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FÖR
ORD

Frihet är det  
dyraste som finns

högsta grad angår allmänheten. Forskaren Olle 
Terenius från SLU missionerade om hur fors-
karna kan sprida kunskap fritt på Wikipedia. 
Och IIS Kristina Alexandersson talade om upp-
hovsmän som väljer creative commons-licenser 
för att deras verk ska kunna spridas fritt. 

Nu verkar räkningen komma för all friheten. 
De som förlorar sin affär vill ha betalt. Forsk-
ningsförlagen sätter forskningen i karantän för 
att kunna ta betalt för den. Eller också lägger de 
publiceringskostnaden, inklusive vinstkrav, på 
forskaren själv. Och universiteten larmar om 
att de bågnar under kostnaderna för licenser 

till databaser och ditigala tid-
skriftsprenumerationer och nu 
dessutom nu måste betala sam-
ma databaser och tidskrifter för 
att publicera sina forskares 
forskningsresultat i dem. 
Eftersom de också ska 
publiceras open access. 

Tänk om den där 
killen från Bertelsmann hade kommit 
på det som de stora forskningsförlagen 
har kommit på nu. Att han istället bara 
kunde ta ha tagit betalt rakt av – av 
skattemedel – för att låta bli att 
låsa in böckerna i bokklubbarna. 
Affärsmässigt verkar det ju myck-
et bättre.

Medan jag funderar på om jag 
ska försöka hitta hans e-post-
adress slår mig tanken att han 
kanske faktiskt är chef på något 
av forskningsförlagen idag. 
Tusan att jag har glömt vad han 
hette.

”Han kunde tagit 
betalt rakt av för 

att låta bli att låsa 
in böckerna.”

Ur mit t  
bibliotek

Ingen kan skriva om 
livets padda som 
Birgitta Trotzig. 

Dykungens dotter 
(1985) är von Trier 
före von Trier, fast 

bättre. Läsaren 
gråter medan förfat-

taren leker.

an satt bredvid mig på för-
lagsmiddagen i Frankfurt, 
den unge raketen från 
tyska mediejätten Ber-
telsmann. Och han hade 
kommit på en idé som 
fick toppdirektörerna att 
förtjust lyfta honom ännu 
högre i konglomeratet.  

Idén var så här: Istället för att Bertelsmanns 
förlag distribuerade sina nya böcker till alla 
kanaler, så skulle de skicka dem bara till sina 
egna boklådor och bokklubbar. På så sätt skulle 
läsarna tvingas vara medlem-
mar i Bertelsmann för att kunna 
läsa sina favoritförfattares 
nyutkomna böcker. 

Men alla andra då? frågade 
någon. 

– De kan läsa sen, svarade 
han. När det har gått några 
månader. 

Några vid bordet uppfattade ett demokra-
tiskt problem. Att man skulle få ett samtal om 
samhället, konsten eller kärleken som bara 
medlemmar i Bertelsmann skulle få delta i. 

Men vad då? Det var ju bara i några månader. 

nu är det mer än femton år sen den där midda-
gen. Men när vi jobbade med open access-temat 
i det här numret och såg forskningsförlagen 
sätta offentligt finansierad forskning i karan-
tän, då kom jag att tänka på honom igen. 

På Marskonferensen i Umeå var open access 
eller öppen tillgång ett av de stora ämnena. 
Alltså frågan om att vem som helst ska kunna 
läsa, ladda ner, kopiera och sprida resultaten 
av offentligt finansierad forskning. Beate 
Eellend från Kungliga biblioteket talade om 
hur den öppna tillgången inte bara är en fråga 
för forskare och högre utbildning, utan också i 
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Nu skär Uppsala i gymnasie-
skolornas budgetar. Och 
 skolbibliotekarierna ligger 
under de ”övriga tjänster” 
som ska bort.  
TEXT ANNIKA PERSSON

 
esparingar väntar på gym-
nasieskolorna i Uppsala i 
höst. Utbildningsnämnden 
vill dra ner på icke under-
visande personal, och dit 
räknar man skolbiblioteka-

rierna. Enligt fackföreningen DIK har 
bibliotekarier på fyra skolor fått med-
delande om att delar av eller hela de-
ras tjänst kommer att sparas in. 

– Jag är oroad. Sveriges fjärde störs-
ta stad drar ner på sina skolbiblio tek. 
Det är jättemärkligt, säger DIK:s 
representant Dorothee Grelle. 

Utbildningsnämndens ordförande 
Caroline Andersson (s) bekräftar 
att det pågår en större omställning 
eftersom kommunen dras med stora 
underskott. 

– Vi skulle gärna se att skolbiblio-
tekarierna får en större roll i under-
visningen. Men i ett tufft ekonomiskt 
läge har vi sagt att vi i främsta ledet 
inte sker när på lärartätheten där vi 
snart ligger lägst i landet.

två av Uppsalas 
gymnasiebibliotek 
har utmärkt sig 
för mycket goda 
prestationer. Både 
Fyrisskolans och 
Celsiusskolans 
bibliotek utsågs till 
Skolbibliotek i världsklass 2013 och 
2014. Nationella skolbiblioteksgrup-
pen valde Celsiusskolans bibliotek till 
Årets skolbibliotek 2013. 

Nu har Celsiusskolans rektor 
Jörgen Norman tvingats lägga ett 
besparingsförslag på en tjänst. 

– Men budgetläget är fortfarande så 

oklart att jag hopp-
as kunna påverka 
verkställigheten.

dik:s Dorothee 
Grelle är också 
själv drabbad av 
neddragningarna 
som bibliotekarie 

på Bolandsgymnasiet och Grafiskt 
Utbildningscentrum, men har valt att 
lämna sin krympande tjänst för att is-
tället bli ungdomsbibliotekarie i Heby. 

På grundskolenivå finns idag bara 
en anställd skolbibliotekarie i hela 
Uppsala. Istället har man skrivit avtal 
med Stadsbiblioteket.

Uppsala sparar på        eleverna

Samtidigt arbetar staden nu med 
en ny biblioteksplan, inte minst för 
att inkludera skolbiblioteken som inte 
nämns i den plan som antogs 2007. 
Kulturnämndens ordförande Peter 
Gustavsson (s) tycker att det syns i 
Uppsala att skolbiblioteken inte varit 
med i biblioteksplanen. 

 – Uppsala saknar systematiskt 
tänkande kring skolbiblioteken. Vi 
har inte definierat vad vi menar med 
skolbibliotek. Så lagen tillämpas olika 
i olika skolor, i olika skolformer och 
hos olika huvudmän. Nu behöver vi 
landa i en gemensam syn på hur ska 
använda biblioteken i skolan och i 
lärandeprocessen. n

B

”Kom ihåg att 
 ingen har dött  

av att läsa något. 
Inte heller av att  

se en pjäs. Och ett 
påstående du inte 
håller med om är 

inte detsamma  
som en dolk  

genom hjärtat.”
Rachael Jolly, redaktör  
för tidskriften Index on  
Censorship, på Mars- 
konferensen i Umeå  
den 1 mars. n BBL

”Det är dags för  
andra att träda fram”
efter elva år på sin post meddelade 
Svensk biblioteksförenings general-
sekreterare Niclas Lindberg i februari 
att han slutar i samband med årsmötet 
i maj.

– Vi har kommit i mål 
med flera av de stora 
frågor som vi arbetat med. 
Nu är föreningen i ett 
nyorienteringsläge och då 
känner jag att det är dags 
för andra att träda fram 
och positionera bibliote-
ken, säger Niclas Lindberg, 
generalsekreterare för 
Svensk biblioteksförening.

när niclas lindberg till-
trädde den 1 januari 2005 
var kanske den viktigaste uppgiften att 
verka för att rädda bibliotekslagen som 
en majoritet av de borgerliga partierna 
ville avskaffa inför valet 2006. Istället 
blev det en ny bibliotekslag som trädde 
i kraft 2014.

Andra viktiga frågor har varit att 

jobba för en nationell biblioteksstra-
tegi och att förbättra situationen för 
skolbiblioteken.

Svensk biblioteksförenings ordfö-
rande Calle Nathanson säger att Niclas 

Lindberg slutar på topp.
– Många av frågorna 

som vi drivit har landat 
under hans tid. Vi vill verk-
ligen tacka Niclas för hans 
insatser och önskar lycka 
till i fortsättningen, säger 
Calle Nathanson.

att följa Kungliga bib-
liotekets arbete med den 
nationella biblioteksstrate-
gin som pågår mellan 2015 
och 2019 lär bli en viktig 

fråga för Niclas Lindbergs efterträdare. 
Samt att formulera var föreningen står 
i frågor som exempelvis kompetensbe-
hov bland bibliotekarier, e-böcker och 
forskning, säger styrelseordföranden 
Calle Nathanson. n

TEXT ADAM WESTIN

Niclas Lindberg.
FOTO: ELISABETH  
OHLSON WALLIN
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Celsiusskolan blev 
Årets skolbibliotek 
och Skolbibliotek 
i världsklass 2013. 
Nu skär man ner 
på bemanningen.

i slutet av februari presenterade  
USA:s president Barack Obama sitt val 
till ny chef för Kongressbiblioteket i 
Washington. Valet föll på Carla Hayden, 
idag chef för Enoch Pratt Free Library i 
Baltimore.

Carla Hayden har gjort sig känd för 
sitt engagemang för tillgänglighet och 
allas rätt till kunskap och ny teknik. 
Pratt Library har inte minst satsat på 
att tillgängliggöra vetenskap, teknik och 
matematik för unga.

Obama konstaterade i ett uttalande 
att “Dr Hayden har ägnat sitt yrkesliv 
åt att modernisera bibliotek och ge alla 
möjlighet att delta i vår tids digitala 
kultur.”

I Baltimore har hon arbetat för att 
se till att biblioteket står väl rustat för 
att hålla sig relevant i nästa århundrade 
också. ”Vi planerar för en framtid vi 
inte riktigt ser än”, sade hon till The 
Baltimore Sun när hon tillträdde sin 
nuvarande tjänst. 

American Library Association, (ALA), 
där Carla Hayden var ordförande 
2003–2004, menar att presidenten 
inte kunde ha gjort ett bättre val 
av kongressbibliotekarie. Om valet 
godkänns av senaten blir Hayden den 
första kvinnliga, och den första svarta, 
kongressbibliotekarien i Washington-
bibliotekets 216-åriga historia. n 

TEXT ANNIKA PERSSON

Ny kongressbibliotekarie nominerad

Snart konferens  
om open access
två dagars uppdatering i öppen 
 tillgång erbjuds när den årliga kon-
ferensen Mötesplats Open Access 
äger rum på Stockholms universitet 
den 26–27 april. Perspektivet är brett 
och sträcker sig från humaniora till 

naturvetenskap, från 
forskarnas egna 
frågor till allmän-
hetens behov. 

Den brittiske 
forskaren Brian 

Hole, som 2012 starta-
de forskningsförlaget Ubiquity 

press för att riva murarna kring 
forskningsresultat och forsknings-
data talar. Det gör också amerikan-
ska Heather Joseph, vd för SPARC 
(the Scholarly Publishing and 

Academic Resources Coalition)  
och styrelseledamot i open access -
förlaget PLOS. 

Följ konferensen på twitter under 
hashtaggen #moa2016. n BBL

”Sveriges fjärde  
största stad drar ner  
på sina skolbibliotek. 
Det är jättemärkligt.”
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änsbiblioteket i Västerbotten 
har nyligen fått 970 000 kr 
från Kulturbryggan för att ut-
veckla den nyskapande appen 
”Litterapp” där författarskap, 
litteratur, litterära platser och 

nyskriven text samspelar. Samarbets-
partners är bibliotek, Umeå univer-
sitet, apputvecklare, illustratörer, 
designers och förlag. Via 
appen ska användaren 
kunna läsa, lyssna, ta del 
av platsspecifika berättel-
ser, litterära vandringar, 
analyser, kartor, bilder, 
illustrationer.

– Litterapp kommer 
att bredda läsrepertoaren 
för en bred allmänhet 
men kan även användas 
i undervisningssyfte i 
bibliotek och skolor. Ökad 
förståelse för det litterära 
verket och personen bakom skapar 
mervärden som bidrar till nyfikenhet 
och läslust och förändrar läsupple-
velser, säger Pia Brinkfeldt, biblio-
tekskonsulent på Länsbiblioteket i 
Västerbotten och projektsamordnare.

I ”Litterapp” möts 
texter och platser

L
Västerbotten är ett län med 

 framstående litterär tradition där 
författarna har starka band till sin 
hembygd. Under åren har tryckta 
 foldrar, guider och författarskyltar 
med koppling till författare och 
platser producerats av olika aktörer i 
länet.

– För några år sedan väcktes tanken 
att tillgängliggöra förfat-
tarskapen och de litterära 
platserna på nytt sätt.  
Då uppstod idén med en 
app där vi presenterar 
klassiska, etablerade, 
okända och nya författare 
och där innehållet stän-
digt förändras, berättar 
Pia Brinkfeldt.

  2007 beräknas appen 
vara färdig för lansering.

– Den är ett bra verktyg 
för oss som har i uppdrag 

att jobba länsfrämjande. Vi hoppas 
att appen, när den är färdigutvecklad, 
kommer att användas i hela Sverige 
där den presenterar respektive läns 
författarskap i ny kontext med ny 
teknik. n  TEXT YVONNE RITTVALL

Hugh är den första 
robotbibliotekarien
en vandrande robot som kan svara 
på frågor och leda besökare på jakt 
efter böcker till rätt hyllor. Den kan 
snart bli verklighet på biblioteken. Två 
studenter vid Aberystwyth University 
i Wales har redan, genom att kombi-
nera ny robotteknik med en artificiellt 
intelligent bibliotekskatalog, utveck-
lat en prototyp som de kallar Hugh. 
Framöver kan liknande robotar skapas 
för sjukhus, vårdhem och köpcentrum. 
Men först måste en del saker fixas.

– Nästa steg är att se hur den ska 
kunna ta sig fram utan att 

stöta till personer 
och möbler, hur 

den ska hitta 
böckerna 
och hur 
den ska 

se ut, 
säger en av 
studenter-
na, Ariel La-
degaard, till 
det brittiska 
veckomaga-
sinet Times 
Higher 
Education. 
n  TEXT TIM 

ANDERSSON

Tel 0470-53 25 30
www.bibliotekscentrum.se

Mer tid för service
till låntagarna i Jönköping

Upplev skillnaden med Mikromarc 3 
på www.youtube.com/mikromarc 

När Jönköpings kommun upphandlande nytt biblioteksdatasystem var det  
användartesterna som avgjorde. Mikromarc 3 stack ut med sin enkelhet och  
smidiga funktionalitet. 

– Vi hade en stor testgrupp med både bibliotekspersonal och personer helt utan erfarenhet 
av sådana här system. Testerna gav ett väldigt tydligt utslag i Mikromarcs favör. Det  
tillsammans med fina referenser gjorde vårt val enkelt, säger bibliotekschef Ulf Moberg.

Jönköping en av Sveriges bibliotekstätaste kommuner. Kommunen satsar hårt på att 
skapa en modern verksamhet och driva utvecklingen framåt.

– Utbildningarna i systemet har fungerat väldigt bra. Bibliotekscentrum har lyssnat och 
anpassat innehållet helt efter våra behov. Mikromarc 3 underlättar och effektiviserar vårt 
arbete på flera olika sätt jämfört med vårt tidigare system. Nu kan vi frigöra mer tid till 
låntagarna och ge bättre service, säger David Bengzon, bibliotekssamordnare.

Användarvänlighet var 
prio ett el, 
och där stod Mikromarc 3 
i en klass för sig.”

”

David Bengzon, bibliotekssamordnare.

Ulf Moberg och David Bengzon

JUST
NU

Pia Brinkfeldt.
FOTO: EDELPHOTO

 
procent av EU-medborgarna  
har aldrig använt internet.  
EU:s folkbibliotek hjälper varje  
år 4,6 miljoner personer att  
gå in på internet för första  
gången.  n BBL

Källa: Public Libraries 2020

22
Författaren Frida 
Åslunds hem i Umeå. 
Bild ur appen.
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www.eurobib.se

Att guida biblioteksbesökarna rätt är en viktig uppgift. 
Att hjälpa besökarna upptäcka alla nyinkomna böcker  
är en annan. Här har vi samlat några av våra senaste  

bokställ som garanterat väcker nyfikenheten. 

Vilket ställ väljer du?
Vi har massor att välja på i vår nätbutik. 

Varför inte titta in redan idag?

Make your pick!

Drömmer du om att trolla fram ett magiskt universum i ditt bibliotek? 
Följ med oss på äventyr under 2016!

Ny  museipolitik 
glömmer 
 biblioteken
museiutredningen (SOU 2015:89) 
har gått på remiss och både Kungliga 
biblioteket och Svensk biblioteksföre-
ning pekar i sina remissvar på behovet 
av att stärka museibibliotekens roll. 

Ett sätt att göra detta, menar 
båda, är att ge de statliga museerna i 
uppdrag att redovisa hur de säkrar sin 
kunskaps- och informationsförsörjning. 

”En sådan redovisning skulle kunna 
bilda utgångspunkt för en välbehövlig 
diskussion om myndighetsbibliotekens 
roll och framtida utvecklingsmöjlighe-
ter, samt samarbete och gemensamma 
lösningar i den statliga sektorn”, skriver 
Svensk biblioteksförening. n BBL

Vad ska sparas för framtidens 
forskning? Pliktlagen behöver 
ses över i sin helhet, säger 
riksbibliotekarien Gunilla 
Herdenberg
TEXT ADAM WESTIN

dag förs en mycket stor del av det 
politiska samtalet i sociala medier. 
Men det är ingen som har i upp-
drag att bevara den debatten för 
fram tiden, säger riksbibliotekarie 
Gunilla Herdenberg.

Den 3 mars samlades olika myndig-
heter, förbund och 
andra i riksdagen 
för att lyfta fram 
sina viktigaste 
budskap inför 
den kommande 
forskningspropo-
sitionen. Några av 
talarna kom från 
Vetenskapsrådet, Sveriges univer-
sitet- och högskoleförbund samt 
Rymdstyrelsen.

Riksbibliotekarie Gunilla Herden-
berg var på plats för Kungliga biblio-
tekets räkning och höll ett anförande 
där hon bland annat talade om att 
pliktlagen måste få en översyn.

– Om framtidens forskare ska 
förstå dagens samhälle är det viktigt 
att även de debatter som förs i sociala 
medier och filmer som sprids på till 
exempel Youtube bevaras, sade Gunil-
la Herdenberg.

Youtube har över en miljard använ-
dare och varje dag skrivs det en halv 
miljard Twitter-inlägg. Att lagra allt 
som laddas upp och diskuteras i soci-
ala medier skulle vara ett tungt jobb, 
även om det begränsades till svenska 
användare. Så frågan är hur KB:s upp-
drag skulle avgränsas? Men det vill 
Gunilla Herdenberg inte spekulera i.

– Det är ett stort material och det 
betyder ju att man 
måste göra en nog-
grann utredning. 
Ändra en lag gör 
man inte så snabbt 
så risken är inte så 
stor att det skulle 
bli ett dåligt arbe-
te, säger Gunilla 

Herdenberg.
Pliktlagen har inte setts över sedan 

1995. Kungliga biblioteket vill se en 
total översyn av lagstiftningen så att 
den överensstämmer med dagens 
medielandskap, och även att digitalt 
material som samlas in ska bli mer 
tillgängligt för allmänheten. n

Twitterdebatt  
– en skatt att spara?

I”
”Idag förs en  

mycket stor del av  
det politiska samtalet  

i sociala medier.”

Riksbibliotekarien 
Gunilla Herdenberg 
talade på riksdagens 
hearing om den kom-
mande forskningspro-
positionen.

Finfint läsbetyg
skandinavien ligger i topp 
när det gäller läs- och skrivkun-
nighet. Det visar en ny rapport 
från Central Connecticut State 
University som granskat läsbete-
ende i mer än 60 länder.

Studien mäter bland annat an-
vändning av bibliotek, tidningar, 
utbildning och datorer. 

På topplistan över bibliotek 
och mediebestånd hamnar Sve-
rige på 7:e plats. Men mäter man 
skolår och hur mycket pengar 
som satsas på utbildning ramlar 
vi ner till plats 34.

Sammanlagt kan vi ändå yvas 
över en femteplats i läskunnighet 
omgivna av goda grannar: 

1. Finland 
2. Norge  

3. Island  
4. Danmark  
5. Sverige

Rapporten heter 
World Literacy. How 

countries rank and why 
it matters och är gjord av 

John W. Miller och Michael 
C. McKenna. n BBL
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”Det är rimligt att vi  
tjänar pengar” [s 12]

"Krossa utsugarna!" [s 17] 

EU röstar om bindande  
oa-krav [s 18]

Forskningens Pirate bay [s 20]

Ojämlik tillgång till kunskap [s 21]

TEMA

MÅNADENS ELIN AV ELIN LUCASSI

Elin Lucassi är serietecknare, illustratör och skribent och jobbar dessutom med utbildning på Kungliga biblioteket. 
Hennes debutbok Jag är den som är den utkom på Kartago förlag i januari 2015.

det var ont om plats när biblioteket på Änga/Västervångs-
skolan i Ystad skulle göras om. Samtidigt skulle äldre och 
yngre elever samsas. Då mindes den nya skolbibliotekarien 
Josefin Andersson sin barndoms lust att klättra, och föreslog 
att man byggde en loftsäng. 

– Jag hade fått fria händer. Så jag rensade samtidigt i 
mediebeståndet, köpte in nytt, och ordnade mysiga läsplat-
ser. På ett år fördubblades utlånen. 

Rekommenderar du andra bibliotek att utöka 
med säng?

– Haha! Så enkelt är det inte. Sängen är bara en del av ett 
förändrat synsätt på hela skolan, av en satsning på biblio-
teket och elevernas läsning. Jag rekommenderar snarare att 
man anställer en skolbibliotekarie för det är det som gör den 
verkliga skillnaden! n  TEXT ANNIKA PERSSON

Det blir mer läst i sängenTalböcker 
gör det 
enklare för 
personer med  
läsnedsättning.

Lätt att låna 
och ladda ner.
legimus.se 
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ACCESS

Runt jorden växer rörelsen som vill att  
information ska spridas fritt. Samtidigt tornar  
betalväggarna upp sig. Biblioteksbladet har besökt  
de centrala aktörerna i dramat open access.   
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”Det är  rimligt 
att vi tjänar 

pengar”
Många trodde att vetenskapsförlagen skulle  

förlora sina intäkter när open access slog igenom.  
Men tvärtom växer bara vinsten hos Elsevier. 

TEXT  SIGRID MELCHIOR  FOTO  BRAM BELLONI

forskningsförlaget:
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emma Hersh har nyss 
anlänt från London till 
Elseviers högkvarter i 
Amsterdam. Vi träffas 
på tionde våningen i 
Milleniumtornet i ett av 
Amsterdams affärs-
kvarter, och tittar ut 
över staden som badar i 

januarisol.
Elsevier är med sina omkring 2 200 titlar 

världens största akademiska tidskriftsförlag, 
och ger bland annat ut The Lancet och Cell. 
Gemma Hersh arbetar med att utveckla före-
tagets policy för öppen tillgång till forsknings-
resultat. Hon är ofta på resa.

– Mycket av min tid går till att träffa institu-
tioner och forskningsråd för att prata om open 
access, bygga upp ett förtroende, förstå vad 
deras mål är och hur vi kan stötta dem i det, 
säger hon.

Och man får tillstå att hon och företaget har 
fingret på pulsen. När allt fler forskningsfi-
nansiärer började ställa krav på öppen tillgång 
trodde nog många att det skulle innebära 
slutet för traditionella tidskriftsförlag.  Den 
produkt de säljer – vetenskapliga artiklar - 
skulle ju därmed finnas gratis på nätet.

Men i stället har förlagen anpassat sig efter 
de nya spelreglerna och hittat nya affärsmo-
deller. I dag har marknaden vuxit och tid-
skriftsföretagen tjänar mer pengar än tidigare. 

Elsevier ger ut omkring 450 renodlade open 
access-tidskrifter. Där är alla artiklar gratis 
omedelbart. Tidskrifterna tjänar pengar på 
en författaravgift (article processing charge, 
APC) som forskaren själv betalar, och som i 
många fall ligger på runt 20-30 000 kronor. 
För de finaste tidskrifterna som The Lancet är 
författaravgiften 43 000 kronor. Detta kallas 
för gyllene open access.

Den andra modellen, grön open access, 
innebär att forskaren publicerar sig bakom 
en betalvägg i en prenumerationsbaserad 
tidskrift och gör artikeln tillgänglig i ett öppet 
digitalt arkiv först efter att förlagets tidsfrist – 
som hos Elsevier ligger på 12 eller 24 månader 
– har gått ut. 

– Vi stödjer båda modellerna för open ac-
cess, säger Gemma Hersh.

De flesta av Elseviers tidskrifter är hybrid-
tidskrifter. De finansieras med prenumeratio-
ner, men de gör också enskilda artiklar fritt 
tillgängliga på nätet om artikelförfattaren 
betalar en avgift.

det principiella argumentet för öppen 
tillgång är att forskning som finansieras med 
allmänna medel också ska komma allmänhet-
en till nytta. Vårdpersonal ska snabbt kunna 
anpassa behandling efter nya rön, och små-
företag ska kunna skapa innovationer utifrån 
upptäckterna. Kunskap ska inte reserveras 
dem som har råd att betala de hundratusentals 
kronor som det kostar för att prenumerera på 
en ledande vetenskaplig tidskrift.

I Storbritannien och Nederländerna har 
regeringarna sagt att man på sikt helt ska gå 
över till gyllene open access, det vill säga att 
forskarna själva betalar för att nå ut med sina 
resultat. I Sverige förespråkas inte en särskild 
modell för att uppnå målet med öppen tillgång 
på forskningsresultat till 2025. Vetenskaps-

rådet har tagit fram ett förslag till nationella 
riktlinjer som lämnades över till regeringen i 
fjol. 

Gemma Hersh är kritisk till att Vetenskaps-
rådet inte föreslår en särskild forskningspott, 
ur vilken forskare kan söka bidrag till förfat-
taravgifterna.

– Om gyllene open access ska vara ett 
realistiskt alternativ, vilket vi vill att det ska 
vara, måste forskarna kunna få sin APC-avgift 
betald. Men det finns ingen finansiering för 
detta, säger hon.

Hersh är också kritisk mot riktlinjen att alla 
artiklar ska ligga i ett öppet arkiv senast sex 
månader efter publicering i en prenumera-
tionstidskrift. Det skulle leda till att bibliote-
ken slutar prenumerera och att tidskrifterna 
lägger ner, säger hon och hänvisar till en 
enkätstudie från 2013 som gjorts av ALPSP, 
en branschorganisation för icke-vinstdrivna 
tidskriftsförlag. 

Enligt den studien uppger bara 56 procent 
av biblioteken inom naturvetenskap, teknik 
och medicin att de skulle fortsätta prenume-
rera på en tidskrift, och bara 35 procent inom 

humaniora och samhällsvetenskap, ifall en 
majoritet av innehållet fanns fritt tillgängligt 
ett halvår efter publiceringen. 

själva förekomsten av embargon får vissa 
inom akademin att se rött. Att gömma undan 
forskningsresultat som potentiellt kan hjälpa 
mänskligheten är omoraliskt, anser paleonto-
logen och open access-aktivisten Mike Taylor.

”För helvete, vi är forskare. Vårt jobb är 
att skapa kunskap. Om vi lyckas med det, och 
sedan murar in den bakom en vägg, slösar vi 
vår tid och våra finansiärers pengar, vilket i 
slutänden innebär att vi ödslar bort världens 
rikedom”, dundrade Taylor på brittiska the 
Guardians vetenskapsblogg.

Krav på öppen tillgång började höras på 
det tidiga 2000-talet. Då höjdes prenumera-
tionspriset på många vetenskapliga tidskrifter 
kraftigt, samtidigt som digitaliseringen gjorde 
produktionen billigare. Att förlagens avgifter 
inte stod i proportion till kostnaderna stack i 
ögonen.

Varken de forskare som skriver artikeln el-
ler de sakkunniga som granskar den får betalt. 
Den tid och kunskap de bidrar med bekostas av 
universiteten – universiteten som alltså också 
prenumererar på de dyra tidskrifterna.

De höga prenumerationspriserna var en 
av anledningarna till bojkotten ”Cost of 
knowledge”, som startade 2012. Den brittiske 
matematikern Timothy Gowers uppmanade 
då forskare att sluta publicera sig i, och sluta 
sakkunniggranska, Elseviers tidskrifter. I dag 
har över 15 000 skrivit under uppropet.

idag får elsevier och de andra tidskriftsjät-
tarna hårdast kritik för att de tar betalt för 
både prenumerationer och författaravgifter, så 
kallad double dipping. Men Gemma Hersh slår 
ifrån sig kritiken.

– Vi räknar ut prenumerationspriset enbart 
baserat på antalet prenumerationsartiklar i 
tidskriften, inte på open access-artiklarna i 
samma tidskrift, säger hon.

Hon menar att kritiken bygger på en miss-
uppfattning om att antalet artiklar är statiskt; 
när fler artiklar blir öppet tillgängliga borde 

G

Elseviers flaggskepp  
The Lancet.

Förfat tar
avgif ter

l Många författar-
avgifter för Elseviers 

tidskrifter ligger 
mellan 15 000 och 

30 000 kronor 
(1 800–3 500 dollar).

l Författaravgiften 
för Communist and 

Post-Communist 
studies är 15 000 

kronor och för 
 Design Studies 
  21 000 kronor.

l De tidskrifter med 
högst impact factor 
är också dyrast att 

publicera sig i. 

l Författaravgiften 
för The Lancet 

och Cell är 43 000 
kronor.

l Några open 
access-tidskrifter är 

gratis.

Elsevier är ett av 
världens största 
forskningsförlag. 
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färre artiklar vara prenumerationsbaserade, 
och priset på prenumerationen borde sjunka.

– Men det är inte det som händer. I själva 
verket blir både prenumerations- och open 
access-artiklarna fler, säger Gemma Hersh 
med eftertryck.

Nej, Elsevier tar inte betalt för samma 
artikel två gånger. Men i de länder som satsar 
stort på gyllene open access har det inneburit 
en enorm kostnadsökning för universiteten: 
att publicera sin egen forskning kostar i form 
av författaravgifter, och att ta del av resten av 
världens forskning kostar i form av prenume-
rationer på vetenskapliga tidskrifter.

Thomas Mattsson, bibliotekarie på 
Högskole biblioteket i Jönköping, skriver i ett 
blogginlägg att också den administrativa han-
teringen av författaravgifterna inneburit en 
kostnadsökning för lärosätena. Han hänvisar 
till en brittisk studie som visar att tidskrifts-
prenumerationer, författaravgifter och den 
ökade administrationen tillsammans kan räk-
nas ihop till  dubbelt så mycket som de tidigare 
prenumerationskostnaderna.
Elseviers vinstmarginaler är nästan 40 
procent. Tycker du att det är rimligt med 
tanke på att universiteten, som ni är helt 
beroende av, på många håll tvingas spara?

– Vi är ett kommersiellt företag, så ja, jag 
tycker att det är rimligt att vi tjänar pengar. 
Jag skulle önska att man fokuserade mindre på 
vinsten, och mer på det värde vi bidrar med, ge-
nom de tidskrifter vi publicerar och de verktyg 
vi utvecklar, säger Gemma Hersh.

värdet som gemma hersh talar om är framför 
allt den kvalitetsstämpel som de traditionella 
vetenskapliga tidskrifterna har. Den bibehålls 
genom hög kvalitet genom ”publikationens 
hela livscykel”: det tuffa urvalet, sakkunnig-
granskningen, copyrighthanteringen, mark-
nadsföringen och arkiveringen, säger Hersh.

Även om universitet, forskningsfinansiärer 
och politiker vill gå över till öppen tillgång, så 
tjänar den enskilde forskaren på att publicera 
sig i de mest prestigefyllda tidskrifterna, som i 

de flesta fall fortfarande bygger på prenumera-
tioner – oavsett om dessa har långa embargon 
eller höga författaravgifter.

Antal publicerade artiklar och hur högt 
tidskriften rankas (hur ofta den citeras, 
dess ”impact factor”) är det viktigaste på ett 
akademiskt cv. En del forskningsfinansiärer 
försöker nu hitta andra sätt att bedöma ansök-
ningar, exempelvis mäta hur mycket enskilda 
artiklar blir citerade.  

Men Gemma Hersh tror inte det kommer att 
förändras inom en överskådlig framtid.

– Vi får in över en miljon artikelerbjudanden 
varje år. Forskare väljer att publicera sig hos 
oss och det främsta skälet till det är kvalitet. n

Gemma Hersh vill att  
man ska tala mer om 
det värde förlagen 
tillför forskningen.
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”Krossa utsugarna!” röt 
professorn från Handels

”krossa utsugarna! Det enda de gör bättre 
än vi är att tjäna pengar!” Ropen skallrar 
mellan väggarna och inte förrän en envist 
signalerande mobiltelefon tjuter vaknar jag till 
och minns att det är 2015 och inte 1968, att vi 
befinner oss i Rosenbad och inte på ett ocku-
perat kårhus, och att utropet kommer från en 
professor på Handelshögskolan och inte från 
en upprorisk student. 

Vi är inbjudna av statssekreteraren för att ge 
vår syn på det förslag på nationella riktlinjer 
för öppen tillgång till vetenskaplig informa-
tion som Vetenskapsrådet lämnat till regering-
en. Ett starkt gemensamt ”Äntligen!” inleder 
hearingen. Äntligen har vi kommit så här 
långt! Äntligen har open access-frågan tagit 
plats i finrummet och på högsta politiska nivå! 

Sedan millennieskiftet har biblioteken gjort 
grovjobbet med information och mission på 
hemmaplan med budskapet:

Ni forskar, ni skriver, ni bearbetar ert manus, 
ni kvalitetsgranskar era kollegers manus, utan 
att få ett öre. Sen betalar vi på biblioteken fan-
tasisummor för att ni ska kunna läsa resultatet. 
Publicerar ni open access får ni större genom-
slag, fler citeringar, och alla kan ta del av era 
resultat. 

Två starka drivkrafter har fört open ac-
cess-rörelsen framåt: Att låsa upp betalväggar-
na kring forskningsresultaten och att sänka 
den kostnadsnivå som skapar alltför stora 
vinster. Om Vetenskapsrådets förslag med fri 
tillgång genom gyllene open access får fäste i 
Sverige och internationellt klarar man upplås-
ningen. Men kostnaderna kommer med största 
sannolikhet att öka och förlagen kommer att 
tjäna ännu mer pengar. För ett universitet som 
SLU ger ett snabbt räkneexempel en total pu-
bliceringskostnad på det dubbla jämfört med 
dagens prenumerationskostnader.

Steg för steg har förlagen gjort frågan till sin 
och stöpt om utmanaren open access till en po-
tentiell vinstmaskin. Det är när vidden av det-
ta slår oss i församlingen som mötet vänder. 

”Det är ett litet steg i rätt riktning på fel väg” 
ljuder en hög röst. 

vad som är rätt väg är det varken någon i pu-
bliken eller bland föredragshållarna som ens 
försöker ge ett svar på. Så länge förlagen orga-
niserar kvalitetskontroll och har makten över 
det vetenskapliga kapitalet där tidskrifternas 
varumärken lägger grunden till prestige och 
meritering står vi oss slätt. Så länge de dessut-
om ständigt ligger steget före i sin strategiska 
planering har vi inte en chans. Visst finns det 
nya alternativa OA-tidskrifter som lyckats 
men de bidrar snarare till att öka antalet pu-
bliceringskanaler än att vara ersättare. 

Open access är här för att stanna men om 
målet är ett icke-vinstdrivande publicerings-
system har vi ännu inte tagit första spadtaget. 
Är vi från bibliotekshåll beredda att slåss för 
ett systemskifte? Är det vår roll att göra det? 

Nu måste vi hantera en komplex situation 
med en mångfald av affärsmodeller som 
utvecklas snabbt. Vi behöver analysera och ta 
fram underlag för universitetens strategiska 
vägval. Jag ser två frågor som brådskar:  
1.  Hur behåller vi kontrollen över de totala 

kostnaderna för lärosätets publicering? 
2.  Kan lärosätena enas om vad som är rätt väg 

för open access på sikt? 

eller så orkar vi inte längre och retirerar till 
parollerna. Jag blundar och det rökiga kårhu-
set dyker åter upp på näthinnan. Ännu en ung 
man tar micken: ”Ner med hela skiten!” Bäst 
att hålla ögonen öppna i sökandet efter den där 
långsiktigt hållbara vägen till open access. n

Om hur SLU:s överbibliotekarie Karin Grönvall går på hearing om 
 nationella riktlinjer för öppen tillgång och kommer hem med slagord 
från -68 i ena örat och nya strategiska utmaningar i det andra. 

TEXT KARIN GRÖNVALL

Karin Grönvall.
FOTO: JONATHAN ROBSON

>
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U:s politik för öppen tillgång 
(open access, OA) genomförs 
framför allt i det egna forsk-
ningsprogrammet Horisont 
2020. All forskning som får 
EU-medel måste göras fritt 
tillgänglig för allmänheten 
senast sex eller tolv månader 
efter publicering, beroende på 
ämnet. Mellan åren 2014 och 

2020 delar Horisont 2020 ut 80 miljarder euro 
(ungefär 740 miljarder kronor).

Prenumerationsbaserade tidskrifter som 
kräver ensamrätt på forskningsartikeln  
under ett eller två år tar ut en författar- 
avgift av forskaren för att göra artikeln  
öppet tillgänglig tidigare än så (så kallad  
gyllene öppen tillgång). EU-kommissionen  
har avsatt pengar ur forskningspotten för  
att finansiera författaravgifterna, men  
varnar samtidigt för att detta kan ändras  
ifall förlagen tar ut oskäliga summor.

Men EU:s open acess-politik sträcker  
sig utöver den egna budgeten. 2012 rekom-
menderade EU-kommissionen alla EU-länder 
att införa krav på öppen tillgång när det  
gäller den forskning som finansieras med 
skattsedeln. Den rekommendationen ligger  
till grund för Vetenskapsrådets förslag till 
 nationella riktlinjer om öppen tillgång i Sve-
rige.

idag har alla EU-länder och de flesta andra 
forskningsfinansiärer en policy för öppen 
tillgång. Men den kan se ut på många sätt. 
EU-projektet Pasteur40A, som hjälper med-
lemsstaterna att utveckla riktlinjer för open 

access, konstaterar att 
det finns hundratals olika 
modeller bara i Europa.

När Nederländerna tog 
över ordförandeklubban 
i EU:s ministerråd (som 
representerar EU-länder-
na) vid årsskiftet lovade 

regeringen i Haag att göra öppen tillgång till en 
av hjärtefrågorna. Under våren kommer EU:s 
lagstiftare att behandla det förslag om upp-
hovsrättsreform som EU-kommissionen lade 
fram i december i fjol. I förslaget finns bindan-
de krav på ”öppen data”, alltså att all digital 
information från statligt finansierad forskning 
ska göras tillgänglig och kunna utvinnas och 
analyseras fritt (text and data mining).

Europas länder är överens om att forsknings resultat  
ska göras tillgängliga, men modellerna ser olika ut. 

– Jag tror att open access är norm i Europa om tio år. 
Vi har sett en enorm utveckling de senaste åren,  säger 
Susan Reilly, chef för intresseorganisationen LIBER. 

EU röstar 
om  bindande 
OA-krav

TEXT SIGRID MELCHIOR

I april hålls en stor EU-konferens om ”öppen 
vetenskap” – ett samlingsbegrepp för att hela 
forskningsprocessen ska bli mer tillgänglig.

Att det är just Nederländerna som står vid 
EU-rodret i vår är inte oväsentligt. För ett 
par månader sedan lyckades de holländska 
universiteten gemensamt nå en uppgörelse 
med de två största tidskriftsförlagen, Elsevier 
och Springer, om att under tre år bara betala 
för tidskriftsprenumerationer, inte författar-
avgifter.

– Alla länder, både i EU och USA, tittar nu 
på Nederländerna för att se om de lyckas. Men 
inga detaljer (i uppgörelsen) är offentliga, säger 
Susan Reilly på LIBER, som representerar 
över fyrahundra europeiska forsknings- och 
nationalbibliotek.

Om det holländska avtalet kommer att stå 
modell för andra EU-länder, så kommer det 
antagligen att bli ganska olika överenskom-
melser i olika länder, tror Reilly, eftersom ing-
en har insyn i detaljerna i varandras avtal. n

”Både EU och  
USA tittar nu på 

Neder länderna för  
att se om de lyckas.”

E

Få forskare motsätter sig  
visionen att alla ska få ta  
del av skattefinansierad forsk-
ning. Men i praktiken kan det 
finnas både ekonomiska och 
praktiska skäl att avstå.

att ens artiklar blir fritt tillgängliga för 
hela världen är en vacker tanke. Men vad 
händer om de används i fel sammanhang? 
Om någon tillskriver sig själv resultaten? 
Under de tio år som Camilla Hertil Linde-
löw arbetat med forskare och doktorander 
kring vetenskaplig publicering har hon mött 
många frågor kring open access. Numera 
är det oftast praktiska funderingar, vad ska 
man välja och hur går man tillväga? 

– Forskarna har sin lärartjänst som kan 
vara betungande, och att söka projektmedel 
tar en ökande andel av deras tid. Oa kan 
vara svårt att sätta sig in i eftersom det hela 
tiden dyker upp nya alternativ, säger Camilla 
Hertil Lindelöw, handläggare för publice-
ringsfrågor på Södertörns högskola.

Vetenskapsrådet ställer krav på att all 
forskning de finansierar ska vara tillgäng-
lig open access. Samtidigt delas en del 
av regeringens forskningsanslag ut enligt 
en bibliometrisk modell, där etablerade 
tidskrifter kan ge fler citeringar och därmed 
mer pengar. Det blir ett slags moment 22. 
Då kan forskaren söka pengar till en så 
kallad hybridpublicering hos exempelvis 
Elsevier, vilket skapar dubbla intäktskällor för 
förlaget. 

Camilla Hertil Lindelöw bedömer att allt 
fler forskare engagerar sig i oa. Med hash-
tagen #icanhazpdf frågar vissa på Twitter om 
någon kan skicka över en artikel som de inte 
har tillgång till. Det tänjer på gränserna för 
vad förlagen tillåter, en gräns som piratsidan 
Sci-Hub med råge klivit över.

– Oa har varit en biblioteksfråga eftersom 
det var vi som slog larm om att licenserna 
kostar så mycket pengar. Men nu ser man 
att forskarna engagerar sig allt mer, att open 
access också blir en del av ett folkbildande 
ideal, säger Camilla Hertil Lindelöw. n

TEXT ADAM WESTIN

Forskarna står och 
tvekar på tröskeln
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Den 4–5 april hålls 
Open science confe-
rence i Amsterdam, 
där EU kommer att 
lansera en plattform 
för öppen tillgång i 
medlemsländerna.

FO
TO

: I
ST

O
C

K

BIBLIOTEKSBLADET 3 | 2016  | 19



BIBLIOTEKSBLADET 3 | 2016  | 21

den amerikanske nätaktivisten Aaron 
Swartz polisanmäldes 2010 för ett data-
intrång i MIT:s nätverk. Han misstänktes 
för att ha laddat ner miljontals artiklar  
från deras forskningsdatabas Jstor  
med avsikt att sprida dem fritt på  
internet. Swartz förklarade sig oskyldig.

Åtal väcktes trots att Swartz nått en 
överenskommelse med Jstor och den 11 
januari 2013 tog Swartz sitt liv, bara 26 år 
gammal. Då riskerade han 35 års fängelse 

och en miljon dollar  
i böter. 

Aaron Swartz var bland 
annat med och skapade 
RSS- protokollet, webb-
platsen Reddit, Creative 
commons- licenserna 
och Open library. Han 
älskade bibliotek och ville 
att böcker skulle bli mer 
tillgängliga.

Efter sin död har han blivit 
en symbol för kampen för 
öppen tillgång. Swartz liv 
har skildrats i dokumentären 
Internets underbarn och i boken 
The idealist: Aaron Swartz and 
the Rise of Free Culture on the 
Internet av författaren Justin 
Peters. Nätverket Anonymous 
har också flera gånger hackat 
MIT i protest mot åtalet.  n BBL

lexandra Elbakyan är född i 
Kazakstan och bor troligtvis 
i Ryssland – exakt var vill 
hon inte säga. Att försöka få 
en intervju med henne känns 
lite som att söka kontakt med 
Lisbeth Salander, om hon 
fanns. Men bara minuter ef-
ter att jag skrivit till henne på 

Twitter plingar det till i mailkorgen. Ett ord.
”Yes?”
När Alexandra Elbakyan forskade i neuro-

vetenskap i Kazakstan utvecklade hon ett 
skript för att komma åt artiklar som hennes 
universitet inte hade licens till. De första som 
provade det som skulle bli Sci-Hub var studen-
ter i molekylär biologi som hon lärt känna på 
ett hackerforum. Sidan lanserades 2011.

Elbakyan för en ideologisk kamp att alla ska 
ha rätt att ta del av skattefinansierad forsk-
ning. Sidan har omkring 200 000 nedladd-
ningar per dag, de flesta från Indien, Kina och 
Iran. Som ”övertygad hacker” tycker Alexan-
dra Elbakyan inte att hon bryter mot lagen 
utan att hon pekar på områden där lagarna 
borde förbättras.

– Projektet blev direkt väldigt populärt 
eftersom det löste ett problem som så många 
forskare kämpade med. Men deras sätt att 

– studenterna på högskolan i Gävle har 
tillgång till 166 000 elektroniska titlar i sitt 
bibliotek. Om de istället hade valt att studera i 
Uppsala hade de haft 1 896 000 titlar. 

Skillnaderna i informationstillgång mellan 
olika lärosäten blev tydliga när  riksbiblio-
tekarien Gunilla Herdenberg talade inför 
utbildningsutskottet i Riksdagen inför den 
kommande forskningspropositionen. Och 
ojämlikheten är ett starkt argument för öppen 
tillgång till forskning.

biblioteksstatistisken från 2014 talar sitt 
tydliga språk. Ett stort universitet kan ha 
uppemot femtio gånger så många e-titlar att 
erbjuda som en liten högskola. 

Men man kan tolka statistiken på olika sätt. 
Överbibliotekarien på Linnéuniversitetet 
(53 121 e-resurser) Catta Torhell förklarar 
att siffrorna bör ställas i relation till vilken 
ämnesbredd lärosätet har. Det är också svårt 
att jämföra tillgång när det finns så många 
olika förvärvsmodeller. Vissa högskolor har 
till exempel ”on demand”-prenumerationer 
på e-böcker, där en titel inte syns i statistiken 
förrän den laddats ner ett visst antal gånger. 

– Det kanske finns en ojämlikhet som vi 
måste fundera över, men man måste skrapa 
lite till på ytan bortom statistiken. Det hand-
lar också om lärosätenas prioriteringar, om 
man till exempel är undervisningstunga eller 
bedriver mycket forskning, säger Catta Tor-
hell, överbibliotekarie på Linnéuniversitetet.

En annan ojämlikhet som riksbiblioteka-
rien Gunilla Herdenberg pekade på i sitt tal är 
skillnaden mellan den tillgång du har när du är 

Martyr för tillgänglighet

Forskningens  Pirate Bay
Hon har gjort 47 miljoner  vetenskapliga artiklar 
 tillgängliga för allmänheten – eller stulit dem, om man 
frågar förlagen. Till Biblioteksbladet säger  Alexandra 
Elbakyan att hon utkämpar ett slag mot upphovsrätt.

Hur många digitala titlar du har 
 tillgång till som student beror helt 
på var du pluggar. I Sverige skiftar 
det med över en miljon. När du 
sedan börjar jobba kan du plötsligt 
sakna kunskapsresurser helt och 
hållet.                          TEXT ADAM WESTIN

rättfärdiga det skiljer sig väldigt mycket åt. 
Vissa vill att all information ska vara fri, andra 
säger att det är dåligt att ladda gratis, men 
eftersom mitt universitet är fattigt har jag 
inget val.

Förlaget Elsevier har stämt Alexandra 
Elbakyan, som inte dykt upp i rätten. När hon 
kritiserades för detta i Scholarly Kitchen, en 
blogg med förlagsperspektiv, svarade hon att 
det hade varit dyrt att ta sig dit och ”eftersom 
jag ändå inte hade vunnit rättegången tog 
jag det rationella beslutet att lägga tiden och 
pengarna på Sci-Hub istället.” Oavsett hur det 
slutar ser hon positivt på framtiden för open 
access.

– Jag är inte säker på att vi kommer vinna 
just den här rättsprocessen. Men min prognos 
är att all vetenskap kommer vara fritt till-
gänglig i framtiden, säger Alexandra Elbaky-
an. n

A
TEXT ADAM WESTIN
FOTO PRIVAT

Aaron Swartz.
FOTO: FRED BENENSON
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Ojämlik tillgång  
till kunskap i Sverige

i utbildning och den du möter när du kommer 
ut i arbetslivet. En student från Uppsala uni-
versitet som börjar arbeta på Livsmedelsver-
ket går samtidigt från tillgång till nästan två 
miljoner titlar till 1300. 

svensk biblioteksförening delar  Gunilla Her-
denbergs analys. En forskare på en myndighet 
kan stå helt utan tillgång till elektroniska bib-
liotekstjänster, säger föreningens forsknings- 
och utvecklingssekreterare Katarina Wiberg.

– För forskare på statliga myndigheter 
kan det vara ett jätteproblem att få tag på ny 
forskning, de lämnas till att utnyttja kontakter 
eller gamla universitetsinloggningar, säger 
Katarina Wiberg.n

SCIHUB
En hemsida där 
över 47 miljoner 
forskningsartik-
lar finns att läsa 

illegalt. Om forskare 
använder den kan 
förlag som Elsevier 
stänga av lärosätets 

abonnemang på 
e-tidskrifter. Har 

funnits sedan 2011 
med varierande 

domännamn.

Alexandra 
Elbakyan.
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Totalt antal elektroniska titlar  
på högskolor och universitet i urval

Uppsala universitetsbibliotek  

Luleå universitetsbibliotek 

Stockholms universitetsbibliotek 

Lunds universitetsbibliotek 

Kungliga tekniska högskolans bibliotek

Chalmers bibliotek 

Göteborgs universitetsbibliotek 

Högskolan i Borås, bibliotek och läranderesurser

Blekinge tekniska högskola, bibliotek 

Högskolan i Gävle, bibliotek

Mälardalens högskolas bibliotek 

Malmö högskola, bibliotek och IT 

Örebro universitetsbibliotek 

Högskolan Dalarna, bibliotek 

Högskolan i Halmstad, bibliotek 

Högskolan i Skövde, bibliotek 

Mittuniversitetets bibliotek 

Handelshögskolan i Stockholm, bibliotek 

Linnéuniversitetet 

Södertörns högskolebibliotek 

1 895 824

1 798 855

798 720

435 382

317 215

285 981

281 293

277 560

201 367

166 060

156 953

153 034

149 000

140 996

133 054

126 200

90 104

57 477

53 121

39 709
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NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

arje dag besöker 2 500 per-
soner Uppsala stadsbiblio-
tek eller det ofta knökfulla 
kafé Kardemumma som 
ligger i anslutning till det. 
För att göra byggnaden mer 
tillgänglig och skapa en mö-
tesplats som går att använda 
även när biblioteket har 

stängt, har entrén till själva biblioteket flyttats 
in i huskroppen, medan det som tidigare var 
biblioteksentré – mot gågatan Svartbäcks-
gatan – har byggts om, så att besökarna kom-
mer in i en mer social och öppen miljö innan 
de når biblioteket.

Den nya entrén innefattar kaféet, hörsal och 
utställningsrum samt en lounge där besökare 
kan läsa på skärm eller papper även utanför 
bibliotekets ordinarie öppettider. Kanske är 
författaren Lena Andersson i hörsalen och ta-
lar om sin senaste bok medan några studenter 
sitter och gör ett grupparbete på kafét intill 
och läsglada Uppsalabor roar sig med att ta del 
av tidningarna i hyllorna utanför – om de inte 
tar en sväng in i utställningsrummet för att se 
på konst.

– det finns en stark trend i hela Biblioteks-
sverige i dag. Det är att allt fler vill mötas och 
föra samtal kring litteratur, säger Karin Rune-
vad, enhetschef inom Uppsala bibliotek.

Hon tror att det hänger ihop med bibliote-
kens viktiga demokratiska roll, att de funge-
rar som en neutral arena som välkomnar fri 
åsiktsbildning, där det går att samtala eller 
debattera.

– Min tolkning är att det är en följd av da-
gens samhällsförändringar, att många värnar 
om biblioteken och bibliotekens roll, säger 
samordnaren och mångspråksbibliotekarien 
Anna Sofia Perotti. Det är bakgrunden till att 
vi vill att hörsalen ska kunna användas oftare 
och även på kvällar. 

Det rum som hörsalen ligger i tjänade  
förut som tidningsrum. Efter ombyggnaden 
har hörsalen 90 platser och en scen som kan  
bli en filmduk vid behov. När inget särskilt 
händer i hörsalen går det att sitta och läsa  
där, och det behövs eftersom Uppsala är en 
studentstad med ständigt behov av studie-
platser. Vissa av hörsalens stolar har upp-
fällbara bord så att besökaren kan sitta och 
skriva, med eller utan dator. Intill hörsalen 

Uppsala bygger  
för möten

>

På Uppsala stadsbibliotek har ny teknik och en växande befolkning ställt  
nya krav på funktion. I vinter har innergården byggts om till en lounge  
och entréerna flyttats för att möjliggöra meröppet.

V

Återlämningssystem 
för komplexa miljöer
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1 NY ENTRE 
Tidigare fanns en ramp här, men den nya  
entrén går mer direkt in från gågatan, och  
tanken är att den ska fungera mer välkomnande.

2 NY ENTRE
Nu finns ytterligare en entré till biblioteket, där  
besökaren kommer rakt in till Fyriskällan där arkiven 
finns. Härifrån går också en trappa upp till entréplan.

3 UTSTÄLLNINGSRUM
Ett helt nytt utställningsrum öppnas här, där konsten 
som ställs ut kan vara av traditionell art, men ibland  
är det barnverksamheten som bidragit till utställnings-
föremålen. Rummet kan vara öppet även efter att 
biblioteket stängt.

4 HÖRSAL/LÄSESAL
Det tidigare tidskriftsrummet har blivit en hörsal som 
kan rymma 90 personer, men stolar kan tas bort för att 
få plats för rullstolar. Här finns också en scen där man 
kan ha författarsamtal eller visa film eller hålla debatter. 
När salen står tom går det bra att sitta här och studera. 
Vissa av stolarna har uppfällbara bord.

5 KAFÉ 
Kaféet utökar antalet platser med en tredjedel. Det he-
ter Kardemumma, och är inte bara kafé utan lunchställe 
med fullständiga rättigheter. Sådana kaféer kallas även 
för ”schweizeri”, ett slags finare konditori enligt schwei-
zisk modell. Nu kommer kaféet att kunna ha öppet även 
efter kl 20, då biblioteket stänger på vardagar.

6 GLASGÅRDEN 
Glasgården mellan kaféet och biblioteket fungerar 
som en lounge. Här går det bra att låna tidskrifter och 
tidningar och sitta och läsa i bekväma fåtöljer försed-
da med läslampa, alternativt ställa upp sin dator på 
något av borden. Förutom tidskrifterna finns ipads och 
besökare har tillgång till databasen Library pressdisplay. 
Det går att ta med sig fika ut hit. Ibland kommer mindre 
debatter eller sammankomster att hållas här.

finns ett annat, helt nytt rum: en utställ-
ningssal.

– Tidigare hade vi utställningar i biblio-
teksutrymmet, men nu går det att titta på 
konst även när biblioteket är stängt. Förut-
om traditionella konstutställningar ställer 
vi ut resultaten av barnverksamhet, konst 
som skapats i samarbete med förskolor och 
pedagoger, säger Karin Runevad.

genom att ha en mer öppen entré mot 
gågatan utanför ville arkitektkontoret 
Werket arkitekter göra biblioteket mer 
välkomnande. Kaféet har blivit större och 
kan ta emot fler gäster, eftersom det fått 
ta över rum där bibliotekets lokalsamling 
Uppsala- och Upplandssamling tidigare 
fanns. Samlingen i sin tur har flyttat ihop 
med folkrörelsearkivet och stadsarkivet en 
trappa ner.

– Arkivdelen byter namn till Fyriskäl-
lan. Det är en samlingsplats för arkivmate-
rial och där ska människor kunna sitta och 
släktforska, exempelvis. Det finns också en 
ny entré en trappa ner, så besökare kan nu 
komma in på biblioteket från två håll, säger 
Karin Runevad.

Den lounge-liknande delen utanför kafé-
et kallas ”glasgården”. Det är ett utrymme 
som byggts där den tidigare innergården 
fanns.

– Arkitekterna har tänkt mycket i 
termer av vinterträdgård när de gjorde 
glasgården. Även här går det att ha mindre 
program med debatter och sådant, annars 
rymmer glasgården tidskrifter, tidningar, 
läsplattor och databas för tidningar, säger 
Karin Runevad. n
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lice Bah Kuhnkes arbets-
rum på Kulturdeparte-
mentet på Drottninggatan 
i Stockholm är inte fyllt av 
böcker. I stället pryds det av 
stora konstverk, som med 
jämna mellanrum byts ut, 
och möbler av svensk de-
sign. Men biblioteken ligger 

henne varmt om hjärtat och deras framtid är 
en av hennes mest angelägna frågor, bedyrar 
hon. 

– Jag blir ibland ifrågasatt varför jag fokuse-
rar så på detta. Vi miljöpartister har alltid fått 
höra att vi ”pratar om bibliotek när världen 
brinner”. Och ja – det är precis det vi gör. För 
då behövs de!

Motståndet hon pratar om kommer från 
kommunpolitiker som är pressade att prio-
ritera för att få ihop sina budgetar. Alice Bah 
Kuhnke förstår det men säger att hon inte 
tror att det alla gånger är rätt prioriterat när 
kommuner skär ned på biblioteksverksamhet. 
För det handlar om prioriteringar, menar hon. 
Resurserna finns för att vi i Sverige ska kunna 
ha jämlika bibliotek över hela landet. 

– Jag brukar säga till kommunpolitikerna 
att det ni håller på att diskutera är om ni ska 
avveckla dåtiden, samtiden och framtiden! 
Visa mig vilka andra verktyg ni har för att ge 
era kommuninvånare det biblioteken ger dem 
– en arena, ett forum, en kanal för demokrati-
seringsprocesser.

A
Det är ett och ett halvt år sedan Alice Bah 

Kuhnke tillträdde som kultur- och demokrati-
minister. Under den tiden har hon besökt 
biblio tek runtom i Sverige och i andra länder. 
Hon har invigningstalat på Bok- och biblio-
teksmässan i Göteborg och gett i uppdrag till 
Kungliga biblioteket att ta fram ett förslag på 
en nationell biblioteksstrategi. Under 2015 
avsattes fem miljoner kronor till detta, och 
till och med 2018 beräknas anslaget öka med 
6 miljoner kronor per år. En nationell strate-
gi har efterfrågats under många år av bland 
andra Svensk biblioteksförening. 

Även om biblioteken lyder under det kom-
munala självstyret så är de också en nationell 
angelägenhet, och det är hennes jobb att våga 
säga det, förklarar Alice Bah Kuhnke.  

Hon har en stark tilltro till den kommande 
nationella strategin, och 
det märks att hon är stolt 
över att ha fattat beslut om 
att ta fram ett förslag på en 
sådan. Redan efter första 
frågan kommer hon in på 
den för att sedan återkom-
ma till den, och vikten av 

den, flera gånger under intervjun. Alice Bah 
Kuhnkes förhoppning är att strategin ska 
konkretisera bibliotekslagen och bli ett verk-
tyg som hon kan använda för att få kommun-
politiker att i större utsträckning prioritera 
biblioteken. 2019 ska förslaget till strategin 
vara klart men hon tänker inte luta sig tillbaka 
till dess. 

– Jag sitter ju inte och väntar med att disku-
tera bibliotekens roll till 2019, tvärtom. De är 
uppe i vart och vartannat regeringssamman-
träde. Hur bildar vi ett folk? Vilka verktyg är 
viktiga? Vad har vi för arenor?  

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ser 
fram emot den nationella biblioteksstrategin. Men redan 
nu vill hon ha folkets hjälp att stoppa stängningarna. 

Ministern vill  
se massprotester

TEXT SALLY HENRIKSSON
FOTO MARGARETA 
BLOOM SANDEBÄCK

”Jag sitter ju inte  
och väntar med att  

diskutera bibliotekens 
roll till 2019, tvärtom.”

En bok som Alice Bah Kuhnke 
läst nyligen och som hon 
rekommenderar är Den tunna 
hinnan av Ludvig Igra.
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Samtidigt som Alice Bah Kuhnke framhål-
ler att hon tycker att biblioteken är viktiga 
– och till och med kommer att vara allt mer 
betydelsefulla i en föränderlig samtid – pekar 
utvecklingen på motsatsen. De senaste tio 
åren har över 200 biblioteksfilialer lagts ned, 
landets bibliotek får allt kortare öppettider, 
bemanningen minskar och flera bibliotek har 
problem med hot och våld. Skillnaderna i be-
manning, öppettider, lokaler och utbud mellan 
olika bibliotek är stora. Vad kan då regeringen 
göra för att vända den utvecklingen?

– Till att börja med har jag ju biblioteks-
lagen. Men den är inte så detaljerad, därför 
behövs strategin. Jag kan lyfta diskussionen 
och debatten om vikten av att prioritera biblio-
teken. Jag måste helt enkelt locka kommun-
politikerna att prioritera biblioteken med de 
medel jag har. Finansiering är det tydligaste 
lockbetet, kommunerna är ju hårt utsatta. 

Alice Bah Kuhnke pratar högt och snabbt, 
gestikulerar stort och rör sig i fåtöljen. Hon 
återkommer gång på gång till hur angelägna 
biblioteken är. Hon berättar om biblioteksper-
sonal hon har träffat och om bibliotek hon har 
besökt. Och om den gemensamma arbetsgrupp 
för Kulturdepartementet och Utbildningsde-
partementet som bland annat diskuterar skol-
biblioteken. Men allt är inte upp till henne och 
andra politiker menar hon, och efterlyser större 
engagemang utanför de politiska rummen.

– Alla vi politiker påverkas ju av vad våra po-
tentiella väljare vill. Besparingar som drabbar 
bibliotek har vi sett under många år. Det har 
larmats, men det har inte väckt det engage-
mang jag önskar. Med tanke på vilket hot mot 
demokratin det är när ett bibliotek läggs ned så 
önskar jag att det väckte massprotester. 

de största utmaningarna är, enligt kul-
tur- och demokratiministern, diskussioner 
om nedläggningar och privatiseringar av 
bibliotek, skolbibliotekens haltande roll, stora 
skillnader mellan biblioteken och att förhålla 
sig till en föränderlig värld med människor på 
flykt där biblioteken spelar en viktig roll för 

deras mottagande. Alice Bah Kuhnke pratar 
om ett polariserat samhälle där medie- och 
informationskunskap är ett av de viktigaste 
verktygen för att motverka det – och då är 
folkbibliotekens roll central. 

– När vi i dag tydligt ser hur framför allt 
unga rör sig allt mer i forum och sociala medier 
där deras egna världsbilder bekräftas är biblio-
teken jätteviktiga. Där finns kunskap om in-
formationssökning, källkritik och allt sådant. 
Men det behövs även bemannade bibliotek 
med utbildad personal. 

Tillgång till e-böcker och digitaliseringen 
i stort är av betydelse, förklarar Alice Bah 
Kuhnke. Genom digitaliseringen blir det enk-
lare med samarbeten, vilket är ett måste för 
att alla ska få samma tillgång till bibliotek. 

en annan utmaning för biblioteken är att 
minska den digitala klyftan i samhället. Hur 
de ska klara det samtidigt som biblioteken blir 
färre och sämre bemannade hoppas hon att 
den nationella strategin ska kunna ge vägled-
ning i. Tillgången till kultur, kunskap och in-
formation får aldrig styras av var i landet man 
bor eller vem ens föräldrar är, framhåller Alice 
Bah Kuhnke och påminner om sitt mantra 
”mer kultur till fler i hela landet”.     

Även om biblioteken har sina utmaningar så 
är Alice Bah Kuhnke på flera sätt imponerad 
av deras verksamheter, säger hon, och tar det 
senaste årets ökade flyktingmottagande som 
exempel. Biblioteken har en viktig roll i eta-
bleringen av nyanlända, anser hon, och menar 
att de därför bör få en del av de tio miljarder 
kronor som Regeringen har skjutit till för att 
kommunerna ska kunna hantera detta. 

– Jag har sett hur bibliotek har samarbetat 
på alla möjliga sätt med kommunen, andra 
bibliotek och flyktingboenden för att möta 
och hjälpa dem som kommer hit och hitta hur 
biblioteken kan vara en plats för dem. Bibliote-
ken har länge arbetat på samma sätt, att vara 
en plats för alla, men samtidigt kan de ju inte 
vara socialkontor.

Hon förklarar: 

– Det var ju inte så att det i alla rubriker stod 
”Bibliotek rusta er!” men bibliotekarier som, 
i egenskap av aktiva medborgare, tog del av 
nyhetsflödet förstod att det här handlade om 
dem också. Det är stort och säger en hel del om 
bibliotekens potential. Och det gäller inte bara 
flyktingmottagande, bibliotek har länge arbe-
tat på samma sätt med till exempel hemlösa. 
Hur ser du på bibliotekens framtid?

– Jag ser att den ska ljusna! Det finns mörka 
moln som har tornat upp sig under många år, 
det är en lång dags färd mot natt, men den ska 
ljusna. Vi behöver biblioteken mer än någon-
sin. 
Hur ska den göra det? 

– Det handlar om prioriteringar från re-
geringsnivå och kommunalnivå. Resurserna 
finns, politik är prioriteringar. Att prioritera 
i dessa mörka tider är en grannlaga uppgift, 
men vi behöver förstå vad vi riskerar att priori-
tera bort. Jag ser ljus. n 

Alice  
Bah Kuhnke

l Född: 1971 i Malmö.
l Bor: Stockholm.
l Familj: Maken 

Johannes Bah Kuhnke 
och deras tre barn.
l Senaste lästa 

bok: ”Ankare” av Klas 
Östergren.

l Favoritbok: Alla de 
böcker som får mig 
att känna något. Av-

sky, skam, glädje, lust, 
sorg, ilska, hunger, 
inspiration. Böcker 

som finns kvar inom 
mig långt efter att jag 

läst dem. 
l Bästa biblioteks-
minnet: Min älskade 
bokbuss. Den föränd-
rade mitt liv. Inget är 
viktigare för mig än 

just det.

”Jag måste locka 
 kommunpolitikerna att  

prioritera biblioteken med  
de medel jag har”, säger  

Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke om …
… att öronmärka pengar till bibliotek:  
”Jag säger inte att det kommer att bli så,  
men det skulle kunna vara ett alternativ.  
Det är något vi tittar på.” 

… biblioteken som fysiska mötesplatser: 
”Biblioteken är viktiga  icke-kommersiella 
 andrum som behövs i vårt samhälle. 
 Biblioteken kan se ut på alla möjliga sätt i 
framtiden men det behövs sammanhang för 
mellanmänskliga möten.” 

… problem med våld och hot på  bibliotek: 
”Det är en oacceptabel konsekvens av ned-
monteringen av vårt välfärdssamhälle. Därför 
är det viktigt att kommunpolitikerna för 
en diskussion om vilka konsekvenser deras 
 prioriteringar får och vilket sorts rum de vill  
att biblioteket ska vara.” 

>
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 F 
yra trappor ner i Kungliga bibliote-
kets stora hus i Humlegården i Stock-
holm finns mikrofilmsläsesalen där 
biblioteket tillhandahåller sin nya 
tjänst för digitaliserade dagstidning-

ar. Innan man får gå ner måste man hänga av 
sig ytterkläderna och stoppa allt man ska ta 
med sig in i en genomskinlig plastpåse. Längst 
där nere står det inte ”varning för leoparden”, 
bara nästan. 

Men väl inne öppnar sig Sveriges moderna 
historia. KB har digitaliserat alla svenska 
dagstidningar från 2014. Men med några 
titlar har man gått tillbaka betydligt längre. 
Aftonbladet är digitaliserad från 1830 till idag. 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet från 
1864 respektive 1884. 

gränssnittet är lätt att använda. Det går 
att söka på ord, namn, vad som helst. Eller 
att bläddra sig fram sida för sida, tidning för 
tidning. Inspirerad av plastpåstvånget söker 
jag på ”bibliotekstjuv” och får stifta bekant-
skap med både ingenjör Sundevall som i slutet 
av tiotalet plockade på sig vetenskapliga 
böcker från en rad forskningsbibliotek och en 
ung skådespelare som på trettiotalet norpade 
böcker från Stockholms stadsbibliotek för att 
sedan lämna dem som pant för förtäring på 
olika kaféer. 

När jag byter sökord till ”bokbål” får jag 
oväntat mycket träffar, träffar som visar en 
av svårigheterna med tidningsdigitalisering.  
Bokbålen visar sig bestå mest av bokhållare. 

 
NYTTA

NÖJE

ANVÄNDAR- 
VÄNLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

Kommentar till betygen: 
Nöjesbetyget varierar med  

användarens dagsform 
som var på topp vid test-
tillfället. Plus för bekväma 
stolar och flera toaletter. 
Minus för att tjänsten är 
svår att hitta på webben 
och man lätt hamnar i en 
tidigare, mycket begrän-
sad, tjänst utan att förstå 

att man gått vilse. 

VAD? Digitaliserade dagstidningar
VAR? Kungliga biblioteket eller www.tidningar.kb.se
FÖR VEM? Alla som vill veta vad som hänt förut, och hur det skildrades

BBL TESTAR
Vad tycker du att 

vi ska testa?  
Tipsa bbl@a4.se

TEXT & FOTO  
ANNIKA PERSSON

”Högsta prioritet att få  
upp tjänsten ur källaren!”

Eller ”bokbål  are” som tjänsten av misstag 
kallar dem. OCR-läsaren läser ofta fel. 

Vill man ta upp söksidan hemifrån, visas 
träffar efter år 1 900 av upphovsrättsliga skäl 
bara med några få kontextord och maskade 
tidningssidor. 

Men summan är att de digitaliserade tid-
ningarna är en fantastisk tjänst som det borde 
vara högsta prioritet för politikerna att få upp 
ur källaren och göra tillgänglig på alla landets 
bibliotek, för forskning, skolor och folk. Den 
som trodde att allt finns på Google biter i 
gräset. n

Betyg

"Stora festtåg av studenter" kommer till 
eldarna i bokbålens Tyskland, rapporterar 
DN den 11  maj 1933. 

HUR SKAFFAR DU DIG 
KOLL PÅ LÄGET?

Det är inte lätt att hålla koll på hela verksamheten på 
ett bibliotek. Du har säkert bättre metoder än att nyfi-
ket spana mellan bokhyllorna, men vi kan hjälpa dig bli 
ännu mer effektiv. 

Gör som flera av våra kunder – skaffa vårt analysverk-
tyg Trend. Det ger dig tydliga grafiska presentationer av  
statistik från bibliotekssystemet, vilka kan kombineras med 
både besöksstatistik och statistik över programverk- 
samheter. Helt enkelt ett effektivt och överskådligt sätt 
att få en helhetsbild över hela din verksamhet.

• Statistik över  
 låntagare

• Kontroll på  
 korslån

• Redovisning av  
 populära titlar

• Översikt  
 över väntetid

• Aktiviteter per  
 målgrupp

AXIELL TREND

Axiell Sverige, www.axiell.se, FB: Axiell Sverige
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SÅ  
GJORDE  

VI
3D-skrivar-
projektet

Med hjärtat  
fyllt av 3D
Gula plastiga hjärnor, hjärtan, skelettarmar  
i miniatyr och till och med en liten Star Wars-Yoda 
 möter besökarna i Medicinska biblioteket i Umeå  
så fort de kommer in. Den som vill får testa själv. 

en mest it-intresserade 
trion på Medicinska 
biblioteket i Umeå började 
fundera över frågan för ett 
drygt år sedan. Borde inte 
deras bibliotek tillhan-
dahålla en 3D-skrivare? 
Med tanke på den snabba 
utvecklingen inom medi-

cinsk teknik? För att bredda tillgången till nya 
verktyg? Umeå universitet hade just lett arbe-
tet med en nationell agenda för 3D-skrivare, så 
visst borde det vara angeläget. 

de tre bibliotekarierna Anders Karlsson, 
Petra Svanborg och Erik Johansson bestämde 
sig för att försöka. 
Hur bar ni er åt? 

– Vi började med att lägga in en enkel skri-
vare och en skanner i den ordinarie IT-budge-
ten. Sen började vi förankra idén för att få loss 
arbetstid till att driva projektet.
Hade ni jobbat med 3D-skrivare förut, 
eller visste hur man gjorde? 

– Nej, utan först höll företaget som vi köpte 
skrivaren av en handhavandekurs. Han var 
här i två dagar och visade det tekniska. Men 
sen har vi också läst på egen hand och lärt oss.  

D
När blev det klart att ni fick sätta igång på 
riktigt? 

– Det var i mars förra året. Och det blev en 
rätt rolig historia, för redan på det avdelnings-
mötet när Ingrid, vår chef, berättade att vi fått 
pengar till projektet kom den som hade pass i 
informationsdisken plötsligt in och knackade. 
Hon sa att folk frågade efter någon 3D-skriva-
re som tydligen skulle finnas. Så snabbt hade 
alltså ryktet gått från mun till mun. 
Får vem som helst använda skrivaren? 

– Ja, vi har inte satt några begränsningar. 
Det är klart att vår huvudmålgrupp är studen-
terna och vi har inte marknadsfört oss utanför 
universitetet, men dyker det upp några andra är 
de välkomna. Sen måste den som vill använda 
skrivaren gå en introduktionskurs. Vi är är rätt 

lära sig att korrigera en modell på kuppen. När 
man väl är certifierad så kan man boka in sig 
och använda skrivaren som man vill. Man kan 
öva och testa med 3D-modellering hemma och 
så komma hit och skriva ut. 
Nu väntar trion på besked om projektet 
blir permanent. 

– Vi hoppas på det. Och då står ytterligare 
en skrivare på önskelistan. Då vill vi också 
börja jobba med 3D-skanning. Vi har redan 
skannern, vi måste bara få den att fungera med 
grafikkorten i datorn. Det skulle också vara 
spännande att se om vi kunde skapa ett sam-
arbete kring 3D-modellering med designhög-
skolan. Det är redan många av studenterna där 
som gör medicinska modeller som examens-
arbete. n

TEXT & FOTO  
ANNIKA PERSSON

På en hylla intill in-
formationsdisken står 
utskrivna modeller att 
fingra på.

De tre 3D-bibliotekarierna i Umeå Anders Karlsson,  
Petra Svanborg och Erik Johansson.

3D-stationen är centralt placerad i biblioteket.

noga med att vi inte vill bygga en utskriftsser-
vice. För att stämma med bibliotekets uppgift 
vill vi att det här ska vara en del av en lärande-
process, att skrivaren ska vara ett lärobjekt.  
Vad gör man på kursen? 

– Det handlar till stor del om praktisk kun-
skap. Hur man fyller på skrivaren med plast, 
var man hittar modeller för utskrift, hur man 
laddar ner dem och hur man sedan hanterar 
programmet som för över dem till skrivaren. 
Sen får de prova att ta ur modellen och ladda 
av skrivaren. 
Får de skriva ut vad som helst? 

– Nej, på kursen brukar vi skriva 
ut ett Game of Thrones-bokmärke. 
Det tar bara tio minuter att skriva ut 
och så har modellen ett fel, så man får 

3Dskrivar
projek tet

Pris: Ca 17 000.
Tidsåtgång: Ca 40 

procent av en heltid.
Kurser: Introduk-
tionskurser samt 

teoretiska kurser i 
grupper om ca 10 

deltagare. 
Antal certifierade 
användare efter  

en termin: Ca 60. 
All personal som  
arbetar i informa-
tionsdisken ska få  

utbildning.
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DEBATT
Vad tycker du?

Skriv du också till 
bbl@a4.se

”Vi vill hjälpa  
de nyanlända”
Skolbiblioteken har en viktig roll att spela för de nyanländas möjligheter  
att  utveckla språk och kunskaper. Men för att lyckas behöver bibliotekarierna 
tid, pengar och fortbildning, skriver skolbibliotekarien Cilla Dalén.

vanligt många skolor 
har på senaste tiden 
tagit emot nyanlända 
elever. Det är barn, 
ungdomar och vuxna 
som ännu inte behärs-
kar svenska språket, 
som har olika moders-
mål och som kan ha 

väldigt gedigen eller helt obefintlig skolbak-
grund. Runtomkring i Skolsverige ställs frågor 
och utbyts erfarenheter om hur vi ska ta hand 
om dessa elever och tillgodose deras behov av 
utbildning på bästa sätt. Skolbiblioteket har en 
viktig roll i detta.

En grundläggande förutsättning för att 
kunna göra ett bra arbete i skolbiblioteket 
gentemot våra nyanlända elever är tid. Det 
gäller förstås alla elever, men de nyanlända 
eleverna kräver en del extra. Eleverna har rätt 
att få litteratur på sina modersmål och det är 
en komplicerad sak att skaffa böcker på vissa 
språk. Vi behöver även ta reda på och tillgäng-
liggöra IT-resurser på modersmålen; inom 
skolan betonas att eleverna ska få förutsätt-
ningar att fortsätta utveckla kunskaper inom 
olika ämnen med stöd av modersmålet. Lit-
teratur och IT-resurser på modersmål måste 
hela tiden förnyas när det kommer elever med 
nya språk.

O
Även utbudet av svensk litteratur och 

tillgängliggörandet av svenska lärresurser 
behöver vidgas när skolan har elever som kom-
mit olika långt i utvecklingen av det svenska 
språket. Med en god undervisning kan elever 
tillgodogöra sig mer avancerade texter, men 
våra nyanlända elever är ofta mycket studie-
motiverade och vill kunna arbeta också på 
egen hand. När de studerar på sin fritid, utan 
lärares handledning, behöver de ha tillgång till 
böcker och IT-resurser som de kan klara av att 
använda utan lärares stöd.

detta att de nyanlända eleverna ofta är 
mycket studiemotiverade gör att biblioteket 
också är viktigt som lokal för studier. Ett öppet 
bibliotek, bemannat med bibliotekarier som 
kan hjälpa till och med tillgång till böcker och 
datorer, är en sorts läxhjälp. Det tar tid att stu-
dera på ett språk man ännu inte kan så bra.

En strid ström av nyanlända elever kräver 
stor flexibilitet av hela skolans organisation. 
Det skapas nya grupper och anställs nya 
lärare, grupper växer successivt och blir ibland 
för stora, och eleverna kan vara på väldigt 
olika nivåer språkligt och kunskapsmässigt. 
En bibliotekarie kan användas som resurs i 
språk- och litteraturarbetet och kanske dela 
grupper med läraren. Bibliotekarien kan även 
introducera viktiga lärresurser för elever 

och för nyanställda lärare. Dessutom läser 
nyanlända också ämnen där de ska lära sig att 
söka information och vara källkritiska och där 
behövs bibliotekariekompetensen.

skolans bibliotek är rektors ansvar, men det 
finns några saker som jag anser att kommun, 
eller annan huvudman, behöver engagera sig i: 
l Bibliotekets roll för nyanlända elever 
behöver lyftas och tydliggöras på lednings-
nivå eftersom det tyvärr ofta finns rätt stor 
okunskap om skolbibliotekets möjligheter och 
bibliotekariers kompetens bland rektorer.
l Resurser ska fördelas mellan skolor efter 
behov, och i det sammanhanget bör även 
skolbiblioteken prioriteras mer på skolor med 
många nyanlända elever. Det behövs mer tid 
för bibliotekarierna på dessa skolor, och biblio-
teken behöver också resurser för att köpa in 
böcker på de större språken. 
l Böcker på modersmål, som komplement 
till skolornas eget bestånd, måste finnas som 
gemensam resurs för cirkulation i kommuner 
eller regioner. Det är omöjligt att ha tillräckligt 
med böcker på alla språk på varje enskild sko-
la. Medel behöver avsättas centralt för detta. 
l Bibliotekarier behöver fortbildning och erfa-
renhetsutbyte runt arbetet med de nyanlända 
eleverna, tillsammans med annan personal på 
skolan och med andra bibliotekarier.

Cilla Dalén är biblioteka-
rie på Hjulsta grundskola  
i Stockholm och skriver 
även på bloggen Vad 
gör de i biblioteket? på 
Pedagog Stockholm. 2014 
fick Hjulsta skolbibliotek 
utmärkelsen Skolbibliotek 
i världsklass av fackföre-
ningen DIK.
Blogg: 
 pedagogstockholmblogg.
se/vad-gor-de-i- biblioteket
FOTO: PRIVAT

Okunnig bild av bibliotekarien
som bibliotekarie tvingas man ofta förklara för folk 
vad man egentligen är utbildad till och vad ens kompetens 
innebär. Vad man helt enkelt gör på ett bibliotek. Som 
medlem i Svensk biblioteksförening har jag uppfattat att 
föreningen arbetar med att synliggöra bibliotekens arbete. 
Därför blev jag väldigt förvånad när jag läste artikeln ”Hitta 
tröjan – är det mitt jobb?” om hur filosofen Eva Schwarz 
undersöker och utbildar bibliotekarier i att reflektera över 
sina arbetsuppgifter. Hon förmedlar att hon inte hade en 
aning om att människor gick till biblioteket för att få hjälp 
i informationsfrågor och ifrågasätter om bibliotekarier 
verkligen borde syssla med detta och har rätt utbildning för 
det. Men det är ju just det vi har. 

Visst har bibliotekens roll i informationssamhället änd-
rats genom att de flesta nu kan googla fram mycket infor-
mation i sin egen telefon. Det har inte varit, och är inte, helt 
lätt att hitta sin roll för biblioteken i informationssamhället. 
Men om bibliotekariens roll inte längre är att hitta snabb 
information så är det fortfarande att hjälpa till att hitta den 
mest relevanta informationen. Människor dränks i infor-
mation men törstar efter kunskap. När man läser artikeln 
känner man inte igen sin egen verklighet på biblioteket. 

Eva Schwarz menar att det saknas något i samhället när 
människor kommer till biblioteket för att få hjälp i infor-
mationsfrågor. Vidare står det i artikeln att bibliotekarien 
aldrig får tillfälle att reflektera över sin roll. Vad är det för 
generalisering? Vi har haft åtskilliga studiedagar om bemö-
tande och naturligtvis fortbildning i så väl referensarbete 
som litteraturkunskap. När man sedan läser 6 berättelser 
ur bibliotekariens praktiska kunskap blir det bättre. Där 
lyfter man frågor som kan kännas problematiska som till 
exempel bankärenden eller vad som händer om det blir fel. 
Det finns åtskilligt att diskutera och att informationsfrågor 
ändras i tiden och att det blir nya saker att förhålla sig till 
är självklart. Så kanske blev det bra med denna utbildning i 
slutänden även om man hade fel utgångspunkt från början.

Brita Lodén, bibliotekarie i Linköping

Eller bra med en blick utifrån?
Hej Brita och tack för ditt brev! Det låter som om du vill 
besvara frågan om bibliotekarien ska leta tröjor med ett 
rungande ja. Samtidigt delade den ju kursdeltagarna. 
Så nog finns det anledning att reflektera. Eva Schwarz 
tror inte att bibliotekarierna saknar reflektionsförmåga. 
"Det syns ju inte minst i deras texter" skriver hon till mig 
som svar på din kritik. Det som förvånat henne är att det 
saknas rutiner för den reflektionen, något som andra ut-
satta yrkesgrupper, till exempel i skolan och vården, ofta 
har. Eftersom man kan behöva redskap för att hantera 
möten med stora behov man kanske inte kan tillgodose.

Annika Persson, chefredaktör

skolbibliotekarien:
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I det första kapitlet om social libraries är 
Benjamin Franklins läsesällskap i Philadel-
phia från 1732 exempel på skapandet av en self 
made man i en offentlig läskultur med dis-
kussioner kring nyttiga kunskaper. Dock fick 
romanläsningen snart en stark ställning i de 
kommersiella lånbiblioteken. För att överleva 
måste man tillhandahålla den läsning som 
kunderna efterfrågade. Billigböcker och serier 
blev centrala i denna hantering.

Det andra kapitlet inleds med öppnandet av 
folkbiblioteket i Boston 1854. Både män och 
kvinnor besökte lokalerna – en plats för socia-
lisering av läsningen. Att popularisera läsning 
och erbjuda valmöjligheter bland böckerna 
var framgångsreceptet. Återkommande försök 
gjordes med olika kampanjer för att stävja ett 
överdrivet läsande av skönlitteratur. Ofta blev 
dessa förfelade, biblioteken miste sina besöka-
re och måste ändra sin politik. 

på 1870-talet konstruerade Melvil Dewey ett 
klassifikationssystem (DDC). Professionalise-
ringen tog fart och ambitionerna att skapa en 
upplyst medborgare var höga. År 1876 bildades 
American Library Association. Mottot för ALA 
var The Best Reading for the Greatest Number 
at the Least Cost. Bibliotekarierna skulle bli 
lärare i böcker och läsning. Bibliotekarieyr-
ket och särskilt barnverksamheten blev ofta 
kvinnornas lott. 

Part of our lives: 
A people’s history  
of the American 
 public library
Wayne A. Wiegand 
Oxford university 
press, 2015

Bibliotekshistoria 
underifrån

RECENSION
Redaktör  

Johannes Rudberg.
Skicka ditt tips till  

bbl@a4.se

Under det sena 1800-talet kom miljoner im-
migranter till USA. Biblioteken blev viktiga för 
deras integration. Läsning av populära förfat-
tare vittnar om samma fenomen som i Sverige 
vid samma tid. Folket läste något helt annat 
än vad de litterära smakdomarna propagerade 
för. Och biblioteken hade tidigt problem med 
stökigheter. Kvinnor blev utsatta för oför-
skämdheter av kringdrivande pojkar. Bibliote-
ken drog till sig hemlösa och arbetslösa. 

På världsutställningen i Chicago 1893 höll 
ALA konferens, presenterade ett modell-
bibliotek och en särskild byggnad rymde ett 
bibliotek av 8 000 titlar skriva av kvinnor. Till 
utställningen gjordes en legendarisk biblio-
grafi över svenska kvinnliga författare. Vid 
denna tid ökade antalet tryckta böcker starkt. 
Det var katalogernas och bibliografiernas era. 
Öppna hyllor började införas. 

de filantropiska donatorerna var viktiga 
för folkbiblioteken. Andrew Carnegie skänkte 
kring sekelskiftet 1900 pengar till uppfö-
rande av en mängd folkbiblioteksbyggnader. 
Ofta bidrog kvinnor till att inreda de nya 
byggnaderna hemtrevligt. Konstutställning-

Professor Wayne A. Wiegand tecknar de nordamerikanska  
folkbibliotekens historia – från 1700-talets lässällskap till vår tids  
teknikframsteg. Bibliotekarien Gunnel Furuland får inte svar på  
om ett gott bibliotek förlänger livet, men är nöjd ändå. 

ar och politiska aktiviteter fick utrymme. 
Biblioteken styrdes av medelklassens normer, 
men utgjorde spelplats för social mobilitet, 
immigranters assimilering och fostrade unga. 
Med generösa öppettider blev de en service-
station för hela samhället. 

under mellankrigstidens depression inrät-
tades tjänster för arbetslösa på biblioteken och 
bokbilar infördes. Läsning ingick i den moralis-
ka beredskapen på 1930-talet och biblioteken 
försvarade den intellektuella friheten. ALA 
formulerade en Library Bill of Right 1939. Suc-
cessivt har nya media och ny teknik anammats. 

En förklaring till de amerikanska folkbib-
liotekens överlevnad är att de följt med i de 
förändringar som brukarna har efterfrågat och 
blivit offentliga platser där kulturell delaktig-
het kunnat utövas. Wiegand ställer till sist den 
omöjliga frågan om biblioteken till och med bi-
drar till längre liv och bättre hälsa. Hans studie 
har åtminstone bevisat bibliotekens stora bety-
delse i amerikanernas sociala liv. Inte undra på 
att Valfrid Palmgren blev inspirerad. n

Gunnel Furuland
Bibliotekarie och fil. dr. i litteraturvetenskap

B
ibliotekshistoria hamnar som 
akademisk disciplin inom 
området biblioteks- och infor-
mationsvetenskap. Wayne A. 
Wiegand, amerikansk professor 
i ämnet, har tecknat de nord-
amerikanska folkbibliotekens 

historia i en tät studie. Syftet är att visa hur 
de varit en del av enskilda människors liv – en 
bibliotekshistoria underifrån. Wiegand följer 
verksamheten från mitten av 1800-talet fram 
till våra dagar. 

I tio kapitel berättas om högt och lågt i kro-
nologisk ordning. Man kan förundras över 
ambitionen att i en löpande text pressa in en 
hel kontinents bibliotekshistoria under 150 
år utifrån slumpvis utvalda bibliotek. Men 
Wiegand lyckas trots detta myller lyfta fram 
bibliotekens betydelse för besökarna blandat 
med reflektioner om bibliotekens litteratur-
politiska och smakbildande funktioner. 

Till världsutställning-
en i Chicago 1893 
framställde Sigrid 
Leijonhufvud och 
Sigrid Brithelli biblio-
grafin "Kvinnan inom 
svenska litteraturen 
intill år 1893".

Folkbiblioteket  
i Boston avbildat  

i slutet av 1800-talet.
FOTO: WIKIMEDIA
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”Tonåringarna” blev en ny målgrupp för folkbiblioteken på femtiotalet.  
En orolig och bullrig grupp som ansågs störa friden. Biblioteksbladet  
publicerar 1960 New York Public Librarys ungdomsbibliotekaries metod:  
att behandla dem som folk. 

”Låt nåd gå före rätt”
dighet, förklara regler klart och enkelt, tala om 
för dem orsaken till existerande bestämmelser 
och uppmana dem att komma med förslag, 
överväg varje problem rörande inskrivning, 
plikt och förlorade böcker med uppmärksam 
artighet! Vi bibliotekarier tar så ofta för givet, 
att låntagaren har fel, särskilt om han är under 
18 år. Varför straffa låntagare för deras ålder 
och storlek? Tonåringar uppfattar snabbt 
en sådan doktrinär mentalitet. Deras enda 
motåtgärd är först att störa lugnet i biblioteket 
och sedan undvika platsen för alltid. Härmed 
menas inte att vi skall avstå från alla regler, 
bara att vi ska handha dem på ett humant sätt. 
Ett alltför strikt och obönhörligt fasthållande 
vid lagens bokstav leder till själslig och mora-
lisk lättja. (…)

fjorton-, femton- och sextonåringar har 
som vi sett en benägenhet att uppträda i flock 
därför att de känner sig osäkra när de är en-
samma. De är bullersamma därför att de inte 
känner sig riktigt hemmastadda. De har inte 
sina röster under kontroll på samma sätt som 
senare. De är inte alltid medvetna om sin egen 
styrka, när de flyttar möbler eller handskas 
vårdslöst med böcker. Om sådana grupper 
samlas för att fnittra och prata, vad ska biblio-
tekarien då göra? Behandla dem som fridstö-
rare och köra ut dem från biblioteket? 

Om han gör det erkänner han sitt nederlag i 
det mest elementära i mänskliga relationer. (…) 
Han har inte förstått, att den enda lösningen 
är att bli bekant med var och en av dessa ton-
åringar som individ. Han måste ta reda på vad 
de önskar, se vad de behöver, handskas med 
dem på ett tålmodigt, artigt och bestämt, men 
alltid lugnt och konsekvent sätt. Tonåringar är 
tillgängliga för förslag men sällan för befall-
ningar. (…) Om detta förefaller vara ett mjäkigt 
sätt att närma sig så kom ihåg att nyckelorden 
är bestämt, lugnt och konsekvent. n

100 år med 
 Biblioteksbladet

Under jubileumsåret 
väljer redaktionen 

till varje nummer ut 
en aktuell text ut 
Biblioteksbladets 

arkiv.

TEXT:  
MARGARET C. SCOGGIN, 
1959

ÖVERSÄTTNING:  
BIANCA BIANCHINI, 1960

Biblioteks- och informationsvetenskap, 180 hp
Vi erbjuder en mångvetenskaplig utbildning som 
betonar de nödvändiga tekniska och pedagogiska 
kompetenserna hos framtidens bibliotekarier. Kan läsas 
både på campus och på distans, dessutom ges fristående 
kurser inom ämnet.

Masterprogram i kulturvetenskaper, 120 hp
Den ena halvan av programmet läses tillsammans 
med studenter från övriga deltagande ämnen (historia, 
religionsvetenskap och arkeologi) och den andra halvan 
utgörs av biblioteks- och informationsvetenskapliga 
kurser. Det är ett spännande och varierat program, 
som är både forsknings- och yrkesförberedande.

Ansök på  Antagning.se senast 15 april!

DET VAR DÅ 
Biblioteksbladet 

1916–2016
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Spetskompetens för bibliotek 
och informationsverksamheter 
– ansök senast 15 april
 
Utveckla din kompetens på distans. 
Hösten 2016 erbjuder vi bl.a. 

- Magister: Strategisk information 
  och kommunikation, 60 hp
- Master: Digitala bibliotek och 
  informationstjänster, 120 hp

- Medie- och informationskunnighet, 7,5 hp
- Barn, unga, läsning och samhället, 7,5 hp
- Informationsåtkomst, 7,5 hp

Läs mer på bibliotekshogskolan.se D
et finns många medel-
tida recept på sådana 
delikatesser som stuvad 
hare, vilka – rimligt nog 
– börjar med en uppma-
ning till kocken: ”Fånga 
haren först”. Eftersom 
det villebråd vi jagar är 
tonåringen, måste min 

första uppmaning bli ”Ta först fatt på tonår-
ingen”. /…/

Organisationen av en verksamhet för ton-
åringar är lyckosam i samma mån som den är 
vänlig, klok, tålmodig, artig och förstående. Jag 
skall inte här tala i allmänna vändningar utan 
ska bli så detaljerad, att ni kommer att tycka 
att jag är alltför petig. Alla tonåringar – oavsett 
hurudan deras läsförmåga är – känner sig ofta 
illa till mods i en vuxen omgivning. De är rädda 
för nya situationer, därför att de inte vet hur de 
ska handla. De är inte med nödvändighet av na-
turen högljudda eller ohövliga och destruktiva, 
men de kan bli sådana genom självupptagenhet 
eller osäkerhet. De är pinsamt medvetna om de 
vuxnas attityder. De måste lära sig så många 
saker, som vi vuxna har kunnat så länge, att vi 
tar för givet att alla kan dem. 

tonåringars misstänksamhet ökas ofta ge-
nom en snårskog av regler och bestämmelser, 
som de inte förstår. Ingenting bidrar mer till 
att hålla dem ifrån varje slag av bibliotek än 
tron att reglerna betyder mer för biblioteka-
rien än vad låntagarna gör. 

I sak betyder detta att vi bibliotekarier mås-
te låta nåd gå före rätt, när vi tillämpar våra 
reglementen. Om tonåringar behandlas som 
vuxna, så uppträder de som vuxna. Några nöd-
vändiga varningar är: Uppträd inte beskyd-
dande mot dem, gräla inte på dem, som om de 
var barn! Förläna dem den värdighet som de 
eftertraktar genom att behandla dem med vär-

Studera till 
bibliotekarie i 
en spännande 

miljö!
MASTERPROGRAM I ABM

www.kultur.lu.se

Arkivvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap

Museologi
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KALENDARIUM  
7 april 2016, World Trade  
Center, Stockholm
l Expertnätverksträff: Bibliotek som 
har äppelhyllor.

14-15 april 2016, Five Music 
Rights – två dagar om Allas rätt 
till musik
l Välkommen till årsmöte och kurs-
dagar med Svensk musikbiblioteks-
förening i Borås och Göteborg

År 2013 formulerade International 
Music Council fem rättigheter om 
allas tillgång till och rätt att uttrycka 
sig genom musik. Detta tema – allas 
rätt till musik – bildar den röda tråden 
under vårens kursdagar. Kom och låt 
dig inspireras! Läs mer och anmäl dig 
på www.smbf.nu/

22 april 2016, World Trade  
Center, Stockholm
l Expertnätverksträff: Barnbibliotek.

11–12 maj 2016, Västerås
l Välkommen till de ledande bransch-
dagarna 2016 i Västerås! Mer informa-
tion finns på föreningens hemsida. 

3–10 juli, Almedalsveckan Visby
l De tidigare årens politiska tal har 
utvecklats till att bli Sveriges största 
politiska mötesplats. Genom demokrati 
och öppenhet ger veckan alla som vill 
debattera samhällsfrågor möjlighet att 
delta.

Öppenheten och tillgängligheten 
under Almedalsveckan är unik både 
för Sverige och övriga världen. Alla är 
välkomna och ordet är fritt!

Svensk biblioteksförening är själv-
klart på plats!

Kalendariet fortsätter på sidan 42.

AKTUELLT FRÅN 
FÖRENINGEN 
har du tips eller förslag på något 
du vill att andra medlemmar ska ta 
del av, skicka ett mail till Elza Zandi, 
 informationsassistent:  
ez@biblioteksforeningen.org 
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H
elene Hellmark Knuts-
son, minister för högre 
utbildning och forsk-
ning, kommer att inled-
ningstala på Biblioteks-

dagarna i Västerås den 11 maj.
Inom ministerns ansvarsområde 

finns flera aktuella frågor; forsk-
ningsbibliotekens roll i den nationel-
la forskningsinfrastrukturen, den 
kommande forskningspropositio-
nen, nationella riktlinjer för öppen 
tillgång till vetenskaplig information 
samt Kungliga bibliotekets uppdrag 
med den nationella biblioteksstra-
tegin.

Den kommande forskningspro-
positionen presenteras i höst och 
föreningen har tidigare framfört 
behovet av att den bör innehålla en 
modern och adekvat beskrivning av 
forskningsbibliotekens betydelse för 
den nationella forskningsinfrastruk-
turen. I rapporten Effektiv vetenskap-
lig kommunikation – för forskning, 
utbildning och nyttiggörande identi-
fierades också ett antal strategiska 

områden som vi önskar att regering-
en beaktar i propositionen. Regering-
en bör exempelvis: 
l Ta ställning för öppen tillgång till 
forskningsresultat och forsknings-
data
l Ta initiativ till att upphovsrättslag-
stiftningen ses över på europeisk nivå
l Samordna myndigheternas digita-
la informationsförsörjning  

i år äger Biblioteksdagarna rum i 
Västerås 11–12 maj. Under biblioteks-
dagarna har du möjlighet att välja 
mellan 22 studiebesök, 25 parallella 
seminarier och 5 storföreläsningar.  
Flera programpunkter ägnas arbetet 
med den nationella biblioteksstra-
tegin, bland annat kommer Erik 
Fichtelius att presentera den första 
lägesrapporten från arbetet. Under 
pauser, mingel och middag har du 
också utmärkta tillfällen att nät-
verka, knyta kontakter och utbyta 
erfarenheter. Du kan läsa hela pro-
grammet på vår webbplats.n

Björn Orring

Forskningsministern  
till Biblioteksdagarna

Helene Hellmark 
Knutsson kommer 
till Biblioteks-
dagarna i Västerås.

Så här kan du hjälpa:

>> Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
>> Sms:a AKUT SYRIEN till 72900 och skänk 100 kr

Efter år av krig är situationen för människor 
i Syrien desperat. Röda Korset fi nns på plats 
och med ditt stöd kan vi rädda fl er liv varje dag.

GENOM ATT SMS:A ELLER SWISHA GODKÄNNER DU ATT BLI KONTAKTAD AV RÖDA KORSET. DINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS ENLIGT PUL.



43434242

AKTUELLT FRÅN 
FÖRENINGEN 
har du tips eller förslag på något 
du vill att andra medlemmar ska ta 
del av, skicka ett mail till Elza Zandi, 
 informationsassistent:  
ez@biblioteksforeningen.org  

Fortsättning på kalendariet från sidan 41.

KALENDARIUM
22–25 september, Bok- och  
biblioteksmässan, Göteborg
l Bokmässan är Nordens största 
mötesplats för bok- och biblioteks-
branschen. Mässan startade 1985 och 
hade då 5 000 besökare. Sedan dess 
har den vuxit betydligt och mottar nu 
årligen runt 100 000 besök under fyra 
dagar i september.

Självklart är Svensk biblioteksföre-
ning på plats!

24 oktober, Prisceremoni för 
Sveriges biblioteks utmärkelser
l Måndag 24 oktober klockan 17.00 
delas Sveriges biblioteks utmärkelser 
ut. Läs mer om Svensk biblioteksföre-
nings alla priser på webbplatsen.

27 – 28 oktober, Mötesplats 
profession-forskning
l Föreningens årliga forskardag 
går från och med i år samman med 
konferensen Mötesplats Borås. Under 
gemensam flagg arrangeras för första 
gången konferensen under nytt namn: 
Mötesplats profession – forskning.
Konferensen äger rum 27–28 oktober 
i Borås och arrangörer är Högskolan i 
Borås, Kultur i Väst, Stadsbiblioteket 
Borås stad och Svensk biblioteksföre-
ning.

Mer information om konferensen 
kommer under våren.

Kontaktpersoner på föreningens 
kansli är Katarina Wiberg och Jenny 
Nilsson.

D
et blev en välbesökt 
medlemsdag om upphovs-
rättsfrågor på Malmö 
stadsbibliotek den 17 
februari. Arrangörer var 

Regionföreningen i Skåne och SFIS 
Syd. Moderator Jenny Widmark från 
Malmö högskolas bibliotek ledde 
samtalet under dagen. 

programmet innehöll allt från EU:s 
kommande upphovsrättsreform och 
det direktiv som väntas antas i juni i 
år, till hur man arbetar praktiskt med 
upphovsrättsfrågor på forskningsbib-
lioteken. Ulrika Domellöf Mattsson 
gav åhörarna en inblick i hur man 
arbetar med påverkansarbete kring 
upphovsrättsfrågor inom olika orga-
nisationer, bland annat EBLIDA och 
LIBER, och vikten av att vara på plats 

i Bryssel vid lobbyarbete mot EU. 
Inom Svensk biblioteksförenings 

expertnätverk för upphovsrättsfrågor 
finns goda möjligheter till erfaren-
hetsutbyte och kompetensutveckling 
inom området, berättade Inga-Lill 
Nilsson från Karlstads universi-
tetsbibliotek. Hon menade också att 
upphovsrättsfrågor numera är en 
naturlig del av forskningsbibliotekens 
verksamhet.

jonas holm, jurist vid Stockholms 
universitetsbibliotek, gav en utförlig 
bild av hur det ser ut med upphovs-
rättslagstiftningen inom EU:s med-
lemsstater och hur olika det kan se ut 
av traditionella skäl. Han berättade 
också om vilka förväntningar som 
finns på det kommande EU-direktivet 
och att sannolika prioriteringar är 

Upphovsrätt i teori          och praktik

medlemmar i svensk biblioteksförening kan 
söka stipendier för deltagande i IFLA:s arbete och 
”vanliga” resestipendier.

Bidrag för deltagande i IFLA:s arbete
För IFLA-stipendierna finns följande kriterier: 
Den  sökande deltar aktivt i Svensk biblioteks-
förenings  arbete och i IFLA:s arbete och kan inte 
få kostnadstäckning på annat sätt. Av den totala 
stipendies umman reserveras 25 procent att gå till 
förstagångsdel tagare på IFLA.

När ansökningstiden gick ut den sista januari hade 
29 ansökningar kommit in. Följande personer bevilja-
des stöd:
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek
Liselott Winka, Konstfacks bibliotek
Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek
Britt Omstedt, Linköpings universitetsbibliotek/
Campus Norrköping 
Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek
Liz Holmgren, Örebro universitetsbibliotek
Louise Dahlberg, Umeå universitetsbibliotek
Linda Willander, Malmö stadsbibliotek
Maria Alexiusson, Gislaveds bibliotek
Lenita Brodin Berggren, Umeå universitetsbibliotek
Maja Markhouss, Almedalsbiblioteket
Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek
Christer Edeholt, Umeå stadsbibliotek
Mauritza Jadefrid, Göteborgs universitetsbibliotek
Anette Mjöberg, Hässleholms bibliotek

Dags att söka resestipendier!
Nästa ansökningstillfälle är i höst, 30 september 2016.

Avsikten med resestipendierna är att fördjupa den 
enskildes bibliotekskunskaper. Ansökan kan göras av 
såväl enskilda som institutionella medlemmar. Läs 
mer på föreningens webbplats. Du kan också kontak-
ta Eva Silverplats, es@biblioteksforeningen.org. n

Eva Silverplats

STIPENDIER

undantag för så kallad text- and data 
mining och åtgärder för att förhindra 
geo-blockning.

Några exempel på hur man kan 
använda Creative Commons-licenser 
för att tillgängliggöra sitt bildmaterial 
gav Katarina Wiberg från Svensk bib-
lioteksförening genom att berätta hur 
man har valt att licensiera föremåls-
fotografier vid ett antal museer. n  

Katarina Wiberg

Seminariet avslutades med paneldiskussion.

Katarina Wiberg 
talar om Creative 
 Commons-licenser.

Katarina Wiberg.

Inga-Lill Nilsson.

Jonas Holm.
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S
vensk biblioteksförening har 
inlämnat sitt yttrande över 
Museiutredningen (SOU 
2015:89) till Kulturdeparte-
mentet. Utredningen föreslår 

en museilag med liknande uppbygg-
nad som bibliotekslagen. Enligt försla-
get ska lagen innehålla bestämmelser 
om det allmänna museiväsendet, det 
vill säga alla offentligt styrda museer 
som har avlönad personal, oavsett om 
de har statlig, regional eller kommu-
nal huvudman. 

lagförslaget inleds med en bestäm-
melse som anger att de allmänna 
museernas övergripande ändamål 
är att bidra till det demokratiska 
samhällets utveckling. Utredningen 
föreslår också inrättandet av en ny 
myndighet med ansvar för att främja 

museiverksamhet av hög kvalitet i 
hela landet, samt att Riksutställning-
ar avvecklas.

svensk biblioteksförening ställer sig 
i huvudsak bakom utredningens för-
slag om att införa en särskild museilag 
som slår fast de allmänna museernas 
uppgift, samt deras roll som självstän-
diga kulturinstitutioner i förhållande 
till respektive huvudman. Den före-
slagna lagstiftningen är att betrakta 
som en komplettering till gällande 
lagstiftning kring arkiv och bibliotek 
vilket är välkommet.

 Svensk biblioteksförening fram-
håller i remissvaret särskilt att:
l Det är positivt att kraven på ämnes-
kunskap och kompetens skrivs in i 
lagstiftningen.
l Det finns goda skäl att samla ansva-

ret för digitalisering på en myndighet 
för att effektivt arbeta med att digi-
talisera, bevara och tillgängliggöra 
samlingar inom museer, arkiv och 
bibliotek.
l Riktlinjer om bibliotek och infor-
mationsförsörjning bör inkluderas i 
relevanta styrdokument för statliga 
museer, vilket idag till stor del saknas.

Föreningen konstaterar också att 
den föreslagna lagstiftningen för mu-
seer till viss del är mer heltäckande än 
nuvarande bibliotekslag, bland annat 
när det gäller kompetens hos museer-
nas medarbetare och den föreslagna 
museimyndighetens ansvarsområde. 
I en framtida uppdatering av biblio-
tekslagen bör detta åtgärdas.

Remissyttrandet i sin helhet kan 
läsas på föreningens webbplats. n

Björn Orring
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Remissvar om Museiutredningen
Nationalmuseum i Stockholm.
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Välkommen 
till bibliotekens 
ledande 
branschdagar!

BiBlioteksdagarna 
Västerås 11-12 maj 2016
#bibldag16

Sydost – en  
ny  region
nu har regionförening Sydost äntli-
gen bildats. De hade sitt första möte  
den 1 mars på stadsbiblioteket i Växjö.

Det är Blekinge, Kalmar- och Krono-
bergs län som tillsammans bildar region-
förening Sydost. De är runt 600 personer 
som arbetar på olika typer av bibliotek. 

En regionförening kan vara ett forum 
för erfarenhetsutbyte och kompetens-
utveckling för personal inom de olika 
bibliotekstyperna. Självklart är även 
 medlemmar i Svensk biblioteksförening 
som inte arbetar på något bibliotek 
välkomna.

Läs mer om Sydost på webbplatsen  
– Regionförening Sydost.

Vill du veta mer om vilka regionföre-
ningar vi har kan du alltid gå in på vår 
webbplats och läsa mer –  
biblioteksforeningen.org n Elza Zandi

Lyckat nordiskt möte
de nordiska  biblioteksföreningarna 
möttes i Reykjavik 11–12 februari. 
Torbjörn Nilsson, 2:e vice ordförande, 
representerade den svenska föreningen 
tillsammans med Jenny Nilsson från 
kansliet. På agendan stod e-böcker, 
upphovsrätt, bibliotekens arbete med 
nyanlända och hur de olika föreningar-
na jobbar med medlemsengagemang. 

– Vi lär av varandra och får hela tiden 
nya infallsvinklar på nationella biblio-
teksfrågor som de nordiska länderna 
brottas med, till exempel tillgången till 
e-resurser, säger Torbjörn Nilsson.

Det bestämdes att Nordic Caucus 
(mötet med nordiska deltagare och ak-
tiva inom IFLA) på WLIC16 i Columbus, 
Ohio arrangeras av Norge och Island i 
samverkan. Nästa år arrangerar Sverige 
både det nordiska mötet i Stock-
holm och Nordic Caucus på WLIC17 i 
Wrocław, Polen. n  Jenny Nilsson

Fritt ord firar 250 år
år 2016 fyller offentlighetsprincipen 
och den första svenska tryckfrihets-
förordningen 250 år. 
Under Tryckfrihetsåret 
2016 kommer en mängd 
myndigheter, organisa-
tioner, föreningar och 
enskilda intressenter att 
ha programaktiviteter 
som uppmärksammar det 
fria ordet och rätten till fri 
information i Sverige och 
i omvärlden, historiskt, i 
nutid och i framtiden. 

Under Biblioteksdagar-
na i Aros Congress Center 
i Västerås kommer Jonas Nordin, 
forskare och historiker på Kungliga 

biblioteket att redogöra för de idéer 
och strömningar som låg till grund för 

tryckfrihetsförordningen 
från 1766 och berätta om 
ett urval av de aktiviteter 
som pågår under jubi-
leumsåret.

Under Biblioteksdagar-
na i år har du möjlighet 
att välja mellan 22 
studiebesök, 25 parallella 
seminarier och fem stor-
föreläsningar. Dessutom 
får du knyta kontakter 
under mingel och middag. 

Du kan se hela pro-
grammet på vår webbplats –  
biblioteksforeningen.org n Elza Zandi

Nya trender  
i bokförsäljningen
helt ny försäljningsstatistik från 
Svenska Bokhandlareföreningen och 
Svenska Förläggareföreningen visar att för-
säljningen av barn- och ungdomslitteratur 
ökade under 2015 med 5,9 procent. 

Böcker för läsåldern 9-12 år ökade med 
hela 22,7 procent.

All statistik är publicerad i rapporten, 
Boken 2016 – marknaden, trenden och analy-
ser som presenteras idag.

–Det är glädjande med ökad försäljning 
av barn- och ungdomslitteratur. Det starka 
fokus på läsning som bland andra både 
folkbibliotek och skolbibliotek bidragit till 
är säkert en bidragande orsak, säger Jenny 
Nilsson, utvecklingssekreterare på Svensk 
biblioteksförening. n  Elza ZandiFler köper barn- och ungdomsböcker. 

Här på scenen i Aros Congress Center kommer flera seminarier att hållas.
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Jonas Nordin.
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