Aldammad
Mångspråksbibliotekarie, Lidköpings 
kommun

Varför ville du bli bibliotekarie?
– Jag är en kulturkille och har alltid 

haft någonting att göra inom kultursek-
torn. Jag är musiker och hade då verkligen 
två vägar att välja emellan – musiker eller 
bibliotekarie!
Du växte upp i Syrien och utbildade 
dig i Damaskus. Hur skiljer sig synen 
på bibliotekarierollen mellan Syrien 
och Sverige?

– I Syrien finns ingen förståelse för bib-
liotekens roll i samhället, alla vill bli läka-
re eller ingenjör och om man väljer något 
annat så blir den en ”inkompetent person” 
som inte följer det rådande samhälls-
mönstret. Att se på biblioteket som en 
mötesplats, att jobba mot ett mål som till 
exempel läsfrämjande arbete eller andra 
aktiviteter; allt det saknas. I en stor stad 
kanske det finns ett fint bibliotek, annars 
får man få tag i böcker på egen hand. Vill 
man bli bibliotekarie så läser man 4 år på 
universitet med massa intensiva ämnen. 
Huvudsakligen för att bli en bra katalogi-
satör och kunna Dewey-systemet.
I din yrkesroll, vad skulle du helst 
vilja uppnå?

– ”Mina drömmar har inga gränser”. 
Jag kommer alltid jobba på ett sätt där 
jag kan förändra och testa något nytt. Att 
jobba med människor och vara en del av 
ett stort leende är det viktigaste. Jag är 
intresserad av allt som rör mångspråks-
området, och vill gräva vidare med mina 
funderingar kring det. n

TEXT MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS

statens medieråd har på uppdrag 
av regeringen startat det nationel-
la aktörsnätverket MIK Sverige, 
där Svensk biblioteksförening 
ingår. Syftet är att genom samver-
kan mellan olika aktörer utveckla 
kunskap och effektivisera arbetet 
inom området och därigenom stär-
ka MIK (medie- och informations-
kunnighet) hos alla i Sverige.

jenny nilsson, utredare Svensk 
biblioteksförening, kommenterar:

– Biblioteken är en infrastruk-

tur för MIK för alla åldrar. På folk- 
och skolbibliotek hanteras olika 
aspekter och frågor kring MIK 
dagligen. Det är för oss självklart 
att vara med i ett sådant samman-
hang och vi har goda erfarenheter 
från samarbete kring MIK-frågor 
under många år, inte minst med 
Statens medieråd. Vi hoppas  
även i det här sammanhanget  
kunna synliggöra och stärka  
bibliotekens roll för ökad medie- 
och informationskunnighet hos 
hela befolkningen. n

medlem

Nätverket MIK Sverige  
drar igång

4–5 november arrangerar Svensk biblioteks- 
förening konferensen Mötesplats Profession – 
Forskning i Umeå, och vi söker nu ditt förslag 
på paper att presentera. Skicka in ditt 
bidrag senast 31 maj. Och hör gärna av 
dig till motesplats@hb.se om du har 
några frågor.

All info du behöver inför att  
skicka in ett abstract hittar du på  
konferensens evenemangssida på  
biblioteksforeningen.se. n

Call for abstracts Mötesplats  
Profession –  Forskning

Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist medverkar som talare under 
Mötesplats Profession – Forskning i november.
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peter björkman, en av initiativta-
garna till det nya expertnätverket 
om nationella minoriteter och 
ursprungsbefolkningar, berättar här 
om nätverkets tankar såhär inför 
uppstarten.

Enligt bibliotekslagen är Sveriges 
fem nationella minoriteter – judar, 
romer, samer, sverigefinnar och tor-
nedalingar – prioriterade grupper, 
och de nationella minoritetsspråken 
prioriterade verksamhetsområden 
för alla bibliotek inom det allmän-
na biblioteksväsendet. För att lyfta 
detta och skapa förutsättningar för 
utveckling tror vi att det är viktigt 
med forum för kunskapsspridning 
och erfarenhetsutbyte. 

Att skapa ett expertnätverk inom 
Svensk biblioteksförening är ett  
bra sätt, eftersom vi då kan samla  

bibliotekspersonal över 
hela landet och från oli-
ka delar av sektorn.

Eftersom bland an-
nat Kungliga bibliote-
ket har publicerat flera 
rapporter om frågorna 
är det idag många som 
vet att biblioteken måste 
göra mer. Många brottas 
dock med frågor om vad vi 
ska göra och vilka arbetssätt vi ska 
ha. Hur kommer vi igång? Hur ska vi 
utvecklas utifrån var just vi befinner 
oss? Här tror vi att ett nätverk blir 
viktigt, inte minst eftersom biblio-
teken har så skiftande behov och har 
kommit så olika långt. Ökad likvär-
dighet mellan bibliotek främjas när vi 
kan dra nytta av varandras kunskaper 
och erfarenheter!

Ett annat syfte är att 
skapa ett tryggt forum 

för bibliotekspersonal 
som själva tillhör 
en nationell mino-
ritet. Denna punkt 
är central. Samtliga 

nationella minoriteter 
har lång erfarenhet av 

strukturell diskrimine-
ring och rasism i det svenska 

samhället och det är avgörande att 
arbetet inom nätverket kan ske uti-
från de behov och upplevelser som de 
nationella minoriteterna själva har. n

BERÄTTAT FÖR SIMON KUDRISCHOFF

Är du intresserad av att vara  
med i nätverket? Skicka ett mejl till 
info@svbib.se 

svensk biblioteksförening och 
Kungliga biblioteket (KB) har gjort 
en studie av ett fyrtiotal museer för 
att kartlägga hur de arbetar med ve-
tenskaplig informationsförsörjning. 
Studien visar bland annat att 14 av 
26 museer har eget fysiskt bibliotek, 
men 9 av 25 svarar att den vetenskap-
liga informationsförsörjningen är 
bristfällig.

Studien gjordes i form av en webb- 
enkät där frågorna bland annat 
handlade om inflödet av vetenskaplig 
information till museet. Resulta-
tet visar att det vanligaste är att de 
anställda använder museets egen 
biblioteksverksamhet (19 av 26 angav 
detta svar) eller tar del av informa-
tion i öppet tillgängliga publikationer 
(18 av 26 angav detta svar).

∙14 av 26 har ett fysiskt bibliotek 
med utbildad bibliotekarie.

∙10 av 26 har ett fysiskt bibliotek 
utan utbildad bibliotekarie.

∙14 av de 25 som besvarat frågan om 
museet har den vetenskapliga infor-
mationsförsörjning som behövs för 
verksamheten har svarat att tillgång-
en är god eller fullgod.

∙9 av 25 svarar att den är bristfällig, 
eller mycket bristfällig.

∙9 av 25 skulle vilja ha bättre till-
gång till licensierade e-medier så som 
e-tidskrifter, databaser och e-böcker.

I juni 2017 publicerade föreningen 
tillsammans med KB rapporten  
”På vetenskaplig grund?” om hur de 
statliga myndigheter som bedriver 
eller finansierar forskning arbetar 
med vetenskaplig informationsför-
sörjning. 

Resultatet visade på brister: en 
betydande del av myndigheterna 
önskade sig ökad tillgång till elektro-
niska informationsresurser och avsatt 
samlad kompetens för upphandling av 
licenser till elektroniska medier. 

Det fanns också ett tydligt behov  

av mer stöd och högre krav på publice-
ring och öppen tillgång.

sammanfattningsvis är forskare på 
museerna mer nöjda med informa-
tionsförsörjningen än forskare på 
myndigheterna. Ett av skälen till det 
kan vara att de flesta forskare på mu-
seerna har tillgång till ett fysiskt bib-
liotek, medan det på myndigheterna 
bara var hälften av de svarande som 
hade tillgång till ett fysiskt bibliotek.

Rapporterna finns att läsa på  
biblioteksforeningen.se/rapporter. n

Ny rapport 
om  
informations- 
försörjning  
på museer

Nytt expertnätverk i föreningen  
– fokus nationella minoriteter

Nominera till Årets mobila bibliotek
under coronakrisen har den mobila 
biblioteksverksamheten runtom i 
landet blivit extra synlig. 

Det viktiga arbete som alltid utförs 
har nu verkligen hamnat i fokus, och 
det är många verksamheter som är 
väl värda denna utmärkelse. 

Var med och uppmärksamma ett 
mobilt bibliotek du tycker gör något 
alldeles extra.

Skicka ditt förslag senast 27 maj.

priset instiftades 1998 som ”Årets 
bokbuss” i samband med att bokbuss- 
verksamheten i Sverige fyllde 50 år. 

Sedan 2017 heter priset Årets mobila 
bibliotek och omfattar alla slags mo-
bila biblioteksverksamheter. 

Utmärkelsen ges till ett mobilt 
bibliotek som på ett nyskapande sätt 
utvecklar verksamheten, samspelar 
med utvecklingen i samhället, har en 
väl förankrad verksamhet i kom-
munen/regionen och är inspiratör 
för kollegor. Vinnaren får motta ett 
vandringspris som är en modell av 
Sveriges första bokbuss. 

En representant för det vinnande 
biblioteket får också sitta i juryn för 
nästa års utnämning.n

FO
TO

: N
IK

LA
S 

EL
ZÉ

N
.

Mobibblan i Sundsvall blev  
Årets mobila bibliotek år 2017.
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svensk biblioteks- 
förening har nu läm-
nat synpunkter kring 
implementeringen 
av EU:s nya upphovs-
rättsdirektiv i svensk 
lag. Direktivet, även 
kallat DSM-direktivet 
(Digital Single Mar-
ket), antogs av EU i 
april förra året och ska 
vara implementerat i 
alla EU-stater senast 7 
juni 2021. Föreningen 
har tagit en aktiv roll i den svenska 
processen kring detta, och vi lämna-
de i slutet av mars vårt yttrande till 
Justitiedepartementet. Under nästa 
år avser regeringen att överlämna 
förslag till riksdagen i en proposition.

vårt svar fokuserar på frågor som 
är viktiga ur ett biblioteks- och fors-
karperspektiv, om framställning av 
exemplar för text- och datautvinning 
(artikel 3–4 i direktivet), och använd-
ning av verk i digital och gränsöver-
skridande undervisning (artikel 5).

– Svensk biblioteksförening är aktiv 

i arbetet med implementeringen av 
DSM sedan flera år tillbaka. Nu har  
vi slutfört en del av arbetet och 
beaktat så många aspekter vi kunnat. 
Det har skett i nära samverkan med 
Expertnätverket för bibliotek och 
upphovsrätt, där främst Inga-Lill 
Nilsson lagt ned ett stort arbete,  
kommenterar föreningens generalse-
kreterare Karin Linder.

yttrandet har skrivits av Daniel 
Westman, jurist inom it- och medie-
rätt, på föreningens uppdrag. 

Läs yttrandet på biblioteksfo-
reningen.se n
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Hur ser sommaren 
ut på ditt bibliotek?
juli på jobbet. Business as 
usual? Fullt ös? Eller tyst och 
lugnt? Sitta och svettas i maga-
sinet, eller ut på biblioteks- 
cykeln? Tar du tag i bortglöm-
da projekt eller planerar för 
höstens aktiviteter? Nu söker 
vi medlemmar som vill låna 
vårt instagram-konto under 
sommarveckorna. 

Hör av dig till matilda. 
andreasson@svbib.se n

Sommaren 2019 avslutade Edward 
Melenhorst på biblioteksbussen i 
Norrtälje sin vecka på vårt stafett-
konto med den här bilden.
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27 maj arrangerar föreningen en digital konferens i form av en livesändning 
från STUDIO Meetingpoint i Malmö. Modererar gör Anders Mildner, och bland 
de medverkande syns bland andra Björn Hedensjö, Marie Engberg Eiriksson och 
Nina Simon.
när? 27 maj 2020 kl 10.00–16.00
hur? Via Zoom
hur mycket? 400 kronor (ex moms)

Anmäl dig via www.trippus.net/Deltagare27maj2020. n

Anmälan öppen till: 
Hållbara samhällen och bibliotek – Live från Malmö

Vårt yttrande om  
genomförandet av EU:s  
upphovsrättsdirektiv i Sverige

Live från Malmö

 Hållbara
 samhällen
 och bibliotek

900 80 12

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information 
om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Vårt swishnummer är helt ofarligt att sprida.
Ditt bidrag räddar liv i den pågående coronakrisen.
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