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Fakta om HBTQ
Författare: Linnea Lundborg
ISBN 978-91-7987-424-7

Mytiska väsen - Häxor
Författare: Tommy Heisz
ISBN 978-91-7987-379-0

Lättläst fakta

De väntar på mig 
Författare: Helena Dahlgren
ISBN 978-91-7987-233-5

Americanah
Författare: Chimamanda 
Ngozi Adichie
ISBN 978-91-7949-331-8

Dani dömer straff
Författare: Jesper Tillberg
ISBN 978-91-7987-427-8

Viskningar
Författare: Jenny Lundin
ISBN 978-91-7949-370-7

Ett mörkt rum 
Författare: Jali Madi Susso
ISBN 978-91-7987-198-7

Varma vindar
Författare: Amanda Hellberg
ISBN 978-91-7949-317-2

Flickan som lekte med 
elden 
Författare: Stieg Larsson 
ISBN 978-91-7949-369-1

Paradis City
Författare: Jens Lapidus
ISBN 978-91-7949-383-7

Fångarna vid giftiga 
havet
Författare: Michael Dahl
ISBN 978-91-7987-232-8

Musselstranden 
Författare: Marie Hermanson 
ISBN 978-91-7949-394-3

Böcker som väcker läslust och öppnar 
dörren till nya världar och möjligheter 

för såväl barn som vuxna.

Rädda gården  
Författare: Malin Eriksson 
Sjögärd
ISBN 978-91-7987-118-5

Mario och molnet
Författare: Anna Ehring
ISBN 978-91-7987-413-1

En sten i hjärtat
Författare: Annelie Drewsen
ISBN 978-91-7949-390-5

Gå in på
nyponochviljaforlag.se

– mer lättläst för 
  barn och vuxna.

Pojken som blev kvar
Författare: Set Mattsson  
ISBN 978-91-7987-399-8

Minifakta om 
snabba båtar
Författare: Per Straarup 
Søndergaard
ISBN 978-91-7987-038-6

Minifakta om kor
Författare: Per Straarup 
Søndergaard
ISBN 978-91-7987-217-5

Minifakta om grävlingar
Författare: Per Straarup 
Søndergaard  
ISBN 978-91-7987-038-6

Drömtraktorn
Författare: Magnus Ljunggren
ISBN 978-91-7987-395-0

Koll på 
barnkonventionen
Författare: Marie Oskarsson
ISBN 978-91-7987-409-4

Räddningsfordon
Författare: Mari Schuh
ISBN 978-91-7987-407-0

Psst ... glöm inte att 

Vi vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. 
Det gör vi genom att komplettera alla våra böcker med arbetsmaterial. 
Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger 
och dels av lektionsmaterial för eleverna.  

Konspirationsteorier
Författare: Tomas Dömstedt
ISBN 978-91-7949-379-0

Stanna aldrig på motorvägen 
Författare: Jeffrey Archer
ISBN 978-91-7949-396-7

Sniglarna 
Författare: Jessica Schiefauer
ISBN 978-91-7949-393-6

Pengar 
Författare: Victoria Benedictsson
ISBN 978-91-7949-397-4

Lättläst för barn och unga 

Lättläst för unga vuxna och vuxna

Fakta om sex
Författare: Inti Chavez Perez
ISBN 978-91-7987-191-8

Rabieshunden 
Författare: Kerstin Lundberg Hahn
ISBN 978-91-7987-425-4

Livat på Lingonvägen  
Det nappar! 
Författare: Janina Kastevik, 
Sarah Utas
ISBN 978-91-7987-217-5

Gustav Vasa - Ett liv 
Författare: Ann-Charlotte Ekensten
ISBN 978-91-7949-388-2
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Nu kan du lämna förslag på ny ledamot i föreningens  
styrelse. Nominera din kandidat senast 23 januari.

Nominera din kandidat, gärna med motivering,  
via denna länk: https://nominera.se/svbib

Ny styrelseledamot väljs av årsmötet 
efter förslag från valberedningen. 
Årsmötet äger rum 20 maj.

Nominera till  
Svensk  
biblioteksförenings  
styrelse
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Finländarna älskar 
sina bibliotek. Nu 

ska de  bli hållbara 
och gröna.

Hållbarhets
mål bara 

toppen på 
biblioteks
planernas 

innehåll. 

Skyfall och bränder hotar 
bibliotek och kulturarv.

Tyska 
biblioteks
chefen Tim 
Schumann 
om hur hans 
bibliotek ska 
bli grönt.
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24 En forskare, en 
doktorand och en 
biblioteksutvecklare 
pratar framtid.
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PHILIP TEIR BOR i Helsingfors och var länge  
Hufvudstadsbladets kulturchef. Han är nu  
Dagens Nyheters korrespondent i Finland. 

Vid sidan av journalistiken skriver han skön
litteratur, hans tredje roman Jungfrustigen gavs ut 
i Sverige 2020. Han är även konstnärlig ledare för 
litteraturfestivalen Helsinki Lit.

I det här numret av Biblioteksbladet skriver han 
om hur finska bibliotek strävar efter hållbarhet, 
reportaget börjar på nästa uppslag. 

Han beskriver sig själv som närmast uppvuxen  
på stadsbiblioteket i hemstaden Jakobstad i Öster
botten. »Vår mamma brukade ta oss dit, och när jag 
blev äldre gick jag på egen hand. Jag läste allt från 
Kitty till Kafka under hela skoltiden.«

Philip Teir, 
reporter 

M E D V E R K A R  I  N R  4 / 2 0 2 1 Chefredaktör & ansvarig utgivare
Thord Eriksson 
thord@biblioteksbladet.se

Art director
Christian Williamsson [A4]

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

Reporter 
Tim Andersson
tim@a4.se

Reporter 
Carin Fock
carin@a4.se

Omslag: Helena Davidsson Neppelberg

Prenumeration pa 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: 00061867

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

Annonskontakt 
Catharina Persson  
catharina.persson@mediakraft.se
070977 20 20 

Moms utgår ej

Biblioteksbladet är TSkontrollerad.

www.biblioteksbladet.se

Svensk biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att främja svenskt biblioteksväsen. Biblioteksbladet speglar  
föreningens verksamhet, åsikter och ställningstaganden 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.

Foto: H
elen Korpak



Besök vår nätbutik med nästan allt ditt bibliotek behöver.
Enkelt och snabbt. Öppet dygnet runt i en dator nära dig.
Du kan fortfarande få leverans före jul.

Ha en riktigt god jul och ett gott nytt (läs)år!

DITT BIBLIOTEKSVARUHUS PÅ NÄTET!

WWW.EUROBIB.SE
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betydelsefulla.

Även när  
det gäller  

klimatkrisen?   
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»P å väg mot något annat.«
Rubriken på den här 
tidningens förstasida 
hade varit lika giltig på 
en tidning för en allmän 

läsekrets. För när samhället ställer om är 
det naturligtvis inte bara biblioteken och 
dess personal som måste uppdatera eller 
skaffa helt nya roller. 

Enligt FN:s klimatpanel har världen 
mindre än tio år på sig att reducera klimat-
utsläppen från dagens nivå till noll, om det 
ska finnas en chans att begränsa den 
globala uppvärmningen till 1,5 grader

Bibliotek brukar inte vara blygsamma  
i sina anspråk på betydelse när samtidens 
stora frågor ska lösas. Rasism, jämställd-
het, hotad demokrati, informationsattacker, 
till och med gängvåld – buden är många 
om var det är möjligt att göra nytta. 

Därför är det märkligt att sektorn 
hittills inte har gjort sig mer synlig  
i anslutning till mänsklighetens största 
fråga.

MEN NU SKER faktiskt förändring. När Iflas 
generalsekreterare Gerald Leitner talade 
vid klimattoppmötet i Glasgow som nyligen 
avslutades, var det första gången en 
biblioteksrepresentant framträdde i det 
sammanhanget. Leitners budskap var att 
det behövs strategier för att bygga en värld 
med tillräcklig motståndskraft att tackla 
klimatkrisen och kraven på förändringar 
den leder till. 

»Därför vill biblioteken och Ifla –  
som deras globala röst – driva på för 
läskunniga, informerade, delaktiga och 
motståndskraftiga samhällen«, sade 
Leitner och utlovade att miljontals bibliotek 
världen över står beredda att bidra till 
arbetet.

Inom just Ifla var det först nyligen som 

miljö och klimat växlades upp från att 
avhandlas i en intressegrupp till att hante-
ras av en kommitté med 20 ledamöter. 

»Att vi fått en officiell status så sent 
säger något om hur nya klimatfrågorna är 
för biblioteken«, konstaterar kommitténs 
ordförande Harri Sahavirta i reportaget 
från Finland på sidorna 10–18.

ÄR DET TVEKAN hos personal på bibliotek, 
framkallad av oro över att beskyllas för 
aktivism, som förklarar den låga profilen 
här i Sverige? Karolina Andersdotter, 
tjänstledig från Uppsala universitetsbiblio-
tek för att doktorera i informationsveten-
skap, funderar i de banorna i artikeln på 
sidorna 24–31. 

»De hamnar i en stor osäkerhet om vad 
de får och vad de inte får göra, vilket är 
olyckligt.«

Karolina Andersdotter avslutar sitt 
resonemang med att kontatera det som alla 
känner till men många nog drar sig för att 
uttrycka av rädsla för att självklarhet kan 
låta banalt: 

»Vi har bara en värld och en planet.«
Men mindre än ett decennium innan 

1,5-gradersmålet spräcks och vi fortsätter 
vidare ut i ovissheten, finns det inget 
banalt i den meningen. Den ger bara en 
isande visshet om situationens allvar.

Jag hoppas att det här numret av 
Biblioteksbladet kan bidra med några idéer 
om sektorns fortsatta utveckling i en tid då 
omställning är nödvändigt.



Thord Eriksson | Chefredaktör och ansvarig utgivare



Det blåvita biblioteket  
ska bli grönt



Finländarna är ett biblioteksälskande folk. Nu ska biblioteken bli 
hållbara och gröna. Men var ska man börja – med bokcirklar, 
fröbibliotek eller plastfria böcker?
TEXT PHILIP TEIR     ILLUSTRATION HELENA DAVIDSSON NEPPELBERG
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ängst fram i vinyl-
hyllan på Uleåborgs 
stadsbibliotek ligger ett 
album med det finska 
deathmetalbandet 
Sentenced. Bandet 
bildades i kommunen 
Muhos stax söder om 
Uleåborg och var en del 
av den stora vågen av 
melodiska metalband 
som svepte över 
Norden under 90-talet, 

med texter om självmord och ond bråd död.
Det är svårt att tänka sig ett mer 

lämpligt soundtrack till den här fuktigt 
kyliga fredagsförmiddagen. 

Molnen ligger lågt över Uleåborg och 
skapar en ödesmättad stämning. Karaoke-
barerna har öppnat igen efter pandemin, 
och inne på bingohallen Finnbingo har 
kunderna dragit igång helgen. 

VI BEFINNER OSS i norra Finland, rätt nära 
gränsen till Sverige. Uleåborgs centrum 
består till största delen av platt arkitektur 
byggd efter sextiotalet. Staden är känd för 
sin it-teknik och sina teknologistudenter. 
Från grannkommunen Kempele kommer 
till exempel Finlands tidigare stats-
minister Juha Sipilä, som skapade sig en 
förmögenhet när han sålde it-bolaget 
Solitra till amerikanska köpare på 90-talet. 
Företaget gjorde komponenter för mobil-
branschen.

STADSBIBLIOTEKET I ULEÅBORG, färdigställt 
1982, ritades av Martti och Marjatta 
Jaatinen, och hör till stadens mer kända 
byggnader. Det är byggt i brutalistisk 
sovjetstil, med stora glasfönster mot Ule 
älv. I ett annat sammanhang skulle det 
kanske vara en deprimerande byggnad, 
men när man kliver in genom portarna 
möts man av tre våningar med böcker – en 
varm kontrast till skalet av glas och betong. 

Det finns gott om kunder på tidnings-
avdelningen på bottenvåningen denna 
fredag, och uppe på musikavdelningen 
– där man kan låna både skivor och instru-
ment – har en grupp skolelever spritt ut 
sig. Nere vid kopieringsapparaterna kan 
man använda både 3D-printer och laser-
skrivare för att göra egna affischer.

Finland är ett bibliotekstätt land. Bara 
i Uleåborg finns 24 närbibliotek.

Tittar man på hela landet är de långt 
över 700.

Och finländarna gillar sina bibliotek. 
Undervisningsministeriet skryter med att 
70 procent av alla finländare har under  
3 kilometer till närmaste filial, och att hela  
93 procent har ett bibliotek på 10 kilome-
ters avstånd. Det totala antalet boklån – år 
2019 – låg på 85 miljoner titlar (inklusive 
böcker och annat). Det kan jämföras med 
Sverige där motsvarande siffra var drygt 
68,9 miljoner, i ett land som är nästan 
dubbelt så stort sett till befolkningsmäng-
den. 

När centrumbiblioteket Oodi invigdes  
i Helsingfors för tre år sedan skrev The 
Guardian att biblioteken i Finland inte 
bara är platser för studier och läsning, 
utan de är också socialt viktiga i ett land 
med ett strängt klimat. I Uleåborg, som  
ligger i höjd med Piteå, är detta kanske 
ingen enkel brittisk projicering.

L

» FN:s punkter fungerar som 
stöd när vi utvärderar vår 
verksamhet.« 
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JAG MÖTER MINNA MÄNNIKKÖ, som är en av 
de lokala bibliotekscheferna i Uleåborg. 
Hon berättar att huvudbiblioteket snart 
ska få ett ansiktslyft.

– Vi fyller fyrtio nästa år. Det är 
framför allt tekniken som behöver förnyas. 
Dessutom ska det öppnas en fjärde våning.

Innan vi äter lunch på stadsteatern, 
intill biblioteket, visar Männikkö mig runt 
på sin arbetsplats. De senaste två åren har 
man satsat på att göra verksamheten allt 
mer hållbar. Man vill minska slöseriet med 
vatten, skapa bättre logistik, man uppma-
nar till mer aktiv sopsortering och försö-
ker utbilda besökarna i miljötänk med 
föreläsningar och »gröna« bokcirklar, där 
man läser böcker som Den obeboeliga 
planeten av David Wallace-Wells, och 
Jonathan Safran Foers Det är vi som är 
klimatet.

Uleåborgs stadsbibliotek fick i år Iflas 
utmärkelse för sitt klimatarbete. I sex år 
har organisationen delat ut ett pris i två 
kategorier: ett för det bästa »gröna bibliote-
ket«, och ett för det bästa »gröna biblioteks-
projektet«.

I ÅR VALDES Edmontons huvudbibliotek  
i Kanada till årets gröna bibliotek. Minna 
Männikkö och hennes kollegor fick pris  
i den senare kategorin. Det är också hon 
som drivit stadsbibliotekets miljösatsning 
sedan 2019.

– Det började med att vi funderade på 
hur vår verksamhet kunde granskas 
utifrån klimataspekter. Hur kunde vi 
minska vårt koldioxidavtryck? Ett exempel 
är plastningen av böcker, som ju är en 
gammal bibliotekstradition. Nu har vi valt 
att inte göra det. Även om försöket är 
relativt nytt vet vi från biblioteket i Kuopio, 
som gjort samma sak en längre tid, att det 

fungerar bra att låna ut böcker även utan 
plast, säger hon.

Men Männikkö och hennes kollegor 
vill inte bara göra verksamheten grönare 
när det gäller praktiska saker.

– Vi sneglade på skolorna, där man ju 
undervisar eleverna om miljön. Vi når våra 
kunder från att de i princip är nyfödda till 
att de är gamla. Kunde vi också fungera 
som klimatutbildare? Och hur skulle det 
kunna se ut?

INNAN PANDEMIN slog till hann man bjuda 
in en rad föreläsare för att prata om olika 
ämnen som rör klimatkrisen. Författarna 
bakom den prisbelönta boken Metsä 
meidän jälkeemme, som betyder ungefär 
Skogen efter oss, besökte biblioteket efter 
att boken vunnit Finlandiapriset i 
fackboks klassen. Och »hållbarhetsinfluen-
cern« Outi Pyys distansföreläsning om 
hållbart mode var särskilt populär. 

Man har också utbildat 20 personer  
i personalen till »gröna stödpersoner«. Idén 
är att projektet ska bli en bestående del av 
vardagen och att biblioteket ska förmedla 
kunskap om klimatfrågor.

Minna 
Männikkö.
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– Vi lutar oss mot FN:s mål för global 
hållbarhet. Där utsträcker sig hållbarhets-
begreppet till sociala frågor som utbildning 
och jämställdhet. Det handlar om allt från 
ansvarsfull konsumtion till hälsa och 
välmående. FN:s punkter fungerar också 
som stöd när vi utvärderar vår egen 
klimatverksamhet, vilket vi kommer att 
göra en gång om året, säger Minna Män-
nikkö.

Vilken slags respons har det kommit 
från besökarna?

– Kunderna var med från början 
eftersom vi tog emot deras förslag när vi 
startade. Om man följer våra sociala 
medier känns det som att vi fått bra 
feedback. Uleåborg har inte särskilt 
utmärkt sig för att vara en grön stad, men 
jag tror att vi är på väg ditåt nu.

Hur kändes det att få priset från Ifla?
– Det var betydelsefullt. Vi tävlade 

trots allt med bibliotek från hela världen, 
bland annat Kuba, Spanien och USA.

VILL MAN HITTA en kunnig person när det 
gäller miljötänkandet på bibliotek i Finland 
och resten av världen ska man uppsöka 
Vallgårds bibliotek i Helsingfors. Här sitter 
bibliotekschefen Harri Sahavirta, som 
själv är ordförande i Iflas miljökommitté. 

Han kom in i miljöarbetet av en slump 
för drygt tio år sedan.

– Vårt bibliotek ombads delta i ett 
pilotprojekt kring miljöcertifikat inom den 
offentliga sektorn. Jag blev intresserad när 
jag började förstå hur många utmaningar 
som faktiskt hör ihop med bibliotekens 
miljöarbete, säger han.

Vallgårds bibliotek ligger i en 90-tals-
byggnad i östra delen av Helsingfors 
centrum, ett stenkast från Sörnäs 
metrostation. På fasaden hänger en skylt 

med texten »Det händer i Vallgård«.  
Filosofiprofessor Timo Airaksinen kommer 
till biblioteket en vecka efter vårt besök för 
att prata om »Lustens glädje och sexualite-
ten«. Dessutom ordnas det regelbundet 
sagostunder under hela hösten.

Harri Sahavirta tar emot på sitt 
kontor. Han har jobbat i biblioteks-
branschen i trettio år och har sett ganska 
många förnyelser under åren. Ordförande-
posten inom Iflas klimatkommitté gäller 
fram till 2023.

– Tills nyligen var vi bara en intres-
segrupp. Nu är vi en officiell kommitté med 
20 medlemmar. Att vi fått en officiell status 
så sent säger något om hur nya klimat-
frågorna är för biblioteken, säger han.

ENLIGT HARRI SAHAVIRTA har det kanske 
funnits en bild av att biblioteksverksamhet 
i sig är miljövänligt. Samtidigt har biblio-
teken sällan känt att de kunnat göra 
särskilt aktiva val.

– Bibliotekets utrymmen förvaltas ju 
ofta av kommun eller stat, så det är ganska 
lite konkret som biblioteket kunnat göra 
för att påverka hur energiförbrukningen 
ser ut. Renoveringar ligger aldrig i våra 
egna händer. Till och med transporten hos 
oss sköts av posten, så vi har ingen direkt 
påverkan på logistiken. Förlagen väljer 
själva vilket papper de använder i sina 
böcker. Men bibliotekspersonal är ofta 
ganska miljömedveten, och vårt material 

» Pålitlig, lätt tillgänglig in-
formation. Det är kanske 
det viktigaste.« 

Harri  
Sahavirta.
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återanvänds ju. Koldioxidavtrycket är, 
också enligt mätningar, ganska lågt. Den 
stora frågan är vad biblioteken kan göra 
utöver det?

HARRI SAHAVIRTA OCH en kollega från 
Helsingfors, Leila Sonkkanen, har nyligen 
sammanställt en rapport om de allmänna 
bibliotekens miljömedvetenhet i Finland. 
De har dels gjort en attitydundersökning 
kring vilka trender som bibliotekspersonal 
upplever som mest centrala de kommande 
tio åren, och dels rent konkret gjort en 
mätning av koldioxidavtrycket hos sam-
manlagt 13 finländska bibliotek.

Några tydliga resultat:
De svarande ansåg att digitaliseringen 

var den mest genomgripande trenden inom 
biblioteken just nu. Demografiska föränd-
ringar (en åldrande befolkning och allt 
större mångfald) kom på andra plats. 
Miljöfrågan kom på femte och sista plats 
när trenderna rankades sinsemellan.

Till begreppet koldioxidavtryck 
räknar man bland annat in utsläpp, 
förbrukning och avfall. Ungefär två 
tredjedelar av koldioxidavtrycket på 
finländska bibliotek uppkommer som en 
följd av uppvärmning och el, där ansvaret 
för åtgärder ligger hos kommunala be-
slutsfattare. Drygt tio procent kommer 
från biblioteksbussar och transport. 
Resten av koldioxidavtrycket kan härledas 
till bokinköp och andra inköp, inklusive 
anskaffning av e-böcker.

I rapporten konstateras att medveten-
heten om bibliotekens klimatstrategier är 
ganska låg bland personalen. En fjärdedel av 
de svarande visste inte ens om biblioteket 
de jobbade på hade någon särskild klimat-
strategi, även om många bibliotek per 
automatik följer kommunernas klimatmål.

Harri Sahavirta menar att pratet om 
»gröna bibliotek« fortfarande är lite 
luddigt.

– Det är ett begrepp som fortfarande 
letar efter en definition. Ifla talar om 
»sustainable library«, men definitionen 
behöver utvidgas. Just nu begränsar det sig 
väldigt mycket till byggnaden, till kommu-
nens infrastruktur. Och som jag sa: det är 
saker som biblioteken själva ofta inte kan 
påverka.

ENLIGT HONOM MÅSTE man tänka större.
– FN:s hållbarhetsmål har delvis 

breddat vår uppfattning om vad som hör 
hit. Som den sociala biten. Det är lätt för 
biblioteken att säga att vi förmedlar 
miljömedvetenhet, för vi tillhandahåller ju 
litteratur om miljön. Men när man börjar 
titta närmare på det: vad gör vi faktiskt 
aktivt? Ta jämlikhet som exempel – visst 
kan man säga att vi minskar klyftorna  
i samhället med vår blotta existens. Men 
borde vi ha något sätt att mäta det? Det 
skulle behövas klarare riktlinjer så att 
biblioteken bättre kan konkretisera hur de 
förverkligar sina miljömålsättningar, 
säger han.

Vad är det då som Uleåborgs bibliotek 
gör rätt?

– När vi gallrade i alla ansökningar 
hade vi tolv kandidater kvar för projekt-
priset. Uleåborgs initiativ var bra för att 
det var så brett. Man hade tänkt på många 
aspekter. Att man kopplat det till FN:s 
hållbarhetsmål gjorde att det var mer 
genomgripande än andra motsvarande 
projekt.

Ser diskussionen om gröna bibliotek 
likadan ut över världen?

– Ja och nej. Samma frågor återkommer 
i många länder, bland annat frågan om 
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tillgång till pålitlig information. Eller 
bibliotekets roll som ett forum för aktivt 
medborgarskap. Hur man ska nå unga, hur 
man ska ordna evenemang kring miljön? 
Men å andra sidan: vi befinner oss ibland på 
ganska olika nivåer. Tittar man på Öst-
europa, Polen till exempel, så kan klimat-
arbete handla om något så enkelt som 
sopsortering. Att barn lär sig sortera på 
biblioteken. Det är kanske en sak som vi här 
upplever hör mera till skolan eller hemmet. 
I en del afrikanska länder är det första 
steget att skaffa utbildning för unga kvin-
nor. Det är ju uppenbart att man måste lära 
sig läsa och skriva innan man kan ta till sig 
information om miljöfrågor, säger han.

I SENEGAL HAR MAN grundat Lambaye 
Learning Centre där man bland annat 
betonar kvinnors likabehandling och 
miljömedvetenhet. En New York-baserad 
arkitektbyrå har planerat byggnaden, som 
– när den är klar – ska inrymma ett 
bibliotek, läsesal, datasal och special-
utrymmen för skolelever.

Årets vinnare i kategorin »gröna 
bibliotek« – centrumbiblioteket i Edmon-
ton – är relativt nyöppnat efter en omfat-
tande renovering. När man planerat de 
nya faciliteterna har man bland annat 
byggt in bättre närhet till stadens kollek-
tivtrafik. Dessutom har man prioriterat 
byggnadsmaterial som ligger högst 800 
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kilometer från själva byggnaden, för att 
undvika onödiga transporter, och installe-
rat teknik som är så energieffektiv som 
möjligt.

ENLIGT HARRI SAHAVIRTA har biblioteken  
i dag ändå klart bättre förutsättningar att 
satsa på hållbarhetsfrågor än för bara ett 
decennium sedan.

– Det skedde ett allmänt uppvaknande 
i samhället för några år sedan. Vi har till 
exempel länge påtalat att våra lysrör borde 
bytas ut här i huset. Tidigare hade staden 
en tendens att säga att ”de håller nog ett tag 
till”. I dag är det en helt annan ton. Hel-
singfors har förbundit sig att bli koldioxid-
neutralt före 2035, och då tittar man 
förstås på elförbrukningen. Att Finland 
dessutom förbundit sig till Parisavtalet gör 
att det finns ett större incitament att tänka 
på miljöfrågor bland politiker, säger han. 

Harri Sahavirta tycker att det intres-
santa för biblioteken själva nu är att utreda 
hur man kan nå ut till kunderna med 
klimattemat.

– Vi har ett gammalt kategoriserings-
system från 1900-talet där böcker om miljö 
sprider ut sig bland flera ämnen: filosofi, 
samhällslära, historia. Ett sätt att lyfta 
fram miljölitteraturen är att införa så 
kallade »ekohyllor« på biblioteken. Det vet 
jag att man redan prövat på vissa håll  
i Sverige, säger han.

I FINLAND HAR det också gjorts. I staden 
Jakobstad har biblioteket inrättat ett »grönt 
hörn« med ett urval böcker och broschyrer 
om klimat, miljö, hållbarhet och cirkulär 
ekonomi. 

På Jakobstads bibliotek berättar 
bibliotekschef Leif Storbjörk per telefon att 
man numera även har ett »fröbibliotek«.

– I fröbiblioteket kan man låna fröer 
och lämna tillbaka nya när man skördat 
och odlat. Inspirationen kommer från våra 
grannkommuner. Det finns både blommor 
och nyttoväxter, säger han.

Jakobstad inredde det gröna hörnet för 
två år sedan. Kunderna kan numera också 
få sina kvitton till eposten i stället för  
i pappersform.

– Vi har länge tänkt göra något kring 
klimatet och biblioteket. I samband med 
det här har staden också bytt ut lamporna  
i lysrören och vi har ordnat föreläsningar 
och bokcirklar, säger Storbjörk.

Biblioteket som förmedlare av infor-
mation ser Harri Sahavirta som helt 
central när man pratar om gröna bibliotek.

– Pålitlig, lätt tillgänglig information. 
Det är kanske det viktigaste, säger han.

Minna Männikkö på Uleåborgs stads-
bibliotek är inne på samma linje. Pande-
min har påmint om hur lätt felaktig 
information sprider sig i samhället.

– Vi borde ta en större roll i den 
frågan. I dag är falsk kunskap ett verkligt 
hot för demokratin. En kritisk roll för 
biblioteket blir då att betona vikten av 
välgrundad kunskap. Bibliotekspersonal  
är ju dessutom uttryckligen utbildade 
informationsförmedlare, säger hon.
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Hållbarhet saknas i planerna
Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är sällsynta i 
biblioteksplanerna. Men allt arbete som görs syns inte 
där, tror AnnaStina Takala på Kungliga biblioteket.
TEXT THORD ERIKSSON

Kungliga biblioteket har granskat 
samtliga kommunala biblioteks
planer som beslutades förra 
året. Genomgången visar 
att det är sällsynt att klimat 
och andra hållbarhets
frågor tas upp i planerna, 
berättar KB:s handläggare 
AnnaStina Takala.

– Samtidigt tror vi, utifrån sam
tal med medarbetare på bibliotek, 
att flera bibliotek förhåller sig till an
dra kommunala planer på området 
Agenda 2030, utan att det nödvän
digtvis syns i biblioteksplanen. 

Granskningen av biblioteks
planerna räcker därför inte för att 
säga något bestämt om bibliote
kens arbete med klimat och annan 
hållbarhet, fram håller AnnaStina 
Takala.

– Det är nödvändigt att se 
kommunernas totala håll

barhetsarbete för att få 
helhetsbilden.

I endast 11 av de 78 pla
ner som beslutades förra 

året nämns hållbar
hetsfrågor i generella 

termer. 
I 7 av dessa 11 planer framhålls 

klimat specifikt.
– Man preciserar i flera fall 

att uppdraget innebär att öka all
mänhetens kunskap om en hållbar 
livsstil och klimatfrågor, säger 
AnnaStina Takala.

 Det kan till exempel handla om 
samarbete med andra förvaltningar 
i kommunen.

– En del hänvisar till bibliotekets 

funktion att låna ut och därmed 
återanvända samma medier om 
och om igen, utöver att ha en låg 
klimatpåverkan i olika delar av 
verksamheten.

Förra gången KB gick igenom de 
kommunala biblioteksplanerna var 
2017, men då gjordes inga notering
ar om förekomsten av  hållbarhets
frågor. Det går därför inte att sätta 
resultaten för 2020 i relation till 
äldre siffror.

– Vi tänker oss dock att följa frå
gan framåt och då kanske vi också 
kan göra olika kvantitativa sökningar  
i äldre planer, säger Anna Stina 
Takala.

Målen för hållbar global 
utveckling och de 169 delmålen 
är samlade i Agenda 2030. De 
antogs av världens länder 2015. 
Här är de 17 målen: 

1. Ingen fattigdom.
2. Ingen hunger.

3. God hälsa och välbefinnande.
4. God utbildning för alla.
5. Jämställdhet.
6. Rent vatten och sanitet för alla.
7. Hållbar energi för alla.
8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt.
9. Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur.
10. Minskad ojämlikhet.
11. Hållbara städer och  
samhällen.
12. Hållbar konsumtion och 
produktion.
13. Bekämpa klimat
förändringarna.

14. Hav och marina resurser.
15. Ekosystem och biologisk 
mångfald.
16. Fredliga och inkluderande 
samhällen.
17. Genomförande och globalt 
partnerskap.

Det här är Agenda 2030



AnnaStina Takala.
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78 Antal kommunala 
biblioteksplaner som 
antogs förra året.

11 Antal biblioteksplaner där 
det anges att biblioteket 
jobbar efter hållbarhetsmål.

Antal biblioteksplaner där klimat framhålls 
som ett specifikt hållbarhetsmål som 
biblioteket förhåller sig till.

7
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»H la kärnan i biblio-
teks tanken är ju 
klimatsmart: att 
många människor 
använder samma 

bok i stället för att var och en köper en 
egen«, skrev en läsare till Biblioteksbladets 
redaktion häromveckan. 

Visst är det så. Ändå var det ingen som 
hörde av sig när Delegationen för cirkulär 
ekonomi efterlyste engagemang från 
biblioteken. Och biblioteksväsendet har 
tidigare lyst med sin frånvaro vid FN:s 
klimattoppmöten. 

»Vi går mot katastrof och vilken sektor 
har saknats vid borden?«, frågade Andrew 
Potts från Climate Heritage Network på 
senaste WLIC-konferensen och svarade 
själv på sin fråga: »Vi som arbetar med 
kulturarv.«

Men något har hänt. I år fanns biblio-
teken med på ett hörn på FN:s 26:e klimat-
toppmöte i Glasgow, om än i blygsam 
omfattning.

OM VÄRLDEN INTE lyckas begränsa upp-
värmningen riskerar vi katastrofala 
följder. Men även med en begränsning 
varnar experter för flyktingvågor och 
fördjupade sociala klyftor, vilket i sig kan 
hota demokratin.

Biblioteken måste givetvis se  
över sina klimatavtryck och vara för-
beredda när klimatförändringarna 
kommer med full kraft. Som i Tyskland 

Idén om den cirkulära ekono-
min är kärnan i bibliotekens 
verksamhet. Den är också av-
görande för att nå klimatmålen. 
Men vilken roll vill biblioteken 
ta i det arbetet?

och Belgien eller Älghult och Gävle  
i somras. 

Men frågan är större än så. När 
avgörande information måste nå alla 
människor i samhället borde biblioteken 
finnas där. I Kristianstad planerar biblio-
teket för hur de ska leverera information 
till befolkningen även om biblioteket skulle 
behöva evakueras till följd av översväm-
ning. Och Gerald Leitner, Iflas generaldi-
rektör, betonar bibliotekens roll för att 
inkludera alla medborgare i de gigantiska 
och snabba förändringar som klimatför-
ändringarna kommer att föra med sig. »Jag 
kan lova er, miljontals bibliotek över hela 
världen kommer att göra sitt bästa för att 
stödja er«, sade han när kulturens roll för 
klimatarbetet lyftes på ett möte i Glasgow.

MEN DET HANDLAR också om själva kärnan 
i biblioteksverksamheten, den cirkulära 
ekonomin. Att flera personer läser samma 
bok i stället för att köpa var sin. Den 
cirkulära ekonomin beskrivs som avgöran-
de för att nå klimatmålen. På Oodi-biblio-
teket i Helsingfors kan besökare låna 
symaskiner, laserskärare och 3D-skrivare. 
I Hässleholm lånas elcyklar ut, i Glasgow 
finns ett fröbibliotek och på Risskov 
bibliotek i danska Aarhus lånas, vid sidan 
av böcker och andra medier, även mark-
plättar ut för odling. 

Det behövs ganska lite fantasi för att 
hitta nya sätt att använda tanken bakom 
bibliotek. Och en sak är klar: det kommer 
att bli nödvändigt. Frågan är vilken roll 
biblioteken vill ta i arbetet?


A N N I K A

C L E M E N S  

—

O M  E N  R Ö S T 

S O M  S A K N A T S 

I  S A M T A L E T 

O M  K L I M A T E T 

Annika Clemens är reporter och  
webbredaktör på Biblioteksbladet. 

◆ På Biblioteksbladet.se finns Annika Clemens 
rapportering från klimattoppmötet i Glasgow.



För att öka barns intresse för böcker och läsning delar vi för fjärde året i 
rad ut Förskolebarnens litteraturpris – ett pris där förskolebarnen röstar 
på sin favoritbok! Genom att lyfta fram ett urval av bilderböcker ges 
pedagoger och barn en möjlighet att arbeta under en längre period med 
böckerna på olika språkutvecklande sätt som passar barngruppen.
 
Om förskolorna i er kommun använder Polyglutt kan ni som 
bibliotek även skapa upp konton i tjänsten, helt kostnadsfritt!
 

Använder förskolorna i er kommun Polyglutt? 
Låt då de älskade figurerna sprida bokmagi 
även på ert bibliotek!

polyglutt.se

Läs mer 
om priset 
och se de 

nominerade 
titlarna här:
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Vilka roller 
finns att spela 
när världen 
ställer om?
Biblioteksbladet pratar om framtiden 
med forskaren Jonas Söderholm, 
doktoranden Karolina Andersdotter och 
biblioteksutvecklaren Viktoria Lagerkvist.

TEXT CARIN FOCK      
BILD JOHAN BERGMARK

V ictoria Lagerkvist är biblioteksutvecklare 
på Biblioteksutveckling Sörmland och 
säger att hon ofta tänker på vilken stor 
roll biblioteken kan spela när samhället 
ställer om mot högre grad av hållbarhet. 

– Det finns många ingångar för biblioteken 
eftersom det är ett komplext område, både gällande det 
lilla och stora. Biblioteken kan vara en plats för folk att 
utforska de här frågorna. Vi kan behöva känna något 
inom oss för att kunna ta till oss information kring 

svåra eller nya ämnen och då kan skönlitteraturen 
vara till hjälp.

Hon berättar att när Biblioteksutveckling Sörm-
land skulle göra en ny biblioteksplan, så tittade de på 
vilka mål som var relevanta, men också om det gick att 
ha ett större perspektiv på hållbarhetsfrågor.

– I början av pandemin när Pride blev inställt på 
många ställen, drog vi till exempel i gång Projekt hbtqi 
där vi bland annat försöker förbättra Wikipedia 
utifrån ett queerperspektiv. Det handlade till exempel 
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om att lägga till information samt att få fler – både de 
som arbetar på bibliotek och de som själva identifierar 
sig som hbtqi-personer – att lägga till information.

VICTORIA LAGERKVIST var också delaktig i ett tidigare 
kommunikationsprojekt om Agenda 2030 som kallades 
Vattenspridaren och var finansierat av Sida. De valde 
då att bland annat fokusera på jämlikhet och vatten.

– Vi bjöd in till ett »Vattenlabb« och tog fram en 
metod som gick ut på att de som deltog skulle göra 

»Biblioteken kan vara en 
plats för folk att utforska 
de här frågorna.«
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UTVECKLAREN

Biblioteksutveckling 
Sörmland där Viktoria 
Lagerkvist jobbar, har 
fått i uppdrag av KB att 
utforska arbetssätt kring 
Agenda 2030 och att 
hållbarhet i biblioteks
sektorn inte bara måste 
handla om klimat.
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tillsammans och lära tillsammans. Vi bjöd in personer 
med olika bakgrunder så att olika perspektiv möttes 
för diskussioner. De samtalade om vad bibliotekens 
roll skulle vara gällande hållbar utveckling. Samtalet 
och utveckling var alltså själva Vattenspridaren.

Vattenlabben ledde fram till en prototyp för hur 
samtalen skulle genomföras och tanken var att arbetet 
med denna skulle på turné runt om i Sörmland, men 
det blev inställt på grund av pandemin.

– Nu är biblioteken inte bara en fysisk plats och 
givetvis går det att göra digitalt, vilket också gäller för 
prototypen som togs fram. Men det hade varit intres-
sant att se vad som händer när hållbarhet diskuteras 
ansikte mot ansikte. Vi tror också att det är nyttigt om 
inte bara bibliotekspersonal får vara en del av denna 
typ av samtal och att besökare får säga sitt kring vad 
biblioteken ska ha för roll i detta arbete.

Biblioteksutveckling Sörmland har fått i uppdrag 
från Kungliga biblioteket att utforska arbetssätt kring 
Agenda 2030, och att hållbarhet inom biblioteksverk-
samhet inte bara måste handla om klimat. Victoria 
Lagerkvist berättar att de arbetat vidare med Vatten-
spridar-modellen och nu jobbar med ett projekt som 
fokuserar på medie- och informationskunnighet. Det 
arbetet är en del av uppdraget från KB.

– Ett så kallat mik-jam som vi nu gör kring Agenda 
2030 bygger på samma principer som det vi gjorde med 
Vattenspridaren. Deltagarna träffas och arbetar 
kreativt i grupper för att spåna idéer, metoder och 
arbetssätt kring hållbarhetsfrågor på bibliotek.

Vad kan det vara för idéer?
– Det kan handla om att designa spel om klimat-

utvecklingen, som kan användas på bibliotek. Det kan 
vara aktiviteter eller utformningen av samtal som 
utgår från klimatkrisen, det beror helt enkelt på vilka 
som väljer att delta. Mitt uppdrag här är att hjälpa till 
och möjliggöra utveckling, men hur det sedan konkret 
kan göras, det får deltagarna vara med och bestämma, 
säger Victoria Lagerkvist.

NÄR BIBLIOTEKSFORSKAREN Jonas Söderholm, lektor vid 
Högskolan i Borås, hörde talas om bibliotek i USA som 

»Låntagarna kunde 
underhålla sina hem 
och trädgårdar utan 
att köpa dyra appara-
ter som sedan inte 
användes mer. «

lånade ut verktyg och trädgårdsredskap, väcktes ett 
intresse att få veta mer. Att någon redan för 20 år 
sedan kopplade ihop bibliotek med hållbarhetsarbete 
och cirkulär ekonomi var ovanligt.

– Då fanns det inget liknande i Sverige, det var 
först för runt tio år sedan som det började hända 
liknande grejer här. Jag var mest nyfiken på att ta reda 
på vad det var. Att kalla sig bibliotek, men sedan inte 
ägna sig åt det bibliotek normalt gör – låna ut böcker 
– det tyckte jag lät kul och intressant.

JONAS SÖDERHOLM SKREV sin avhandling på ämnet och 
intervjuade personal, chefer och låntagare. Många 
berättade att verktygsbiblioteken på ett omedelbart sätt 
hjälpte medborgarna, att det gjorde direkt nytta och 
hade långsiktiga effekter som bidrog till att stärka 
lokalsamhället.

– De pratade inte alls om miljö- eller hållbarhets-
perspektiv, men det var ju precis det som verktygs-
biblioteken bidrog till. Låntagarna kunde underhålla 
sina hem och trädgårdar utan att köpa dyra apparater 
som sedan inte användes mer. Många kunde också 
försörja sig i och med att de med hjälp av verktygen 
kunde jobba som hantverkare, vilket bidrog till social 
hållbarhet.

Biblioteken bidrog också till att öka sysselsättnings-
graden i området de verkade i. Unga personer som 
skulle ut i arbetslivet lånade verktyg innan de börjat 
tjäna pengar och kunde köpa egna.

– Biblioteken löste kanske inte ekvationen, men 



28 B I B L I O T E K S B L A D E T /  n r  4  2 0 2 1

D e t  h å l l b a r a  n u m r e t

IN
T

E
R

V
JU

– Här finns en färdig modell som vi kan tillämpa 
på andra områden, men det kanske inte är helt själv-
klart att det ska läggas på biblioteken. Läsuppdraget 
ska inte ta skada bara för att samhället måste bli helt 
hållbart, det kan också läggas på andra aktörer.

Du bedriver forskning kring något som kallas 
Välfärdsbibblan. Vad är det?

– Det är en del av kommunens vård- och omsorgs-
arbete och ett initiativ för att sprida kunskap och 
användning av digital teknik, med fokus på framför 
allt seniorer och de med en funktionsvariation.  
Vi har ett visningsrum där vi visar upp olika digitala 
hjälpmedel som kan förskrivas, men också rena 
konsumtionsprodukter som till exempel tv-spels-
konsoler.

NÄR KAROLINA ANDERSDOTTER, doktorand i informa-
tionsvetenskap vid Åbo akademi som tidigare har 
jobbat med hållbarhetsfrågor på global nivå i flera år, 
kom hem till Sverige 2017 märkte hon att det pratades 
förvånansvärt lite om Agenda 2030. Under sin tid på 
Ifla i Haag var hon med och startade ett program som 
syftade till att stärka bibliotekens arbete med Agenda 
2030. Bland annat handlade det om att synliggöra hur 
de redan bidrog till FN:s hållbarhetsmål. 

Efter att ha sett exempel på hur europeiska länder 
och deras bibliotek bidrar och framför allt den viktiga 
roll social och ekonomisk hållbarhet spelar, blev 
Karolina Andersdotter förvånad när hon märkte att 
det i Sveriges Agenda 2030-arbete mest låg fokus på 
miljön i Östersjön eller att hjälpa fattigare länder att 
klara hållbarhetsmålen.

– Det jag såg var en förlegad självbild hos Sverige 
som den som hjälper andra länder att bli bättre. 
Många är intresserade av dessa frågor, men de vet 
inte var de ska börja. En del i det problemet är att 
Sverige ser de ekonomiska och sociala delarna av 
Agenda 2030 som ett problem för andra länder, vi  
ser inte oss själva.

Hon tyckte att bilden behövde fräschas upp och 
startade 2019 Svensk biblioteksförenings expert-
nätverk med fokus på Agenda 2030. Tanken var att det 

»Biblioteksmodellen 
kan vara viktig i ett 
kretsloppssamhälle, 
eftersom de alltid har 
jobbat på det sättet.«

de var en pusselbit genom att stödja folk i deras yrkes-
liv.

Jonas Söderholm berättar att många som inter-
vjuades också såg verktygsbiblioteken som en del  
i den cirkulära ekonomin. Genom att de kunde hålla 
efter egendom och trädgårdar, hade det en positiv 
inverkan på värdet på deras bostäder. Det genererade 
i sin tur skatteintäkter till staden som sedan kunde 
hjälpa till att finansiera dessa typer av tjänster på 
bibliotek. 

– De såg biblioteken som en del i det ekonomiska 
kretsloppet.

Går det att låna ut vad som helst?
– Ja, det mesta som inte är rena förbrukningsva-

ror går att låna. Det finns exempel på det mesta, som 
cyklar, kläder, leksaker, portabla hushållsmaskiner 
och lite mer udda köksredskap. Kanske att det skulle 
bli svårt att låna till exempel möbler på kort sikt, men  
å andra sidan kanske det finns föreningar och organi-
sationer som inte har permanenta lokaler och vill låna 
under kort tid, säger Jonas Söderholm.

Kan bibliotek underlätta övergången till ett 
kretsloppssamhälle?

– Det tror jag definitivt att de kan göra. Biblioteks-
modellen kan vara viktig i övergången till ett krets-
loppssamhälle eftersom de alltid har jobbat på det 
sättet. Biblioteken har en sådan viktig roll i och med  
att de stödjer läsfrämjande och läskunnighet hos 
befolkningen, men eftersom så många i dag kan läsa 
och behoven då ser annorlunda ut öppnar det upp för 
biblioteken att stödja inom andra områden.

Han menar dock att det inte behöver vara just 
biblioteken som lånar ut andra saker.



FORSKAREN

När Jonas Söderholm skrev 
sin avhandling om utlåning 
av redskap intervjuade han 
personal och låntagare. "De 
pratade inte alls om miljö 
eller hållbarhetsperspektiv, 
men det var ju precis det 
som verktygs biblioteken 
bidrog till."
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DOKTORANDEN

Bibliotek gör redan 
mycket som kan klassas 
som hållbarhetsarbete, 
utan att det beskrivs så. 
Det beror ofta på oro 
över att arbetet ska 
klassas som politisk 
aktivism, tror Karolina 
Andersdotter.
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»Hållbarhets-, miljö- 
och klimatfrågan är 
ofta kopplad till politik 
och aktivism, och om 
biblioteken gör något 
som kan uppfattas 
som radikalt så måste 
de försvara sig.«

skulle fungera som resurs och kunskapsbank kring 
dessa frågor, men också ge en möjlighet för biblioteks-
personal att utvecklas och utbyta kunskaper.

– Det var många som visade ett intresse för att 
vara med och ta del av expertnätverket, men tyvärr var 
det färre som ville vara med och driva det. Ett nätverk 
består av flera människor och bygger på att fler tar 
ansvar och jag kunde inte ge konstgjord andning till 
något som ingen hade tid att hjälpa till med. Det gjorde 
att det fick läggas ner, vilket så klart var tråkigt 
eftersom det inte var brist på engagemang – bara tid.

Det är svårt att starta expertnätverk och andra 
hållbarhetsinitiativ när det ses som något utanför den 
vanliga verksamheten, tror Karolina Andersdotter. 

– Biblioteken har inte så mycket pengar och 
personalen inte så mycket tid. Samtidigt är det få som 
kopplar ihop bibliotek med hållbarhet. Men det måste 
vi börja göra nu och kommunerna måste ta sitt ansvar 
och se till att pengar läggs på detta så att personalen 
får dedikerad tid för det.

Hon tror att biblioteken kan spela stor roll när 
samhället ställer om mot högre grad av hållbarhet 
eftersom de kan vara ett stöd för övriga samhället.

– Vill en person veta något om klimatkrisen, 
miljöarbete eller hållbarhet så måste hen läsa på och 
all den informationen går att hitta på ett bibliotek.

ANDRA EXEMPEL PÅ saker biblioteken kan göra är att ha 
utställningar, arrangera föreläsningar och samtal 
kring frågor rörande hållbarhet för att sprida kunskap. 
Karolina Andersdotter tror också på att biblioteken kan 
agera ledstjärnor genom att visa hur de själva arbetar.

– I andra länder finns det så kallade gröna biblio-
tek. Då kan biblioteket till exempel köpa in växtbaserad 
bokplast, men det kan också handla om att ha längre 
öppettider för att fungera som samhällskontor så att 
fristående arbetare samlas och minskar energi-
förbrukningen eftersom alla sitter på samma plats  
och använder samma värme och el.

Hon menar dock att många svenska bibliotek gör 
mycket som inte klassas som hållbarhet eftersom  
de inte kopplar arbetet till det globala problemet. Det 

tycker hon är synd då det skapar mervärde att förstå 
hur saker hänger ihop.

– Jag tror att det beror på att många bibliotek är 
rädda för att om de börjar lyfta de små initiativen så 
blir det politik av det. På svenska bibliotek är man 
verkligen inte aktivister och vill inte agera på ett sätt 
som kan uppfattas vara politiskt. Hållbarhets-, miljö- 
och klimatfrågan är ofta kopplad till politik och 
aktivism, och om biblioteken gör något som kan 
uppfattas som radikalt så måste de försvara sig.

OM BIBLIOTEKEN INTE kan försvara sig med att detta är 
något som användarna vill ha, då kan de få svårt att 
rättfärdiga initiativen, tror Karolina Andersdotter. 
Hon menar att problematiken också uppstår eftersom 
biblioteken sällan har styrdokument för dessa frågor.

– De hamnar i en stor osäkerhet om vad de får och 
vad de inte får göra, vilket är olyckligt. Jag tror att 
styrdokument på kommunal och regional nivå skulle 
göra att biblioteken kunde agera med större själv-
förtroende. Vi kan inte heller bara se hållbarhetsfrågan 
utifrån det lilla perspektivet och hur det skulle påverka 
enskilda bibliotek, vi måste lyfta blicken och se det 
globala perspektivet. För vi har bara en värld och en 
planet.





B I B L I O T E K S B L A D E T /  n r  4  2 0 2 1

D e t  h å l l b a r a  n u m r e t

N
E

D
S

L
A

G N är bibliotekarie Pernilla 
Magnusson kom till jobbet en 
måndagsmorgon i juli möttes 
hon av en syn hon aldrig hade 
kunnat föreställa sig. 

– Jag visste att det hade varit över-
svämning, men inte hur illa det var.

Lördagen den 3 juli föll 165 millimeter 
regn över den lilla småländska orten 
Älghult, enligt kommunens mätningar,  
i det som SMHI klassar som det femte 
värsta skyfallet en julimånad någonsin  
i Sverige. Många villaägare fick sina 
källare översvämmade, men allra värst 
drabbades biblioteket. 

– Det hade stått en halvmeter vatten i 
lokalen, det låg böcker på golvet och mycket 
var förstört, berättar Pernilla Magnusson.

Då hade vattnet hunnit pumpas ut, 
men hyllor hade rasat och böcker låg 
utspridda på golvet. 

– Det var en väldig röra. Det är ingen 
syn man vill möta när man kommer till 
jobbet på morgonen. Det var inte roligt alls. 

Tillsammans med dåvarande biblio-
tekschefen Per Gjörloff ägnade hon de 
kommande dagarna åt att rensa ut och 
slänga gamla böcker. 

– Det var till att börja gallra. Mycket 
var så förstört att det bara var att slänga. 
Vi höll på i två dagar.

Totalt 3 000 böcker fick slängas. Mest 
barnböcker, eftersom barnbokstrågen var 
lågt placerade. 

– Vi hade 58 centimeter vatten i hela 
filialrummet. Då är du uppe på barntrågen 
och även första hyllplanet på de vanliga 
hyllorna, säger Per Gjörloff.

– Det var otroligt dramatiska dygn. 

NÄR SKYFALLET DROG in över Småland var 
han på semester och ute och seglade. När 
han fick samtalet från räddningstjänsten 
var det bara att kasta loss och vända om. 
Han minns framför allt lukten när han 
kom till biblioteket på måndagen.

– Den stanken av gammalt dagvatten… 
Det var en förödelse, som om någon hade 
slängt in en handgranat. Det var en tuff 
scen att ta in. Men sedan var det bara att 
börja jobba. 

Per Gjörloff och Pernilla Magnusson 
pressade ut så mycket vatten de kunde ur 
varje bok innan de avregistrerade dem en 
efter en och la dem i svarta sopsäckar.  
Säck efter säck slängdes i containern  

Översvämningar, 
bränder och hotat 
bestånd
Böcker, magasin och kulturarv är i fara när 
klimatkrisen gör skyfall och skogsbränder 
vanligare. Flera bibliotek har redan drabbats.
TEXT ANNIKA CLEMENS
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I SPÅREN AV DIXIE

Biblioteket i Greenville, Kalifornien, 
brann ner i somras när skogsbranden 
Dixie ödelade nästan hela samhället.



34 B I B L I O T E K S B L A D E T /  n r  4  2 0 2 1

D e t  h å l l b a r a  n u m r e t

som hade placerats utanför biblioteket. 
De böcker som klarade sig undan 

vattenskador packades ner i kartonger och 
magasinerades. 

– Jag hade inte tänkt på det innan, 
men när en sådan här sak händer, då blir 
det så påtagligt att det är förändringar  
i klimatet, säger Pernilla Magnusson. 

DE REGNMÄNGDER som föll över Älghult  
i början av juli är ovanliga, men kommer 
att bli vanligare. I Kronobergs län har 
årsmedeltemperaturen redan stigit med 
mer än en grad de senaste 50 åren. Och  
i slutet av seklet väntas den ha stigit 
ytterligare en till två grader, enligt SMHI:s 
beräkningar. Detta väntas ge mer extrem-
väder i form av skyfall, men även torka 
som i sin tur kan leda till skogsbränder. 

– Andra gånger är det torka här, 
tyvärr. I sydöstra Sverige är grundvatten-
nivåerna generellt lägre. Och så har vi skog 
nästan överallt runt omkring, säger 
Charlott Åberg, beredskapssamordnare  
i Uppvidinge kommun där Älghult ligger. 

Hon bor själv strax utanför Älghult och 
tog sig till det översvämmade biblioteket 
redan på lördagen. Då var gator och vägar 
översvämmade och på vissa håll var det 
svårt att komma fram med bil. Charlott 
Åberg arbetade hela natten tillsammans 
med räddningstjänsten, invånare och 
andra som hjälpte till. 

– Det sköljde ut vatten från skog och 

mark, men det gick bra ändå, trots bibliote-
ket. Ingen skadades, däremot sätter det här 
ärr i själen, tror jag. 

SKYFALLET ÖVER ÄLGHULT i början av juli 
drabbade även fler delar av Småland. Tio 
dagar senare drog ett ännu värre skyfall in 
över Tyskland och Belgien. Det orsakade 
katastrofala översvämningar med minst 
200 döda som följd. Mätstationen Hagen- 
Holthausen, söder om Dortmund, mätte 
upp 241 millimeter regn på mindre än ett 
dygn. 13 mil söderut, i staden Euskirchen 
utanför Bonn, förstördes ett helt vånings-
plan i stadsbiblioteket i översvämning-
arna. Så här informerades läsarna den 18 
juli, intill en bild på en öde bibliotekslokal: 

Kära läsare, 
Så här ser det ut just nu på första 

våningen i biblioteket. Det fanns verkligen 
ingenting kvar att spara. Många hårt 
arbetande hjälpare har åtminstone redan 
sett till att lera och skräp tas bort. Vi kunde 
inte göra mer än så.

En månad senare kom nästa skyfall, 
denna gång drygt 40 mil norr om Älghult. 
Den 17 augusti regnade det 161,6 milli-
meter över Gävle. När det regnade som 
mest föll 101 millimeter på två timmar. 
Även här svämmades vägar över och fick 
stängas av. 

Källaren i gamla stadsbibliotekets 
lokaler var en av hundratals byggnader  
där vattnet rann in. Som tur var hade 
källaren tömts i väntan på att ett nytt 
bibliotek ska byggas i Gävle och alla 3 000 
kartonger med böcker stod magasinerade 
på annan plats. Bibliotekschef Petra 
Jonsson hann bli ordentligt nervös innan 
hon kunde konstatera att vattnet inte hade 
trängt in i den byggnaden. 

– Det hade kunnat sluta mycket värre, 
sa hon till Biblioteksbladet kort efteråt. 

» När en sådan här sak  
händer, då blir det så  
påtagligt att det är  
förändringar i klimatet.«
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Däremot rann vatten in i Bomhus 
bibliotek som tvingades stänga.

GLOBALT SETT VAR juli månad 2021 den 
varmaste julimånaden sedan mätningarna 
började 1880. På andra håll i världen 
rasade skogsbränder och invånarna på 
USA:s västkust upplevde den varmaste 
julimånaden någonsin. Den 9 juli var det 
54,4 grader varmt i Death Valley i Kalifor-
nien. I början av augusti, när skogsbrän-
derna rasade i västra Kanada och USA, var 
biblioteket en av många byggnader som 
ödelades i den lilla staden Greenville  
i Sierra Nevada. I förra sommarens 
bränder i USA brann biblioteksfilialen 
Malden Library i staten Washington ner 
till grunden tillsammans med 80 procent 
av stadens byggnader. Många andra 
bibliotek tvingades stänga på grund av 
rökskador.

I april i år rasade en brand i Sydafrika. 
I Kapstaden svalde flammorna biblioteket 
på universitetet med förstautgåvor av 
många böcker, fotografier och annan 
dokumentation av hela södra Afrikas 
historia. »Vi är givetvis förkrossade över 
att ha förlorat vår specialsamling i biblio-
teket, det är saker vi inte kan ersätta. Det 
smärtar att se hur det ser ut nu i askan«, 
sade Mamokgethi Phakeng, biträdande 
rektor vid universitetet till New York 
Times. 

»De samlingar som vi hade på bibliote-
ket var inte bara för oss utan för kontinen-
ten.« 

Går det att förhindra att fler samling-
ar och bibliotek förstörs i klimatkata-
strofer? 

– Vi försöker hitta nya lösningar och 
se var vattenledningarna går, säger Patrik 
Ivarsson, förvaltningschef i Uppvidinge 
kommun i Småland. 

– Samtidigt, när det kommer så 
mycket vatten som det gjorde i Älghult 
kvittar det nästan vilka ledningar man 
har. Det är ingen som kan föreställa sig att 
det ska regna så mycket på två timmar.

Men å andra sidan, tillägger han: med 
klimatförändringarna vet man inte vad 
som kommer att hända. 

PER GÖRLOFF, dåvarande bibliotekschef  
i Uppvidinge, berättar att byggnaden som 
biblioteket låg i även tidigare hade drabbats 
av mindre översvämningar. Den ligger lågt 
och är byggd så att vattnet rinner ner mot 
entrén. 

– Vi hade påtalat risken för fastighets-
bolaget ett antal gånger, men vi låg ganska 
långt ner på priolistan. Man var medveten 
om risken, men absolut inte på den här 
nivån. 

Inte heller i Gävle var man förberedd 
på att så mycket vatten skulle komma. 
SMHI har beskrivet det som ett tusenårs-
regn, berättar Patric Falk, säkerhetschef  
i Gävle kommun. 

– Och vilken stad i Sverige är förbe-
redd på ett tusenårsregn? Modellberäk-
ningar i all ära, men det faktiska resultatet 
är det mest tydliga och det här är en 

ÄLGHULT, SMÅLAND

Biblioteket drabbades 
värst när 165 milli
meter regn föll över 
samhället i somras. 
»Det hade stått en 
halvmeter vatten i 
lokalen, det låg böcker 
på golvet och mycket 
var förstört«, berättar 
bibliotekarien Pernilla 
Magnusson.
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erfarenhet som vi bär med oss när vi 
planerar för framtiden, säger han. 

– Vi vet att det extrema vädret blir 
vanligare med klimatförändringarna och 
det tar vi höjd för. 

Exakt hur är inte klart än, den  
utredningen pågår.

Folkets hus i Bomhus där biblioteket 
ligger, är fortfarande stängt. Golvet  
är vattenskadat och ska brytas upp.  
Eventuellt kan det öppna igen i december, 
men det är fortfarande ovisst. 

I KRISTIANSTAD FINNS Sveriges lägsta 
punkt, drygt två meter under havsytan. 
Det är en attraktion som lockar turister, 
men det innebär också att staden ligger  
i riskzonen för översvämningar. Något 
som kommunen är väl medveten om. Här 
förbereder sig de kommunala verksam-
heterna för skyfall. Även biblioteket.

Liksom övriga kommunala verksam-
heter har biblioteket gjort en redogörelse 
över vad som skulle behövas vid en evaku-
ering. Biblioteket anses så viktigt att 
verksamheten bör kunna bedrivas på 
annan plats om lokalerna måste utrym-
mas. Därför planerar biblioteken för vilka 
möbler och böcker som ska plockas med om 

de tvingas evakuera. Datorer och stora 
skärmar behövs för att kunna visa sam-
hällsviktig information till medborgarna  
i fall av kris. 

EFTER ÖVERSVÄMNINGARNA i Älghult 
konstaterade dåvarande bibliotekschefen 
Per Görloff att det går att göra betydligt 
bättre beredskapsplaner för att skydda det 
kulturarv som biblioteken förvaltar. 

– Man bör titta på skalskydd och göra 
en plan för alla offentliga byggnader. 
Biblioteken måste omfattas i och med att 
de har det här demokratiska uppdraget och 
är en viktig del i att leverera relevant 
samhällsinformation.

Hans tips till andra kommuner är att 
se över byggnader och göra planer och 
scenarier. 

– Vad kan hända och var finns risker-
na? Och därefter förebygga risken. Det är 
bättre att förekomma än att förekommas. 

Det är ännu inte klart vad som kom-
mer att hända med biblioteket i Älghult. 
Kommunen arbetar med att återställa 
lokalen och säkra mot liknande händelser 
eller hitta en alternativ lokal. Flera hoppas 
på det senare, men inget är beslutat.

– Som privatperson tänker jag att så 
ska inte ett bibliotek få sluta. Biblioteket är 
riktigt viktigt för samhället, säger Charlott 
Åberg.

Hon tror det som hände har gjort att 
klimatanpassningsfrågan har kommit upp 
på agendan. 

– Det är en sak när man bara pratar 
om något, men något annat när man har 
varit med om det och sett det. Det var en 
väldigt tragisk historia. Jag önskar att fler 
kan lära sig av andras exempel.



REGNSTÄNGT

Den 17 augusti föll det 
drygt 160 millimeter 
regn över Gävle. På 
biblioteket i Bomhus 
strax utanför huvud
orten, rann vatten in.



Convallaria Förlag AB
Tel 0911-21 10 09 • www.tradgardnorr.se

Gläd biblioteksbesökarna 
med Trädgård Norr  

i tidningshyllan 2022!  
Helår 5 nummer endast 195:-

Kunskap och inspiration för alla trädgårds-
intresserade – särskilt odlare i tufft klimat!

Prenumerera nu eller beställ ett gratis 
provexemplar på info@tradgardnorr.se! 

EN WEBBSHOP MED  
UTVALT FÖR BOKÄLSKARE 

OCH LÄSVÄNNER

info@bokvannen.se  ·  www.bokvannen.se

-

Förintelsens 
minnesdag 
– 27 januari 2022

-

Den 27 januari samlas människor över 
hela världen i en manifestation för att 
hedra minnet av Förintelsens offer. 

Varje år erbjuder vi kostnadsfria material för den 
som vill uppmärksamma denna dag på sitt bib-
liotek eller skola. 
    Vårt tema 2022 är Utopins pris, med fokus på 
de människor som föll utanför den nazistiska 
normen om etnisk och ideologisk likhet. Från och 
med slutet på november hittar du en utskrivbar 
miniutställning, ett digitalt bildspel och boktips 
för fördjupning på vår webbplats. 

Vad händer på din ort? 
Publicera gärna information om aktiviteter i sam-
band med dagen i vårt minnesdagskalendarium på 
webben. Hjälp oss att fylla Sverigekartan!

Läs mer här:  
levandehistoria.se/forintelsensminnesdag 
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D et här är ett försök att under-
söka folkbibliotekens roll  
i klimatkrisen. Texten ställer 
inte bara frågan varför 
allmänna bibliotek bör 

förhålla sig till denna samhällsutmaning, 
den visar också vilken potential som 
uppstår i kombination med rollen som en 
tredje plats präglad av social och ekologisk 
hållbarhet. (Tredje platsen är ett begrepp 
myntat av sociologen Ray Oldenburg som 
definierar hemmet som den första platsen, 
arbetet som den andra platsen och de tredje 
platserna som kravlösa ställen där man 
exempelvis inte involveras i andras liv  
och kan mötas på lika villkor. Reds anm.).

Utifrån detta formuleras en vision om 
vad som kan vara möjligt år 2030.

Författaren är chef för ett större 
offentligt bibliotek i Berlin-Pankow samt 
medlem i gröna bibliotek-nätverket och 
anhängare av Libraries4Future-idén. 

Först och främst ett ställningstagande: 
det är inte längre möjligt att tala om 
»klimatkris« för att beskriva det som nu 
sker. Det är en klimatkollaps som hotar, 
med allvarliga följder i samhället och ett 
hot mot såväl demokrati som civilisation.

Samhällsutvecklingen leder till frågan 
om och hur folkbibliotek kan eller bör 
reagera på situationen. Svaret hänger ihop 
med den omdiskuterade omvandlingen av 
folkbiblioteken till tredje platser, eller 
plattformar för det lokala civilsamhället.

Kritik som gör gällande att folk-
biblioteken därmed lämnar sitt verkliga 
ansvars område motsägs i den här artikeln. 
Folkbiblioteken är (med rätta) mycket 
aktiva i komplexa frågor som migration, 
samhällets demografiska förändringar och 
digitaliseringen. Klimatförändringarna, 
eller snarare klimatkollapsen, är ytterliga-
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TEXT 
TIM SCHUMANN
Deltog i initiativet till rörelsen 
Libraries4Future, aktiv i det 
tyska nätverket för gröna 
bibliotek och chef för Heinrich 
Böllbiblioteket i Berlin.

◆ Texten publicerades ursprungligen  
i Libreas. Library Ideas nr 38, 13 oktober 
2020. Tidskriften ges ut av institutet för 
biblioteks och informationsvetenskap 
vid Humboldtuniversitetet i Berlin.

Översättning och bearbetning:  
Thord Eriksson

SLUTET PÅ  
VÄRLDEN SOM  
VI KÄNNER DEN
Att hitta nya uppgifter när 
klimatet kollapsar.



E
S

S
Ä

39

re en stor fråga som folkbiblioteken inte 
kan ignorera. Det leder till två slutsatser:

1) Helt i linje med FN:s 2030-agenda 
och de 17 hållbarhetsmålen karaktäriseras 
biblioteken av att många människor delar 
utrymme, resurser och infrastruktur. Men 
det räcker inte för att de ska beskrivas som 
institutioner som redan agerar hållbart. 
Varje bibliotek måste till exempel känna 
till sitt eget klimatavtryck och minska det 
avsevärt. Interna och externa processer 
måste ifrågasättas för att spara resurser.

2) Fokus på böcker/media räcker inte 
längre för att förmedla kunskap och infor-
mation. Gröna bibliotek måste ha fokus på 
människorna i närmiljön och deras behov 
när det gäller lokalt arbete för klimatet.

Ett grönt bibliotek måste fungera och 
vidareutvecklas som en plats för inspira-
tion och innovation (väcka engagemang), 
som en mötesplats (deltagande och med-
skapande), ett rum för lärande (plats för 
upptäckter) och som ett utrymme för 
aktivitet (gemensamt agerande och civil-
samhällets skapande).

Eftersom det inte finns någon  
jämförbar lokal utbildnings- och kultur-
institution spelar biblioteken en central 
roll för att hantera klimatförändringarna/
klimatkollapsen.

N ågon definition av vad som 
exakt kännetecknar ett grönt 
bibliotek har dock inte tagits 
fram. Det finns flera förslag 
och den här textens beskriv-

ning baseras på Harri Sahavirtas defini-
tion. (Mer om honom i reportaget på 
sidorna 10–18. Reds anm.) Bland annat 
utvidgar Sahavirta konceptet gröna 
bibliotek till hållbara bibliotek och han 
föreslår att dessa ska definieras som 

ansvarsfulla (inför sina uppgifter), res-
pektfulla (inför andra och inför mångfald) 
och reaktiva (inför nya situationer i 
samhället).

Flera initiativ under de senaste åren 
har framhållit och förstärkt denna utveck-
ling. Dessa inkluderar till exempel Green 
Library Network, som grundades i januari 
2018, och initiativet Libraries4Future, som 
samlades sommaren 2019. Den tyska 
biblioteksföreningen har tagit upp ämnet 
och uppmuntrar alla bibliotek att engagera 
sig inom ramen för de 17 hållbarhetsmålen. 

På politisk nivå kan gröna bibliotek 
framgångsrikt öka sin verksamhet inom 
social och ekologisk hållbarhet med stöd av 
Agenda 2030-målen. Idén om det gröna 
biblioteket kan således kopplas till den 
aktuella politiska och sociala utvecklingen. 
Man kan nog till och med hävda att 
2020-talet blir de gröna bibliotekens 
årtionde, om bara FN:s agenda fortsätter 
att ha genomslag.

H einrich Böll-biblioteket är en 
av åtta enheter inom Ber-
lin-Pankows stadbibliotek 
och liksom de flesta andra 
folkbibliotek befinner det sig 

just nu i en förändringsfas. Policyn för 
beståndet har ändrats och rummet och 
människorna är nu mer i fokus än tidigare. 

Pankows stadsbibliotek ingår i Green 
Library-nätverket och har undertecknat 
Libraries4Futures avsiktsförklaring. En 
strategi om hållbarhet och ekologi ska vara 
implementerad senast 2022.

Ett exakt mål för Heinrich Böll-biblio-
tekets gröna profil finns ännu inte. Fokus 
ligger på att undersöka de egna processer-
na med sikte på utökad ekologisk potential. 
Därför är strategin framför allt inriktad 
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på det som kan genomföras med befintliga 
förutsättningar och resurser.

För att presentera strategin har 
interna och externa insatser separerats. 
Det interna kretsar ofta kring teknik, 
arkitektur och resursbesparingar, medan 
det externa framför allt är inriktat på 
användarna. Insatserna är indelade i faser:

• Inledande analys.
• Planering.
• Genomförande.
• Konkret utopi. (Begrepp hämtat från 

den tyske filosofen Ernst Bloch som 
betecknade den konkreta utopin som 
icke-illusorisk och möjlig att förverkliga.)

I nterna insatser:
1. Begränsad inplastning av 
medier (genomförs): Inför 
2020 fattades beslutet att 
avstå från att plasta vissa 

böcker. Följderna, till exempel hur icke 
skyddade medier slits, ska utvärderas. 
Målet är att spara resurser och pengar.

2. Nya kvitton (planeras): Övergång till 
miljömässigt hållbara kvitton under 2021. 
Målet är ett förbättrat klimatavtryck.

3. Spara vatten (analyseras): Snål-
spolande kranar i kök och på toaletter. 
Målet är sänkt vattenförbrukning samt 
ökad medvetenhet hos medarbetare och 
biblioteksanvändare.

4. Nya lampor (analyseras): Lysrör 
ersätts med LED-lampor. Målet är mins-
kad elförbrukning och sparade pengar.

5. Väggar för bättre luft (analyseras): 
Installation av mossväggar. Målet är 
förbättrad luftfuktighet och renad inom-
husluft utan att elförbrukningen ökar.

6. Solel (analyseras): Installation av 
solcellsanläggning på bibliotekets tak. 
Målet är sänkt elförbrukning.

7. Grönt tak (analyseras): Plantering av 
växter på bibliotekets tak. Målet är att 
bidra till ett bättre lokalt klimat. Optimalt 
om ett grönt tak kan kombineras med en 
solcellsanläggning.

8. Undersökning av koldioxidavtryck 
(genomförs): Omfattande analys av allt 
från elförbrukning och egen elproduktion 
till vilka transportmedel personalen 
använder. Målet är att ta reda på det egna 
klimatavtrycket för att upptäcka ytterliga-
re potential för besparingar.

E xterna insatser:
1. Projektet Det ätbara biblio-
teket (genomförs): Frukt- och 
grönsaksodling. Målet är att 
göra biblioteket till en plats 

för lärande om odling. En skolklass bjuds 
in för att ta hand om plantorna. 

2. Kompostering (genomförs): Kompos-
ter för matavfall och växtrester  
i anslutning till biblioteket. Målet är 
kunskapsspridning om kompostering  
samt inspiration att kompostera hemma. 
Kompostjorden ska användas i projektet 
Det ätbara biblioteket.

3. Fröbibliotek (planeras): Bibliotek 
med frön från Det ätbara biblioteket 
erbjuds biblioteksanvändarna. Målet är 
kunskapsspridning och inspiration till 
odling hemma.

4. Kylskåp för delande av mat (food 
sharing) (planeras): Kylskåp där biblioteks-
användare kan hämta mat. Målet är 
kunskapsspridning om matsvinn och 
ändrat beteende.

5. Insamling av skräp (analyseras): 
Låda där till exempel gamla mobiltelefoner 
och smarta telefoner samlas in. Målet är 
återvinning och att sprida kunskap.

6. Dricksvattenfontän (analyseras): 
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HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN IMCODE

För fyra år sedan startade Visby-
företaget imCode sin satsning inom 
biblioteks-IT med det öppna biblio-
tekssystemet Koha. De då befintliga 
systemen låste in sina användare 
och var dyra. De gav inte biblioteken 
flexibilitet och kontroll över de egna 
systemen. 
 Sedan dess har efterfrågan på 
det öppna bibliotekssystemet Koha 
ökat starkt. Idag levererar imCode/
Libriotech systemet Koha till ca 35 
kommuners folkbibliotek, 100 tals 
skolbibliotek, ca 20 universitets - och 
specialbibliotek i Sverige. Samt ett 40 

tal installationer i övriga Norden. 
 I och med den stora expansionen 
har kraven på god och kvalificerad 
drift och support ökat. Vilket kräver 
en gedigen kompetensförsörjning 
hos leverantörerna. 
 Därför går imCode i Sverige nu 
samman med Libriotech i Norge. 
Libriotech är det företag i Norden 
som har längst erfarenhet av Koha, 
imCode har flest system. Tillsam-
mans får företagen hög kompetens 
och en gedigen drift och support.
 – Magnus Enger och Håkon 
Knappen på Libriotech är fantas-

imCode går samman med 
norska Libriotech
Intresset för det öppna bibliotekssystemet Koha har ökat stort i Norden de senaste 
åren. För att säkerställa och bygga ut kompetensförsörjningen till ett ökande antal kunder 
har imCode i Sverige och Libriotech i Norge gått samman. 

Koha är ett webbaserat biblio-
teksdatasystem som byggts med 
open source, det vill säga öppen 
källkod. Det innebär att det är 
ett internationellt användarcom-
munity som förvaltar systemet 
och hjälps åt med utveckling och 
underhåll. Och att det är fritt att 
använda.

Visbyföretaget imCode är 
störst i Sverige med att leverera 
Koha och blir i och med sam-
manslagningen med Libriotech 
även störst i Norden på öppna 
bibliotekssystem.

LOTS – Library Open Tools 
Solution - är en utveckling som 
bygger på en totalintegration 
mellan bibliotekssystemet Koha, 
Discoverysystemet VuFind och 
publiceringsplattformen imCMS. 
Förlaga och inspiration kommer 
från Finland, genom finna.se.

ImCode blir 
störst i Norden

tiska kompetenser. Vår samman-
slagning kommer att leda till två 
starkare och effektivare företag och 
skapa mervärde för våra kunder. Vi 
går nu in i ett koncernförhållande 
där Libriotech är 100% dotterbolag 
och där de norska ägarna går in som 
delägare av imCode, säger Hillar 
Loor, vd för imCode.
 – Samtidigt fortsätter vi som 
tidigare med två företag med precis 
samma organisationer, kunder och 
avtal som tidigare. Skillnaden är att 
företagen nu kan hjälpa varandra 
med kompetens och support och 
kan använda varandras resurser. 

Men finns det inte risk för att sam-
gåendet leder till ett monopol?  
 – Nej, säger Hillar Loor. 
 – Att använda öppna system 
kan aldrig leda till monopol. Vem 
som helst kan konkurrera med 
exakt samma programvara. Vår 
konkurrensfördel är kompetens och 
erfarenhet, inte upphovsrätt och 
avtalsmässiga inlåsningar.
 Utöver Koha kommer bolagen 
också att leverera LOTS, en integra-
tion mellan Koha, ett discoverysys-
tem för snabbare sökningar och ett 
hemsidessystem med biblioteksin-
riktning.
 –Vi är väldigt glada och nöjda 
med denna utveckling. Vi ser verk-
ligen fram emot framtiden med 
Libriotech och dess kompetenta 
medarbetare, avslutar Hillar.



Helhetslösningar 
för en engagerande 

biblioteksupplevelse
Tillsammans med biblioteksutvecklingspartners 
utvecklar Innovative lösningar som ger er 
möjligheten att arbeta mer effektivt och 
fördjupa era relationer till samhället. Fråga 
oss hur dessa verktyg fungerar sömlöst för 
att forma nya övertygande upplevelser för era 
användarer var de än är.

Begär en produktdemo

VEGA LX

INNOVATIVE MOBILE 

POLARIS LEAP

Läs e-böcker på romani chib 
och samiska! Ny gratis app. 
Mer information på kb.se/bladdra

Läs mer på: www.imcode.com

Vi har gått samman och är nu 
den största leverantören av det 
öppna bibliotekssystemet Koha 

på den nordiska marknaden
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Installeras i biblioteket och ger gratis 
vatten. Inga plastmuggar. Målet är ökad 
medvetenhet om betydelsen av att dricka 
vatten. Avsaknad av plastmuggar kan 
uppmuntra till användning av återanvänd-
bara muggar för att spara plast.

7. Vattning (analyseras): Biblioteket har 
vattenkannor och slangar så att människor 
i området kan stödja initiativet Gieß den 
Kiez (ungefär: vattna i kvarteret). Målet är 
att uppmuntra till att ta hand om grann-
skapets grönområden vid långvarig värme 
och att på så vis öka medvetenheten om 
torka och klimatförändringar.

8. Aquaponisk vattenodling (analyse-
ras): Odlingsanläggning på bibliotekets 
område. Målet är lärande om stadsodling 
och ekologiska cykler.

9. Samarbete med biodlare (konkret 
utopi): Biodling på bibliotekets tak i samar-
bete med lokal biodlare. Målet är ett grönt 
tak som läranderum om bin och biodling. 
Tänkbart att göra som ett makerspace.

10. Trädgård runt biblioteket (konkret 
utopi): Gemensam trädgård för lokal-
befolkningen. Sköts med bibliotekets egna 
redskap. Målet är att bygga gemenskap och 
att trädgården fungerar som ett lärande-
rum som kanaliserar engagemang för 
lokala initiativ.

11. Verkstad i källaren (konkret utopi): 
Ett RepairCafé med cykelverkstad. Utrym-
met görs permanent tillgängligt för lokala 
initiativ. Målet är att stötta lokalt engage-
mang samt att det blir ett läranderum om 
reparationer och att detta leder till resurs-
besparingar.

H ur skulle biblioteket se ut om 
alla åtgärder ovan genom-
fördes? Vad händer om 
visionerna förverkligas?

År 2030 har Heinrich Böll-biblioteket 
blivit del av ett större lokalt nätverk och 
kan inte längre ses som en fristående 
institution. Det är en grön, livlig plats för 
civilsamhället. Runt byggnaden kan 
användare inspireras av små ekologiska 
projekt och ta för sig av frukt och grönsa-
ker. Etableringen av trädgården, RepairCa-
féet och cykelverkstaden har lett till lokala 
initiativ som använder dessa rum utanför 
bibliotekets öppettider. Biblioteket stöttar 
dessa grupper med sitt bestånd av fysiska 
och digitala medier samt genom utlåning 
av saker. Bevattningen och skötseln av 
växter och träd samlar många människor 
från grannskapet.

B ibliotekets resursförbrukning 
har minskat avsevärt. Tack 
vare kraftigt reducerad 
elförbrukning kan solcells-
anläggningen till och med 

distribuera gratis el till andra hyresgäster  
i huset.

Tillsammans med fröbiblioteket 
bidrar Det ätbara biblioteket till växtlig-
heten i grannskapet, som särskilt barn har 
planterat med hjälp av fröbomber (som 
tillverkats i bibliotekets verkstad). Det 
ätbara biblioteket, tillsammans med 
kylskåpet för food sharing, har fått många 
att uppskatta sin mat mer – och därmed 
har matsvinnet minskat.

Tack vare komposterna återvinns inte 
bara det egna organiska avfallet. Anställda 
och användare har också lärt sig hur 
kompostering fungerar. Kompostjorden 
används i Det ätbara biblioteket och  
i trädgården runt biblioteksbyggnaden.

Aquaponi-anläggningen fungerar 
främst som ett lärande exempel. Bibliote-
ket samarbetar med naturvårdsorganisa-
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tioner och det gemensamma målet är att 
låta inhemska fiskarter växa i anläggning-
en, och att sedan släppa ut dem i lokala 
vattendrag. Det är naturligtvis en stor 
händelse som regelbundet firas. Samtidigt 
förmedlas kunskap om den lokala miljön.

Det gröna taket och åtgärderna för att 
spara vatten bidrar till att förbättra den 
lokala miljön. Det sparade vattnet gör det 
möjligt att hjälpa de som engagerar sig  
i Gieß den Kiez att hålla närområdet grönt 
och göra det ännu grönare.

Bibliotekets mossväggar är ett sätt att 
kontrollera och hålla inomhusklimatet 
stabilt, utan att använda miljöfarliga 
resurser. Det ger också inspiration som 
anställda och besökare tar med sig hem.

Lådorna för insamling av avfall och 
samarbetet med återvinningscentralen är 
ett effektivt sätt att informera om vikten av 
återvinning. I RepairCaféet lagas saker 
som går till personer med begränsade 
resurser i stället för att kasseras.

Biblioteket stödjer alla projekt genom 
sin beståndspolicy. Till exempel placeras 
böcker och andra medier om återvinning 
omedelbart intill uppsamlingslådorna  
i stället för i en ämnesgrupp på en hylla.

A llt detta kommer inte att ske 
exakt så här på Heinrich 
Böll-biblioteket, men den 
utopiska bilden är inte heller 
så långt bort från att förverk-

ligas. Särskilt som många enskilda projekt 
som beskrivs ovan redan i dag genomförs  
i andra folkbibliotek. 

Även med en utvidgad roll skulle 
biblioteket fortsätta fylla den centrala 
uppgiften med kunskapsförmedling, 
eftersom nästan alla processer och projekt 
bygger på det genom praktisk handling och 

att människor möts och inspireras. Ur min 
synvinkel har offentliga bibliotek en enorm 
möjlighet att spela centrala roller som 
lokala aktörer inom detta område.

Samtidigt, om än allt mer sällan, hörs 
anklagelsen att gröna bibliotek upphör att 
vara neutrala. Det finns två svar på det:

Bibliotek hjälper människor att 
orientera sig och få kunskap i en snabbt 
föränderlig värld, så att de klarar av att 
möta förändringarna och därmed bearbeta 
sin rädsla. De dramatiska förändringarna 
framöver utgör en stor utmaning i varda-
gen som alla behöver rustas för.

Klimatkollapsen hotar social sam-
manhållning och demokrati och det finns 
inte längre tid för förment neutralitet. Det 
kan snarare stärka biblioteken i deras roll 
om de intar en tydlig position.

Detta leder till två centrala frågor 
inför framtiden:

Vilka roller vill/behöver offentliga 
bibliotek spela under detta decennium av 
avgörande beslut? 

Hur kan vi knyta samman bibliotek 
globalt för att uppnå något tillsammans? 
Utifrån parollen »tänk globalt, agera 
lokalt« kan bibliotek spela en nyckelroll 
inom social och ekologisk hållbarhet.
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Läs oss varje kvartal,  
vecka och dag

DU LÄSER JUST NU Biblioteksbladet på pap
per – men du vet väl att det går att läsa oss 
hela tiden, året om? 

◆ Webbplatsen biblioteksbladet.se uppdate
ras varje vardag med nyheter och debatt.
◆ Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev 
som skickas ut på tisdagar vid lunch. 

DET HÄR NUMRET av tidningen handlar om 
klimat och andra hållbarhets frågor. Nästa 
utgåva kommer i februari  med ett helt annat 
tema. 

Vad borde vi fördjupa oss i? 
Mejla oss på redaktion@biblioteksbladet.se 
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»Jag har förstått 
att diskrimi-

neringen sitter 
så djupt att det 
tar lång tid att 

komma till rätta 
med.«

 BAGIR KWIEK, KULTURRÅDETS  

LÄSAMBASSADÖR OCH SAKKUNNIG 

PÅ KB I ARBETET MED ATT BYGGA UPP 

ETT ROMSKT RESURSBIBLIOTEK.

NYHET PUBLICERAD 5 NOVEMBER. 

»Så fort nästa års 
tjänstefördelning 
blivit klar på sko-

lorna så haglar 
meddelanden 

från lärare som 
fått några procent 
i skolbiblioteket in 
på våra forum.«

MAGDALENA IVARSSON,  

BIBLIOTEKARIE PÅ KOMVUX I MALMÖ, 

OM ATT GRATIS SKÄNKA BORT  

SIN KOMPETENS. 

DEBATTARTIKEL 2 NOVEMBER.

Foto: Privat
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Utvalt från nätet
Biblioteksbladet.se uppdateras dagligen med 
material som inte trycks i pappers tidningen. 
Här är några valda utdrag.

ÖVER 300 medarbetare på 
Stockholms stadsbibliotek 
ska utbildas i tjänste
design. 

– Vi diskuterar vad 
användarupplevelse är och 
hur vi kan jobba med det på 
bibliotek, säger stadsbibliote
karie Daniel Forsman.

Det är viktigt att ligga nära biblio
teks besökarna och grunda beslut  
i deras behov och inte i spekulation. 

– Vi ska inte bara titta på 
vad de säger till oss att de 
vill ha, utan också under
söka deras beteenden. 
Tjänstedesign är ett sätt 
att säkerställa det, och om 

vi gör det kan vi ta fram  
saker som de inte ens visste 
att de ville ha i biblioteks

miljön. Det är dessutom väldigt roligt, 
säger Daniel Forsman.

Nyhetsartikel 26 oktober. BBL

Foto: Stockholms stad

Stockholm utbildar i tjänstedesign

Daniel Forsman.

Skjutningar  
nära bibliotek

ÖVER 40 PERSONER har skjutits till 
döds i Sverige hittills i år. Det grova 
våldet sker ofta i centrumkvarter där 
bibliotek ligger. 

I Husby hörde personalen skott
lossningen när en 25årig man sköts till 
döds nära biblioteket i maj i år. 

– Då var vi lite skärrade, säger 
biblioteksassistent Ingrid Nåsén till 
Biblioteksbladet.

När tre personer skottskadades  
i Gamlegården i Kristianstad låg blöd
ande människor utanför biblioteket. 

Särskilt chockad blev personalen 
på ett bibliotek i Linköping, där ett av 
offren för gängvåldet var timanställd 
på biblioteket. 

På flera håll är biblioteken en del av 
lösningen. I Linköping öppnas bibliotek 
i utsatta områden för att öka trygghe
ten. Och biblioteksassistenten Bitte 
Olofsson i Malmö är med i kommu
nens och polisens satsning Sluta skjut. 

– Många av de här kriminella har 
man känt sedan de gick i blöja. Jag vet 
att de har en fin sida också, säger hon 
till Biblioteksbladet.

Artikelserien publicerades under 
oktober och november. BBL

Skäggetorps centrum i Linköping 
efter en dödsskjutning i augusti.



VI TILLVERKAR 
EFTER 

ERT BEHOV!

Låt din aktieutdelning växa 
vidare i naturen
Vet du om att du kan skänka hela eller delar av din 
aktieutdelning till vårt miljöarbete – helt skattefritt?

Läs mer på naturskyddsforeningen.se/aktiegava
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6
december

HALVDAG MED SVAR 
OM RESURSBIBLIOTEKEN

FÖR ETT ÅR SEDAN fick Kungli
ga biblioteket regeringens uppdrag 

att inrätta resursbibliotek för de 
fem nationella minoriteterna. 

Hur går det? Och vilket stöd kan 
resursbiblioteken ge?

Svaren kan förväntas när KB 
arrangerar halvdagskonferens med 
representanter för Finlandsinstitu
tets bibliotek, Judiska biblioteket, 
Nordkalottbiblioteket, Samernas 

bibliotek samt Bagir Kwiek, som är 
sakkunnig på KB inom romani chib 

och romska frågor. 
Konferensen arrangeras digitalt 

klockan 9.30–11 och ingen  
för anmälan krävs. BBL

Lämnar hon ett 
besked före nyår?
VID FÖRRA ÅRETS presentation av 
höstbudgeten meddelade kultur
minister Amanda Lind att hon under det 
kommande riksdagsåret hoppades läg
ga fram en nationell biblioteks strategi.

Men någon strategi dök inte upp 

under 2020 och första halvan av 2021. 
Från kulturdepartementet har beske
det hela tiden fortsatt vara att frågan 
bereds inom regeringskansliet. 

NÄR DET I september åter var dags 
för presentation av en höstbudget fick 
Lind en fråga om förra årets besked.

– Det var min ambition då att vi 
skulle få biblioteksstrategin på plats, 
men sedan har pandemin tagit oerhört 
mycket kraft och energi. Arbetet pågår 
fort farande och om jag ska våga ge 
någon ny utfästelse så är vårt mål att 
lägga fram biblioteksstrategin innan 
det här årets slut, sa ministern till 
Biblioteksbladet.

När den här tidningen skickas till 
tryck har inga ytterligare besked kom
mit. Och när numret väl är ute återstår 
bara drygt en månad av året. 

Kommer det någon nationell  
strategi? BBL

ANTAL LEDAMÖTER i styrgruppen för digitaliseringen 
av det svenska trycket. Varav samtliga är män, om någon 
undrat var de håller hus i bibliotekssektorn. (Projekt ledaren 
och sekreteraren är dock kvinnor.)

9 december klockan 9–12 arrangerar de nätseminarium 
om hur deras arbete fortskrider. Detaljerat program nås via 
Svensk biblioteksförenings webb. BBL6
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Har flaggat för strategi.

Status för resursbiblioteken?

KARIN TABERMAN och Linda Allard 
Forsman skrev sin kandidatuppsats i 
biblioteks och informationsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet om hur skolor fram
gångsrikt använder sig av Myndigheten 
för tillgängliga mediers (MTM) talboks

bibliotek Legimus.
– Vi har försökt identi

fiera framgångsfaktorer, 
säger Karin Taberman 
och pekar ut tillgång till 
utbildad bibliotekarie 
som en sådan faktor.

VIKTIGT ÄR OCKSÅ samarbetet 
mellan yrkeskategorier på skolan och 
tillgång till tekniska resurser.

– Det måste finnas läsplattor och alla 

elever har inte tillgång till en egen 
telefon, säger Karin Taberman.

NÄR MTM DEN 9 december ar
rangerar studiedag om elever som 
läser talböcker kommer hon och 

Linda Allard Forsman att berätta om 
fler framgångsfaktorer. Pågår 9–12 

och går att följa kostnadsfritt digitalt eller 
på plats i Malmö. 

Hela programmet och annan informa
tion finns på MTM:s webbplats. BBL

Om framgång 
med talböcker 

Foto: Privat

Karin Taberman.
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D en 1 januari 2022 inrättas 
myndigheten för psyko-
logiskt försvar. Myndigheten 
ska stärka det psykologiska 
försvaret som en självklar 

del av arbetet med att värna det öppna 
samhället, den fria åsiktsbildningen samt 
Sveriges frihet och oberoende.

Bibliotekens roll i totalförsvaret är en 
fråga som formulerades i några rader i den 
nationella biblioteksstrategin. Förslaget 
har både provocerat och lockat till  
engagemang. 

NÄR ARBETET MED den nationella biblio-
teksstrategin pågick var Donald Trump 
president i USA. Det råder ingen tvekan om 
att han använde information på ett mani-
pulativt sätt och struntade i sannings-
halten i det han sa. Att rapportförfattarna 
till biblioteksstrategin tog fasta på bibliote-
kens uppdrag inom medie-och informa-
tionskunnighet och kopplade det till såväl 
demokrati som totalförsvar är förståeligt. 
Trump ansågs hota demokratin och krig 
ser i dag inte ut som krig gjorde senast 
Europa var ett slagfält. Det behövs en 
modernare syn på totalförsvarets uppdrag.

Om det var lätt att genomskåda 
Trumps infantila twittrande och informa-
tionskampanjer var det desto svårare att 
förstå vilka konsekvenser hans agerande 
skulle få. 

Att använda information för att uppnå 

Att använda information är en 
gammal metod inom krigföring.
Hur kan en nation försvaras? 
Ett sätt är att rusta sig med 
kritiskt tänkande och medie-  
och informationskunnighet.

vissa syften och mål hos en grupp eller 
nation är en gammal metod inom krig-
föring. 2013 skrev generalen tillika Ryss-
lands generalstabschef Valery Gerasimov 
en vida spridd artikel om modern krig-
föring. Artikeln är i dag känd som  
Gerasimov-doktrinen och beskriver det 
som vi i väst brukar kalla för hybridkrig-
föring. Gerasimov menar att det moderna 
kriget inte utropas utan hela tiden pågår 
och att det beror på att det till stora delar är 
informationsteknologin som är vapnet.

När information inkluderas i krigets 
operativa delar förändras striden från de 
traditionella invasionerna och slagen till 
ett tillstånd av desinformation och in-
stabilitet. Hur kan vi i dessa fall avgöra 
vilken information som går att härleda till 
ett fientligt anfall? Och hur kan en nation 
försvara sig i ett tillstånd där det är svårt 
att avgöra om landet befinner sig  
i ett lågintensivt informationskrig eller ej.

En tankereflex är att skapa »säkra« 
informationskanaler – garanterat säker 
information som kvalitetsgranskats av 
specialister. Men den tanken leder fel. Våra 
grundlagar garanterar att vi får tänka och 
yttra oss fritt och det är också de lagarna 
Försvars makten ska försvara, så den 
teorin faller på sin egen orimlighet.

ETT ANNAT SÄTT är att rusta så många  
som möjligt genom kritiskt tänkande, med 
bland annat medie-och informations-
kunnighet. Om krig inte längre utropas 
utan bara pågår behöver också försvaret 
vara ständigt pågående. Förslaget om ett 
starkt biblioteksväsende som aktör för 
högre förståelse för olika syften och  
mål med information i ett ständigt  
informationsbrus eller informationskrig, 
är ganska logiskt. 

Om bibliotekssektorn är rätt rustad  
för uppdraget är en helt annan fråga.
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Karin Linder är generalsekreterare  
för Svensk biblioteksförening.
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