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När ingen 
förs till häktet

V 

ad händer om polisen ser en när 
man går mot röd gubbe? Mina 
barn brukade fråga när de var 
mindre. Tja, de säger väl ungefär 
att man inte får det, svarade jag 
då. 

”Men vad då, sätter de en inte i finkan?”
 ”Nä.” 
De gör ju inte det. Och att förklara att något 

kan vara förbjudet fastän det inte finns någon 
påföljd var inte så lätt. Hur är det förbjudet då? 
Det blir ju liksom lite meningslöst alltihop. 
Numera frågar de inte längre när vi passerar 
det där övergångsstället där 
alla går mot rött. 

när det gäller bibliotekslagen 
är det lite likadant. Om man 
bryter mot den så kommer po-
lisen inte att ingripa. Det finns 
inte ens någon polis. 

Det finns bara Kungliga 
biblioteket som kollar att du 
har en plan för hur du ska bete dig. Och så finns 
det kommunrevisorer som du kan klaga till om 
du tycker att kommunen inte lever upp till sina 
åtaganden. Men det är inte lätt att få rätt. 

När Kungliga biblioteket i två rapporter  
(Migration och språklig mångfald 2017 och 
 Biblioteken och de nationella minoritetsspråken 
2018)nu har visat att det svenska biblioteksvä-
sendet lämnar mycket att önska både när det 
gäller migration och mångspråk och de nationel-
la minoritetsspråken finns det inte riktigt någon 
att klaga till. Ingen som kommer att dela ut något 
väl avvägt straff och följaktligen ingen som kom-
mer att förlora ansiktet eller föras till häktet.  

samtidigt finns det hopp.  I den nationella 
 biblioteksstrategin skriver  samhällsanalytikern 

FÖR
ORD

Carlos Rojas om en migration som bara har 
börjat, om att vi inte kan pusta ut med att den 
stora flykting vågen är över. Vi har visserligen 
stängt våra egna gränser (tillfälligt?), men  
runt omkring oss fortsätter migrationen i 
oförminskad  omfattning. Det gäller att fatta 
läget och  planera för en framtid med många 
språk. Enligt Rojas var det inte omfattningen 
som var det stora problemet i kommunerna  
– utan bristen på planering. 

i det här numret har vi hälsat på hos en av 
alla de bibliotekarier som fattat läget med 

språken. Det är Sara Gagge 
på Polhemsskolan i Gävle. I 
hennes skola talar barnen 48 
språk och det finns medier 
på drygt hälften. Tre 
skolor har hjälpts 
åt att förbättra 
beståndet som de 
nu delar.

Vi frågar 
också vad som händer hos en av 
nyckelspelarna när det gäller 
mångspråk, Internationella 
biblioteket, som stått utan 
ordinarie chef  i ett drygt 
år och nu står inför en ny 
uppdragsförhandling med 
Kungliga biblioteket. 
Nationella strategin talar 
för att deras roll förstärks 
framöver. 

Vågar man hoppas på 
grön gubbe? n

Lästips
Har du börjat tvivla 

på demokratin?  
Stina Oscarson tar 

den föredömligt 
tillbaka i nya Tror du 
att du kan förändra 

världen utan att 
anstränga dig. Läs 
gärna med unga!

Annika Persson
chefredaktör
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Svensk biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att främja svenskt biblioteksväsen. Biblioteksbladet speglar  
föreningens verksamhet, åsikter och ställningstagande men har också till uppgift att väcka egen debatt genom att ge utrymme  
åt andra åsiktsyttringar. Tidningen har en fri och självständig roll och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.
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Hur ska biblioteken klara språken? 
Internationella biblioteket är en nyckel-
spelare, men behöver mer resurser.

”Om man bryter 
mot bibliotekslagen 

kommer polisen 
inte att ingripa.”

s 20
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Varför var det viktigt att 
rädda RFSL:s böcker?

– Även om deras 
bibliotek inte varit särskilt 
använt på senare år var det 
en betydande samling med 
rötter från 1950-talet. När 
jag kontaktade deras biblio-
teksansvarige blev han glad 
att delar av samlingarna 
skulle leva vidare någon 
annanstans. Så jag satte 
mig på första bästa tåg och tog med 
fem tomma väskor. Tillbaks till Göteborg 
fick jag med mig drygt 500 titlar, varav 
cirka 70 procent inte är representerade 
på något Libris-anknutet bibliotek.

olov kriström är en av dem som förra 
hösten startade föreningen Queer-
rörelsens Arkiv och Bibliotek för att 
”samla, ordna, bevara och tillgängliggöra 

 dokumentation knuten till 
queera rörelser och personer”. 

– Precis som många andra 
marginaliserade grupper 
 riskerar hbtqia-personers  
(en förkortning av homosexu-
ella, bisexuella, transpersoner, 
queera, intersexpersoner och 
asexuella) erfarenheter att 

försvinna när den normativa 
historiebeskrivningen görs, 
och för att kunna berätta 

våra berättelser behövs ett aktivt arbete 
med att bevara och tillgängliggöra 
källmaterial. 
Vad finns i föreningens arkiv och 
bibliotek i dag?

– Vi har cirka 1 700 böcker, 1 100 tid-
skrifter och tre hyllmeter arkivmaterial. 
 n TEXT STINA LOMAN

Läs en längre intervju med  
Olov Kriström på Biblioteksbladet.se. 

Räddar queerrörelsens skatter

Olov Kriström
FOTO: MATS RÅSMARK 

JUST
NU

IFLA:s Global vision report har 
nu släppts. Röster från 213 
länder har bland annat enats 
om att biblioteken måste stå 
starka som den intellektuella 
frihetens förkämpar. 
TEXT THORD ERIKSSON 

D
en internationella 
sammanslutningen 
av nationella biblio-
teksorganisationer, 
IFLA, har utarbetat 
strategidokument 
förr – men aldrig på 

samma sätt som nu. Sedan förra året 
bedrivs ett grupparbete i kolossalfor-
mat där varje enskild bibliotekarie 
har haft möjlighet att bidra med idéer 
och reflektioner kring verksamhetens 
framtida utmaningar och möjlighe-
ter. 33 000 personer i 213 länder på 
alla kontinenter, har hittills deltagit i 
arbetet via en webbenkät som lanse-
rades i augusti förra året.

– Jag tycker att vi är på god väg. 
Men vi behöver inte bara tiotusentals 
individers bidrag utan för att vi ska 
vara riktigt starka krävs det också att 
miljoner bibliotekarier agerar, säger 
IFLA:s generalsekreterare, österrika-
ren Gerald Leitner.
 
som ett första resultat av alla in-
sikter från hela världen presenterade 
IFLA den 19 mars en kortfattad rap-
port där huvuddragen i en kommande 
global vision ringas in. I tio punkter 
pekas tio områden ut som viktiga och/
eller i behov utveckling, bland annat 
läs- och skrivfrämjande, bejakandet 
av digitalisering, vikten av goda kon-
takter med makthavare och opinions-
bildare och öppenhet för samarbete 
inom och utom biblioteksvärlden.

Allra först i uppräkningen kommer 
försvaret av fri och jämlik tillgång till 
information och kunskap och även om 
Gerald Leitner säger att det inte ska 

Global vision för alla bibliotek
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Med fem tomma resväskor satte sig Göteborgsbibliotekarien 
Olov Kriström på tåget till Stockholm för att rädda litteratur 
som RFSL var på väg att skicka till soptippen. 

Mössen expanderar
minns ni mössen som öppnade 
 restaurang i Malmö? Har de inte 
flyttat till Tyringe har de inspirerat 
andra, för nu öppnar det första 
musbiblioteket i det lilla skånska sam-
hället. Folkmängden är knappt 5 000. 
Musmängden är oklar. n BBL

Författare kritiserar strategin
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Li ett sextonsidigt dokument från den 5 mars kritiserar 

Sveriges författarförbund den nationella biblioteksstra-
tegin och dess rapport Den femte statsmakten. Först och 
främst för att de inte involverat författarna, översättarna 
och dramatikerna i processen kring framtidens bibliotek. 

Den fysiska boken saknas alltför mycket i rapporten, 
menar förbundet som tycker att strategin rundar värden 
som de uppfattar som centrala: att biblioteken är platsen 
där de litterära verken görs tillgängliga för alla och att 
bibliotekens arbete med detta utgör ett viktigt demokra-
tiskt uppdrag. 

Författarförbundet kritiserar att biblioteken allt mer 
styrs av ”en kommersiell inköps- och programpolicy” 
och av ”New public management”, att den svårare litteraturen trängs ut 
av ”kändisar” och att det är fel väg om man vill verka för det demokratiska 
samhällets utveckling. Några exempel som tas upp är att de så kallade 
Kulturrådsböckerna som får statligt stöd för kvalitet och distribueras fritt 
till biblioteken inte tas tillvara tillfredsställande och att klassiker gallras ut. 

Du som vill läsa hela dokumentet hittar det på Författarförbundets 
hemsida, forfattarforbundet.se. n    TEXT ANNIKA PERSSON

”De offentliga 
 biblioteken sam-
verkar, det finns 

ingen skyldighet för 
andra bibliotek att 

göra det.”
Författarförbundet tog ställning 
mot privatisering av folkbiblio-
teken i en debattartikel på SVT 
opinion den 27 feb 2018.

FO
TO

: B
IR

G
IT

TA
 E

RI
KS

SO
N

uppfattas som att punkterna kommer 
i prioritetsordning, framstår det som 
en portalformulering.

Exakt hur världens bibliotek ska 
formulera en strategi för att stötta 
varandra i försvaret av sina rättighe-
ter, är inget han säger sig veta.

– Jag har inte svaret på det, utan vi 
ber biblioteksvärlden att komma på 
idéer och lösningar.

Detta förväntas den göra med hjälp 
av den nätbaserade ”idébutik” som 
ska fungera som resurs för världens 
bibliotekarier och som lanseras vid 
IFLA:s årliga konferens som äger rum 
i Malaysia i augusti.

Till konferensen ytterligare ett 
år senare är det tänkt att allt arbete 
slutligen ska ha lett fram till IFLA:s 

nya globala biblioteksstrategi.
Men hur ska världens bibliotek med 

sina olika förutsättningar – diskussio-
ner om tystnadskultur och utlåning 
av slagborrar i ett land, knapp tillgång 
på böcker i ett annat – kunna vara till 
nytta för varandra?

det finns självklart stora  skillnader, 
men biblioteksverksamhet har i 
 grunden alltid samma utgångspunk-
ter, säger Gerald Leitner.

– Alla har samma synsätt på 
 inlärning och läsning. Och alla 
ställer sig samma fråga: hur är vi till 
nytta för de samhällen vi verkar i? 
Svaren varierar. Det som behövs är 
fördjupad kunskap om vad samhällen 
i olika delar av världen behöver. n 

Böcker på  
teckenspråk
på hörcentralen i Uppsala öppnar 
nu ett nytt barnbibliotek med böcker 
på teckenspråk. 

– Här kan familjer med hörselskadade 
barn få upp ögonen för 
vilken litteratur som  
finns, säger Bibliotek 
Uppsalas Ewa Svärd. 

Biblioteket på Hör-
centralen rymmer 
ett åttiotal filmer 
inspelade utifrån 
böcker som riktar 
sig till barn upp 
till åtta år. nBBL
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Vägen till en global 
biblioteksstrategi
Mars 2018 Delar av IFLA:s 
vision offentliggörs.

Augusti 2018 Lansering av 
hela visionen och en ”idébutik” 
där bibliotekarier ska kunna 
hitta kunskap och goda idéer. 

Augusti 2019 Lansering av 
IFLA:s strategi som ska gälla 
till 2024.
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JUST
NU

Läsa för integration är en ny 
metod från Södertälje där 
läsning möter teater, bild-
konst och dans. 

M
etoden Läsa för 
integration går 
ut på att barn får 
komma och lyss-
na på en saga som 
läses högt och 

sedan hålls en improvisationsteater 
utifrån ett tema i sagoboken. Teatern 
leds av en skådespelare eller teaterpe-
dagog. Efteråt får barnen måla, dansa 
eller sätta upp en egen teater utifrån 
boken.

Aktiviteten är öppen och gratis. 
Den arrangeras en gång i veckan på 
Assyriska föreningen i Södertälje 
och i bostadsområdet Hovsjö hub, 
dessutom hålls den på andra platser, 
bland annat på museet Tom Tits 
Experiment. 

Marlen Eskander är initiativtagare 
och verksamhetschef. Hon berättar 
att Läsa för integration är något som 
ska finnas nära besökarna. 

– Vi vill inte rycka ut barn och 
föräldrar ur det sammanhang där de 
vanligtvis befinner sig. Vi vill hellre 
komma till dem och erbjuda något 

som inte är dyrt och otillgängligt, 
säger hon. 

Barn mellan 3 och 11 år är välkom-
na och sedan Läsa för integration 
drog i gång, sommaren 2015, har de 
haft 11 000 besök, i snitt 70 besök på 
varje plats per vecka. 

Projektet finansieras av Kulturrå-
det och Södertälje kommun. Nyligen 
har man även fått 1,9 miljoner från 
Postkodlotteriets kulturstiftelse 
för att sprida metoden till andra. 
Pengarna har använts till att ta fram 
en metodbok som lanseras på en 
konferens i maj. 

– Hittills har vi arbetat mest lokalt 
men vi har nu accelererat för att jobba 
mer på andra ställen, framför allt i 
områden med hög socioekonomisk ut-
satthet och barnfattigdom. Vi ser att 
det där finns behov av språkutveck-
lande metoder, många människor i 
dessa områden har inte råd att gå på 
fritidsaktiviteter.

Även kommunens folkbibliotek är 
aktivt i projektet. 

–Vårt mål är att barn och föräldrar 
ska hitta till biblioteket. Vi har också 
varit med och drivit frågan om att 
få ett permanent bibliotek i Hovsjö, 
vilket är ett område där vi bör finnas, 
säger Marlen Eskander. n  
  TEXT STINA LOMAN

Där sagan dansar
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www.eurobib.se

LÅT DINA BESÖKARE 
KOMMA NÄRMARE!
Hjälp dina besökare på ett välkomnade och värdigt sätt. 
Tänk tillgänglighet.
Vår nya Info Pod med indragen front gör det bekvämare 
för besökare med rullstol eller rullator (och självklart alla 
andra med för den delen).

Se mer på www.eurobib.se/infopod

Service på hjul
nu får bibliotek Uppsala två 
 bibliotekscyklar som ska trafikera par-
ker, lekplatser och evenemang i vår. 

– Cyklarna fungerar som ett litet 
bibliotek med möjlighet att uträtta 
ärenden som att låna, reservera 
 böcker och skaffa bibliotekskort.  
En blir lite mer barnanpassad och 
den andra passar bättre för unga och 
vuxna, säger bibliotekspedagogen 
Ewa Svärd.  n BBL
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RÄTTELSE - i förra numret påstod 
vi att Kulturrådets barn- och ungdoms-
katalog just hade kommit ut. Det hade 
den, fast flera månader tidigare. Nu  väntar 
vi ivrigt på höstutgåvan. n

Så många fler sökte (enligt arbets-
förmedlingen) skolbibliotek arier i 
dec 2017-feb 2018 än mot svarande 
period året före. För övriga biblio-
tekarier hade  siffran istället sjunkit 
med 14. n BBL  

15

Mer bokstart
populära konceptet Bokstart har 
provats på flera håll i landet. Nu satsar 
Kulturrådet 40 miljoner i en fyraårig 
satsning som ska nå ut till fler. 

– Det känns utmärkt att  satsningen 
får växa och att fler får ta del av 
 innehållet, säger Staffan Forssell, 
Kulturrådets generaldirektör. Läs om 
Södertäljes Bokstart i nr 8/2016.  
biblioteksbladet.se/etidningen. nBBL
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ANNONS

maria andersson
Är ny bibliotekarie i 
Dals-Ed med uppgift  
att utveckla  bibliotekets 
barnverksamhet i 
 kreativ riktning. Hon 
har tidigare arbetat 

med barnverksamheten i Torsby i 
Värmland och som skolbibliotekarie.

anja dahlstedt
Har varit biblioteks-
chef i Botkyrka, men 
tog i mars ett kliv upp 
och tillträdde som 
kultur- och fritidschef i 
kommunen. Drivkraften 

är som tidigare att bidra till ett hållbart 
och inkluderande samhällsbygge.

per johansson
Är ny bibliotekschef 
i Finspångs kommun 
sedan den 1 februari i år 
och ska utveckla verk-
samheten i samarbete 
med Götabiblioteken. 
Han kommer närmast 

från en tjänst som skolbibliotekarie i 
Spånga i Stockholm. 

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

MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND

Behövs det en ny nationell 
biblioteksdepå i Sverige? 
Ja, säger den  nationella 
biblioteks strategins om-
världsrapport. Men 
 branschen är kritisk.

I en bilaga till den Nationella biblio-
teksstrategins omvärldsrapport, 
Den femte statsmakten, skriver 
logistikkonsulten Peter Bränn-
ström att Sverige behöver ett nytt 

nationellt depåbibliotek. 
– Det skulle spara pengar och 

tillgängliggöra större volymer för fler 
människor, säger Peter Brännström.

Brännström har inspirerats av 
Norges biblioteksdepå i Rana som 
förvarar 1,1 miljoner medier i ett 
automatlager där systemet själv håller 
koll på var allt finns och det som ofta 
efterfrågas hamnar längst fram. 2014 
gjordes 174 000 fjärrlån härifrån.

I Sverige finns redan två större 
depåer. I Bålsta ett externt maga-
sin till Kungliga biblioteket, med 
främst tryckta dagstidningar och där 
Kungliga biblioteket menar att de har 
tillräckligt med plats för att fortsätta 
ta emot material. I Umeå ligger också 
ett stort depåbibliotek av donationer 

från andra bibliotek. Det tar emot 
unik äldre litteratur utgiven i Sverige 
och beräknas räcka i drygt 6-8 år till.

Magdalena Sjöström är enhetschef 
på Sveriges depåbibliotek och låne-
central och tycker att frågan om ett 
nytt nationellt depåbibliotek behöver 
utredas ytterligare.

– Det behöver göras en ordentlig 
behovsanalys där vi diskuterar bib-
liotekens uppdrag och hur fjärrlånen 
ska fungera framöver, säger hon och 
 menar att det inte finns något egen-
värde i att öka antalet fjärrlån.

– Det viktigaste är att låntagarens 
behov blir tillgodosedda.

Peter Brännström lyfter fram att 
en nationell depå både skulle kunna 
 utgöra en bas för framtida digitalise-
ring och även ta emot hela samlingar 
från de specialbibliotek som allt 
oftare läggs ner. 

christine wallén jobbar på KB och är 
kontaktperson för specialbiblioteken.

– Det är svårt att säga om det 
behövs en nationell depå dit alla 
specialsamlingar kan skickas. Många 
specialsamlingar har en stark lokal 
anknytning. Vi måste titta vidare 
på frågan och se om en depå är bästa 
lösningen, säger hon. n

 TEXT STINA LOMAN

Var ska allt få plats?

vi har nytt jobb
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Peter Brännström har inspirerats 
av den helautomatiska biblioteks-
depån i norska Rana.
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Riksdagstryck  
– nu på nätet
tre miljoner sidor och 450 år av riks-
dagsdokument är nu digitaliserat. En 
ocean av möjligheter för forskare och 
andra, säger Riksdagsförvaltningens 
riksdagsdirektör Kathrin Flossing.

Tillsammans med KB har de gjort 
materialet tillgängligt och sökbart på 
nätet. Dokumenten sträcker sig från 
Gustav Vasas tid fram till införandet 
av enkammarriksdagen 1971. n BBL

Läsliv är tidskriften som tar 
tillgänglig läsning på allvar. 

Du hittar spännande 
reportage och artiklar om 

olika sätt att läsa. 

Läsliv ges ut både som tryckt tidning 
och taltidning. Beställ en kostnadsfri 
prenumeration nu. 

E-post: lasliv@mtm.se

Läsliv

Läsliv ges ut av MTM.

Det ska 
vara enkelt 

att läsa
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I Sverige bor 1,8 miljoner personer som är  födda 
i andra länder. Sammanlagt 201 olika. Nu ställs 

frågan hur biblioteken ska lyckas fullgöra  ansvaret 
för den prioriterade målgruppen. 

Världens 
språk

[s 12] Sara jobbar på 48 språk

[s 17] Språkkunskaper, någon? 

[s 18] KB efterlyser samordning 

[s 20] ”Vi välkomnar ett 

 större uppdrag.” 

>

TEMA

FÖR ETT SMIDIGT, MODERNT 
OCH KONTANTLÖST BIBLIOTEK

Nu behöver du inte längre hantera kontantbetalningar över disk. Med tilläggs-
modulen BOOK-IT Pay kan låntagaren enkelt betala reservationsavgift, övertids-
avgift eller andra avgifter via den mobila betalningstjänsten Swish. 

Swish är ett enkelt, modernt och smidigt betalningsalternativ via en app i mobil-
telefonen. Nästan 8 av 10 svenskar som har en smart mobil använder Swish, och 
användandet fortsätter att öka.

När en låntagare swishar kommer pengarna in direkt på bibliotekets bankkonto 
och regleras direkt i BOOK-IT, istället för manuell hantering med kontanter. Skul-
den stryks automatiskt från låntagarkontot i BOOK-IT.  

Vill du veta mer, få prisuppgift och/eller beställa BOOK-IT Pay med Swish kontak-
ta oss på tel: 046-270 04 00 eller mejla till: axiellsverige@axiell.se. 

Axiell |tel 046-270 04 00 | axiellsverige@axiell.com | www.axiell.se

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Du följer väl @Axiell Sverige på Facebook? Förutom  
information från oss och om aktuella händelser dyker 
det ibland upp specialerbjudanden!
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Eleverna på Polhemsskolan i Gävle 
talar 48 olika modersmål. Skolbiblio-
tekarien Sara Gagge försöker hålla 
 så många av dem som möjligt i 
 bibliotekets mediebestånd.

skolbiblioteket på  Polhemsskolan 
finns två hyllor för böcker på 
thai och Pattaravadee Saenkum 
har läst nästan allt som står där. 
Men i dag hittar hon faktiskt en ny 
roman där som hon tar fram och 
tittar lite närmare på.

Pattaravadee brukar använda 
thailändska grammatikböcker för 

att förbättra sin engelska och och för att lära 
sig franska. Men mest läser hon skönlitteratur.

– Ibland saknar man sitt modersmål. Man 
glömmer ord, eller hur de stavas. Grammati-
ken är annorlunda än svenska, engelska och 
franska.

Hon säger att hon håller kontakten med sitt 
modersmål levande genom böckerna.

– Då och då när jag pratar med mamma så 
har jag glömt grammatiken och det låter helt 
fel. Men när jag läser böcker på thai så hjälper 
det mig att komma ihåg vad saker heter och 
hur man säger saker på mitt språk.

I

I skolbiblioteket är hon nästan varje dag. 
Här läser hon, eller jobbar med uppgifter, eller 
tar det lugnt med sina vänner. Hon tar också 
hjälp av bibliotekarien Sara Gagge för att hitta 
till exempel faktauppgifter till skolarbetet. 

Sara Gagge står vid sin disk och hanterar 
boklån samtidigt som hon gör allt möjligt an-
nat. ”Har du en Samsungladdare?” (hon har en 
i understa lådan), ”Har du sett mina skåpnyck-
lar här?” (hon har lagt dem i en annan låda), 
”Har jag glömt min datorladdare här?” (den 
har hon inte sett, men tipsar om var man kan 
köpa relativt billiga om den inte skulle komma 
fram igen). 

Ofta innebär Sara Gagges första kontakt 
med eleverna att de vill ha hjälp med att 
komma åt skolans wifi på sina telefoner och då 
lånar hon deras telefoner och fixar det. ”Wow, 
kan du arabiska?” händer det att eleverna 
säger då. Det kan hon inte, men hon har lärt 
sig inställningarna, som ser likadana ut på alla 
språk. Deras förtroende vinner hon oavsett.

gävle är en medelstor och ganska snabbt väx-
ande stad, som tagit emot jämförelsevis många 
nyanlända. Det gör också att gymnasieskolor-
na har många elever med andra modersmål än 
svenska. Så tankarna satte i gång hos skolbib-
liotekarierna på de tre kommunala gymnasie-
biblioteken i stan. 

– Tidigare hade vi bara böcker på de språk 
som studerades i skolan. Vi visste att vi 
borde göra något för att skaffa fler böcker på 

TEXT  STEFAN WESTRIN 
FOTO STÉFAN ÉSTASSY 

Sara jobbar  
på 48 språk
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Tobias Gard
l Ålder: 53
l Utbildning:  
Bibliotekarie

l Bakgrund: Har arbetat 
som bibliotekarie sedan 
1995, på Polhemsskolan 

sedan 1998. Före det  
som museipedagog i 

några få år.
l Fritid: Engagerad i 
Soroptimisterna, ett 

kvinnligt nätverk med 
syfte att förbättra 

 kvinnors ställning runt 
om i världen. Läsning 

förstås. Stickar och syr 
annars mycket – alltid 
med en bok i öronen.
l Boktips: Yaa 

 Gyasi: Vända hem  eller 
varför inte Jalla Till-

sammans: en personlig 
skildring av läsfrämjande 

integrationsprojekt av 
Anette Helgesson 

Sara Gagge

Sara Gagge tycker att 
hon lärt känna eleverna 
mer på djupet i och med 
att biblioteket har satsat 
på mångspråk: ”Deras 
språk är en viktig del av 
vilka de är. Nu framstår 
de som lite mer i 3D 
jämfört med tidigare.”  elevernas modersmål, men vi visste inte hur 

det skulle gå till, säger Sara Gagge.
De bestämde sig för att sätta i gång ett 

projekt för att tillsammans hitta arbetsmeto-
der för mångspråksarbete. Ett av målen med 
projekten var att ha böcker på alla elevers 
modersmål i hyllorna. Så: vad talades det då 
för modersmål på skolan?

Redan det visade sig vara klurigare än vad 
de hade trott att ta reda på. Någon statistik 
fanns inte, för det hade varit fråga om etnisk 
 registrering, vilket är förbjudet. 

Sara Gagge började vid läsårsstarten 2015 
med en undersökning medelst lappar.  

Alla elever fick, när de kom 
på biblioteksintroduk tion, 
skriva vilket eller vilka 
modersmål de hade. Utan 
namn eller någonting. Så 
förde Sara in allt i ett excel-
ark och slängde sedan bort 
lapparna. Hon blev paff 
över mångfalden av språk.

– Baluchiska. Var talas 
det någonstans?  ’I Baluchistan’, sade någon. 
Jag tänkte är det här ett skämt eller? Men Ba-
luchistan visade sig vara ett område i Pakistan.

– En annan hade skrivit ”Karen” på sin lapp.  

”Baluchiska. Var talas 
det någonstans?  

’I Baluchistan’, sade 
 någon. Jag tänkte är 

det här ett skämt eller?”
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> Och jag tänkte, oj, har hon missförstått och 
skrivit sitt eget namn på lappen? Men nej, 
Karen är ett minoritetsspråk.

sara har fortsatt med lapparna, och på tre 
år har hon fått ihop 48 olika språk. Ganska 
snart förstod hon att målet att ha samtliga 
representerade i bibliotekshyllorna inte skulle 
gå att uppnå. Inte på grund av mängden språk, 
utan på grund av tillgången till böcker. En del 
av språken är inte skriftspråk. På Karen, till 
exempel, finns det ingenting skrivet. Andra 
språk är omöjliga att få tag på via de kanaler 
som biblioteket är hänvisat till.

Men mångspråksböckerna har ändå ökat 
stadigt i beståndet. Numera finns böcker på 28 
olika språk i biblioteket. Den senaste är en bok 
på albanska som Sara beställde i höstas och 
som kom precis – hon har ännu inte hunnit 
klassificera och ställa ut den.

urvalet av böcker bestäms i nära samarbete 
med eleverna och med språklärarna, som har 
koll på vad som behövs. Sara berättar om när 
hon satte en lärare i tigrinja framför datorn 
och bad honom att beställa hem böcker. Han 
valde romaner av Sidney Sheldon och Totte 
badar, och allt däremellan. 
Det är viktigt att eleverna har ett varierat 
urval svårighets mässigt, så att alla kan hitta 
något som passar just dem. Det är också viktigt 
att det  kommer in nya böcker hela tiden, så 
att beståndet  fortsätter att vara aktuellt för 

 sådana som  Pattaravadee Saenkum, som 
snabbt betar av allt som kommer in.

Sara berättar om en ny elev som kom in och 
hittade en bok på tigrinja som hon hade letat 
efter i två år. Hon blev tårögd av glädje.

– Då blev jag alldeles … Då har man lyckats!

hur har hon fått pengar till alla dessa böcker 
då? Från början handlade det faktiskt om ett 
budgettekniskt trolleri. Det fanns en pott för 
inlästa läromedel som inte längre behövdes 
eftersom man just hade fått ett abonnemang 
på en inläsningstjänst. I och med det fanns en 
grundplåt för att sätta i gång. Sedan dess har 
mångspråksinköpen varit en integrerad del av 
budgeten, ungefär en tiondel av pengarna för 
inköp går till det.

en av de stora svårigheter-
na med projektet har varit 
att få tag på bra böcker. 
Genom kommunavtal är 
skolorna bundna att handla 
via Bibliotekstjänst och Lä-
romedia och utbudet är ofta 
skralt. Många språk finns 
inte alls med, och leveran-
törstiderna är dessutom 
ofta väldigt långa, upp till 
ett och ett halvt år. Och om 
en elev önskat en bok för 
till exempel ett skolarbete är det naturligtvis 
alldeles för lång tid. 

För att bredda utbudet delar de tre gymna-
sieskolorna katalog och böcker med varandra. 

 Om en elev från Vasaskolan behöver  en bok 
från Polhemsskolan går det snabbt att gå över 
dit och låna den, skolorna ligger inte på större 
avstånd än så.

Projektet slutade för lite över ett år sedan, 
men arbetssättet är satt och skolorna fortsät-
ter med, och utvidgar, mångspråksarbetet. 
Varför är det viktigt då, att ha böcker på så 
många språk?

– För att bli bra på ditt andra- eller tredje-
språk måste du vara bra på ditt modersmål. 
Det gör det här till en grundläggande demo-
kratisk fråga, säger Sara Gagge. 

– Om man ska klara sig som självständig 
individ i dagens olika digitaliserade och text-
baserade sammanhang då måste man ha ett 
bra språk. n

”För att bli bra på ditt 
andra- eller tredjespråk 

måste du vara bra på 
ditt modersmål. Det gör 

det här till en grund-
läggande demokratisk 

fråga”
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Mångspråk
”Mångspråkiga gymnasie-

bibliotek – ett projekt 
för modersmålslitteratur 

i Gävle” genomfördes 
av Polhemsskolans, 

Vasa skolans och 
 Borgarskolans bibliotek, 
i samarbete med Inter-
nationella biblioteket 
2015–2016. Under den 

tiden byggde biblioteken 
upp ett bestånd och ett 

arbetssätt för elevers 
modersmål som de sedan 

fortsatt att utveckla.  
Se bibliotekarierna 

 berätta om projektet på 
UR Skola: ”Det mång-
språkiga biblioteket”:  
https://goo.gl/vySr71

Ta del av projektrapporten: 
https://goo.gl/XQiFBB

Khadaje Askaraian 
har två moders-
mål: persiska och 
dari. Hon läser 
gärna deckare på 
persiska.

Pattaravadee Saenkum slukar allt som är på thai och 
försöker dessutom utveckla engelska och franska med 
lexikon och grammatikböcker utgivna i Thailand.
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rabiska, tigrinja, romani, 
 somaliska. Det är några 
språk som har blivit vanligare 
i Sverige de senaste åren.  
I och med att många nyan-
lända söker sig till folkbiblio-

teken har språk och kunskap om olika kulturer 
blivit viktiga kompetenser hos personalen.

– Det handlar om att kunna möta dessa 
människor i faktiska situationer där de behöver 
bibliotekets service. Att lättare skapa kontakt 
och kommunicera, säger Claes Lennartsson, 
chef för Bibliotekshögskolan vid Högskolan i 
Borås. 

den nya målgruppen har växt bland besökarna 
men det inte lika många med utländsk bak-
grund som söker sig till yrket eller utbildningen 
i biblioteks- och informationsvetenskap.  

För att råda bot på kompetensbristen startade 
lärosätet en kampanj i mitten av mars. Målet 
är att locka gymnasieungdomar med utländsk 
bakgrund som står i begrepp att söka sig till hö-
gre utbildning. Det här är också en demokrati-
fråga i och med att folkbiblioteket ska vara till 
för alla, menar Claes Lennartsson. 

Han berättar att Bibliotekshögskolan under 
en period har bedrivit forskning i flera projekt 
som undersöker flyktingars informationsprak-
tiker och vilken roll folkbiblioteken spelar för 
nya svenskar. Bakgrunden är bland annat nya 
utmaningar för folkbiblioteken när målgrup-
perna förändras i och med invandring och 
flyktingmottagande.

– Nyanlända kommer ofta tidigt till folk-
biblioteket när de har kommit till Sverige. 
De kan inte så mycket svenska än och kanske 
inte  engelska heller, och behöver hjälp med 
att kommunicera med samhället och olika 
 myndigheter. Därför ser vi det här som en 
utveckling av den kompetens som finns på 
 folkbiblioteken i dag, säger Claes Lennartsson.

Kampanjen består av en hemsida, informa-
tionsfilmer, en Facebook-sida, annonser i 
sociala medier, skolbesök och att Bibliotekshög-
skolan deltar på utbildningsmässor. Det som 
framför allt ska locka potentiella studenter är 
möjligheten att arbeta för ett öppet och demo-
kratiskt samhälle. 

kampanjen ska pågå i flera år och genomförs i 
samarbete med folkbiblioteken. Högskolan har 
tagit fram bokmärken med olika budskap som 
ska delas ut hos dem som vill delta. Hittills har 
intresset varit stort bland biblioteken, enligt 
Claes Lennartsson. 

– Genom samarbetet kan vi nå målgruppen 
genom bibliotekens verksamhet och på så sätt få 
en personlig direktkontakt. Bibliotekarier kan 
dela ut bokmärkena och informera besökare 
om att det här yrket kanske kan vara något för 
dem. n

Språkkunniga  
studenter, någon? 

TEXT  
JENNIE AQUILONIUS

Branschen behöver flerspråkiga  
bibliotekarier. Därför driver Biblioteks-
högskolan i Borås nu en kampanj 
för att locka unga personer med 
 utländsk bakgrund.

A Claes Lennartsson
FOTO: SUSS WILÉN

Vi tillverkar, levererar och installerar 
högkvalitativa hyllor och tillbehör för 
bibliotek över hela världen. Vårt unika 
hyllsystem Littbus representerar det bästa 
av skandinavisk design, funktion och 
kvalitet.
Kontakta din återförsäljare för mer 
information om Lustrums Littbus system.

Littbus. Design Börge Lindau

Unique Library Furniture
www.lustrum.se

ANNONS

Läsguldet

TILLGÄNGLIG LÄSNING FÖR ALLA

�

Läsguldet – nytt pris! 
Priset uppmärksammar personer, organisationer 
eller institutioner som skapar möjlighet för  
personer med läsnedsättning eller med nedsatt 

läsförmåga att läsa på sina villkor. 
Nominera på mtm.se senast den 30 april.

Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 180 hp

Vill du bli specialist på informationsförmedling 
med människors behov av kunskap och 
kulturupplevelser i centrum? Vi erbjuder en 
mångvetenskaplig utbildning som betonar 
de nödvändiga tekniska och pedagogiska 
kompetenserna hos framtidens bibliotekarier.
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et behövs bättre samordning. 
Så lyder den övergripande 
slutsatsen i två nya mång-
språksrapporter från Kungliga 
biblioteket. Den ena om mig-
ration och språklig mångfald, 
den andra om de nationella 

minoritetsspråken. 
Den första konstaterar att ”det finns stora 

behov av utveckling, samordning och samver-
kan” för att arbetet ska bli ”hållbart och lång-
siktigt” och att det behövs strategier för att 
komma tillrätta med ”dagens ojämlika utbud 
av mångspråkiga medier och dess tillgänglig-
görande”.

Den andra säger att ”det allmänna biblio-
teksväsendet som helhet har hittills inte i 
någon högre grad uppfyllt bibliotekslagens 
åligganden i förhållande till de nationella 
minoriteterna”.

– det ser förstås väldigt olika ut på olika 
bibliotek. Vissa behöver inte ta åt sig, men det 
är ett problem i sig att det saknas  likvärdighet, 
säger Kungliga bibliotekets handläggare 
 Elisabet Rundqvist som också är författare  
till minoritetsspråksrapporten. 

Tillsammans visar granskningarna att  
det finns mycket god vilja men att  biblioteken 
av olika skäl har svårt att fullgöra sina 
 språkuppdrag, menar hon. Dels är det svårt  
att köpa in böcker på språk man inte 

 behärskar, dels gör de kommunala upphand-
lingsreglerna sitt till komplikationerna. 

– Ofta sitter dessutom flera bibliotek på 
samma bestånd, vilket gör att de inte heller 
kan öka utbudet med samverkan eller fjärr-
lån, säger Elisabet Rundqvist som efterlyser 
ett helhetsgrepp. 

Hon påpekar att lagen säger ”för alla”. 
– Då ska vi se till att det blir så.
Med allt fler i befolkningen som använder 

flera språk växer behovet av att också  använda 
biblioteket på de språken. En användare kan 
till exempel behöva en grammatikbok på 
arabiska för att kunna lära sig italienska. 

– Vi har pratat länge om integration, men 
nu växer insikten att samma användare 
 behöver och ska kunna använda alla sina 
språk, säger Elisabet Rundqvist. 

 Senare i vår kommer konsulten Bjarne 
Stenquists rapport Kliv fram! Segregation, 
integration och bibliotek, med kärnbudska-
pet att biblioteken bör kliva fram och ta en 
ännu större roll, i samarbete med andra.  n 

Själv är inte bäste dräng, i alla fall inte när det gäller att skapa goda 
bestånd av mångspråkslitteratur på biblioteken. Det konstaterar 

två nya rapporter från Kungliga biblioteket. 
TEXT ANNIKA PERSSON  GRAFIK LOUISE BÅÅTH

KB efterlyser  
samordning
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Bibliotekens 
mångspråkiga 
bestånd 2016
Procentsiffrorna visar hur 
stor andel av folkbibliote-
kens fysiska medier som är 
på andra språk än svenska. 
Siffrorna under visar antal 
lån från Internationella 
biblioteket samma år.

Varför toppar Region 
Gävleborg listan?
Bibliotekskonsulent 
Ann Östman:

– Det handlar om en 
medveten process över 
tid! Det finns en hög 
 generell medvetenhet 
och ett starkt samarbete 
i Helgebiblioteken. 
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11 %
Norrbottens län 

1 243 lån  
från IB

8 %
Västerbottens län 

952 lån  
från IB

12 %
Västernorrlands 

län 2 547 lån 
från IB

23 %
Gävleborgs län 

1 118 lån  
från IB

22 %
Stockholms län 

17 269 lån  
från IB

14 %
Södermanlands 

län 1 577 lån 
från IB

19 %
Östergötlands 

län 2 012 lån 
från IB

13 %
Västmanlands län 

1 544 lån  
från IB

19 %
Uppsala län  

342 lån  
från IB

4 %
Jämtlands län 

1 468 lån  
från IB

12 %
Hallands län 

785 lån  
från IB

12 %
Jönköpings län 

1 830 lån  
från IB

17 %
Skåne län  
2 007 lån  

från IB

9 %
Kronobergs län  

 671 lån  
från IB

11 %
Dalarnas län  

2 994 lån  
från IB

13 %
Värmlands län  

2 124 lån  
från IB

15 %
Västra Götalands 

län 2 175 lån 
från IB

11 %
Örebro län  

1 747 lån  
från IB

14 %
Blekinge län 

352 lån  
från IB

16 %
Gotlands län  

387 lån  
från IB

11 %
Kalmar län  
3 882 lån  

från IB

15 % 
Hela riket 

Så stor del av folkbib-
liotekens totala fysiska 

mediebestånd är  
på andra språk än 

svenska.

Migration  
och språklig  

mång fald
Biblio tekens roll  
i det fler språkiga  

sam hället 

KUNGLIGA BIBLIO TEKET | NATIONELL BIBLIO TEKS   STRATEGI

Biblioteken  
och de  

nationella  
minoritets- 

språken
En lägesbeskrivning

KUNGLIGA BIBLIOTEKET | NATIONELL BIBLIOTEKS STRATEGI

Migration och 
språklig mångfald. 
Bibliotekens roll 
i det flerspråkiga 
samhället, 2017, och 
 Biblioteken och de 
 nationella minoritets
språken, 2018. 
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”Vi välkomnar ett 
större uppdrag”

är de lokala 
biblioteken 
inte räcker till 
finns Inter-
nationella 
biblioteket 
(IB) i Stock-
holm som en 

extra resurs. De har böcker på över 
hundra språk och varje år gör de 
runt 40 000 utlån till andra biblio-
tek i landet. 

– Kommunerna har i dag 
egna bestånd av medier på 
de största språken. Sen är 
det vår uppgift att kom-
plettera, säger chefen för 
Internationella bibliotekets 
nationella uppdrag, Cecilia 
Svanberg.  

IB kompletterar bestån-
den med medier på de mer 
svårtillgängliga språken, 
men också med smalare litteratur på de större 
språken. 

– Vi kan  också stärka upp om det till ex-
empel kommer en ny stor språkgrupp till en 
kommun, säger Cecilia Svanberg.

Den nationella biblioteksstrategins rapport 
Den femte statsmakten efterlyser mer nationell 

samordning när det gäller mångspråksför-
sörjningen och i avslutnings kapitlet pekar 
rapporten ut IB som en nyckelspelare när det 
gäller att skapa ett fungerande fjärrlåns- och 
depositionssystem. Men den ställer också 
frågan om Internationella  biblioteket klarar 

en ökande efterfrågan på medier, 
 katalogiseringsstöd och kompe-
tensstöd. 

– Vi skulle  välkomna ett utökat 
uppdrag, men det bör i så fall 
komma med ökade resurser, säger 
Cecilia Svanberg.

Det nationella mångspråksupp-
drag IB utför i dag gör de på 
uppdrag av Kungliga biblioteket 
enligt ett avtal som skrevs redan 
2014, det vill säga innan det stora 
immigrationsåret 2015. och som 

löper ut i år. 
– Vi är på väg in i nya 

förhandlingar och det har 
i olika sammanhang talats 
om ett stärkt uppdrag för 
IB, men inget är klart, säger 
 Cecilia Svanberg.

Upplever ni att ni räck-
er ni till i dag? Eller får 
ni  förfrågningar ni inte 
kan tillgodose? 

– Vi kan inte alltid tillgo-
dose förfrågningarna. Det kan handla om både 
språk, volym och ämnesområden. Det finns 
språk som är svåra att hitta inköpskanaler till 
och språk där det helt enkelt inte finns vissa 
genrer. Ungdomsböcker på dari vet vi behövs, 
men finns inte bland våra leverantörer. Pek-
böcker finns inte heller på alla språk. 

Internationella biblioteket är en nyckelspelare när det 
handlar om framtidens utbud av mångspråkslitteratur. 
I dag gör de omkring 40 000 utlån om året. Nationella 
biblioteksstrategin vill att uppdraget ska växa.

TEXT  
ANNIKA PERSSON
ILLUSTRATION  
PIXIE JOHAN ANDERSON

”Ungdomsböcker på 
dari vet vi behövs, men 

finns inte bland våra 
 leverantörer. Pekböcker 

finns inte heller på  
alla språk.”

Användningen av Internationella bibliote-
kets tjänster varierar kraftigt mellan regio-
nerna, det visar Kungliga bibliotekets mångs-
pråksrapport Migration och språklig mångfald 
från 2017 (se grafik s 19). Där ser manatt Stock-
holm är storanvändare 
medan Uppsala använder 
mycket lite. Att Kalmar 
lånar oproportionerligt 
mycket, Skåne lite. 

Varför ser det ut så? 
– Att användningen 

är störst i Stockholm är 
inte överraskande. Det är 
det mest befolknings täta 
länet och fram till 2017 
hade IB ett eget uppdrag från Stockholms läns 
landsting. Att andra befolkningstäta län gör 
färre beställningar kan tyda på att de länen 
har haft möjlighet att satsa på egna bra mång-
språksbestånd, men det kan också handla om 
att man inte riktigt känner till oss.

2015 genomförde IB en enkät där bara något 
över hälften av de tillfrågade uppgav att de 
kände till IB:s nationella uppdrag väl eller 
mycket väl. Drygt 30 procent kände till den 
centrala medieförsörjningsplanen för mångs-
pråkiga medier väl eller mycket väl. 

– Jag tror det har varit lite oklart vad kan 
man förvänta sig av oss och vad vi kan hjälpa 
till med. Nu jobbar vi på det och kommer att 
marknadsföra oss mer, både genom att åka ut 
i landet och informera men också via webben 
och sociala medier, säger Cecilia Svanberg.

när cecilia svanberg tillträdde för knappt 
tre månader sedan hade Internationella 
biblio teket saknat en ordinarie chef  en längre 
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INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET:

period. Stora omorganisa-
tioner och ett förlorat re-
gionalt mångspråksupp-
drag för Stockholms län 
har präglat verksam-
heten. 
På bibliotekets webbplats 
står det att 2018 kommer 
att vara ett år då det inte 

finns så mycket resurser för utveckling av 
verksamheten. Men det finns ett undantag och 
det är ett samarbete med Norge och Danmark 
där man gemensamt bygger en webbplats för 
e-böcker, musik och film på olika språk. Värl-
dens biblio tek ska lanseras 2019.
Vad står annars högst på din önskelista för 
att kunna göra ett bra jobb?

– Om vi ska kunna fortsätta leverera hög 
kvalitet behöver vi kunna behålla – och gärna 
rekrytera fler – bibliotekarier med nödvändig 
språk- och katalogiseringskompetens. Även 
kommunikations-, projektlednings- och 
IT-kompetens behövs.

När det gäller mångspråkskatalogisering, 
språk- och litteraturkunskaper skulle Cecilia 
Svanberg vilja se mer av nationell samverkan. 
En annan grundförutsättning hon vill få till är 
att de kan köpa in från vilka kanaler de vill. 

– Dagens upphandlingsregler är inte alltid 
förenliga med uppdraget att tillhandahålla 
kompletterande medieförsörjning. n

” Jag tror det har varit 
lite oklart vad kan man 

förvänta sig av oss  
och vad vi kan hjälpa  

till med.”
Världens  
bibliotek

Världens bibliotek ska bli 
en digital mångspråks-

bank för de skandinaviska 
biblioteken och lanseras 

2019. Här ska användarna 
kunna ladda ner böcker, 
musik och film, till att 
börja med på arabiska, 
bosniska/kroatiska/ser-

biska, persiska, somaliska 
och tigrinja.

Det treåriga pilotprojek-
tet drivs av nationalbib-
lioteken i Sverige, Norge 
och Danmark och drivs 
med medel från Nord-
iska ministerrådet. Nu 
undersöker deltagarna 
möjligheterna för att 

skapa en mer långsiktig 
lösning. Adressen till den 
svenska webbplatsen blir 

varldensbibliotek.se. 

Cecilia Svanberg
FOTO: MONICA LINDGREN
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ad kan en bibliotekarie svara 
på som inte Google kan? På 
Bibblan svarar, en tjänst som 
drivs av Malmö stadsbibliotek 
och Kungliga biblioteket, ger 
bibliotekarier svar på använ-
darnas frågor och funderingar. 

I stallet finns 180 bibliotekarier på 50 bibliotek 
och sidan visar vilka som är online och vad de 
har för specialiteter. När BBL testar har en 
bara ”bibliotek”, en annan ”företagande, starta 
eget”, en tredje har ”historisk dräktsömnad 
och rollspel”. De är människor, inte algoritmer. 

på sidan kan man se frågor som andra har 
ställt. De flesta handlar om språk, böcker och 
historia. Vissa har existentiella undertoner, 
såsom ”varför finns det pengar” eller ”hur 
många fåglar finns de i Sverige”. En annan 
fråga handlar om att någon har hittat en 
skrynklig boksida i familjens soldattorp från 
1800-talet och undrar vilken bok den kommer 
ifrån. På sidan nämns Eugene och Carolina 
som verkar vara ett par. Det beskrivs hur de 
vandrar i trädgården, Eugene för Carolina till 
”berceau” där de har en romans. 

Bibblan svarar att de inte kan avgöra vilken 
bok det handlar om, i stället hänvisas fråge-
ställaren till KB. Jag testar att ställa en fråga 
om boken som alla slogs om när jag var liten.

Fråga: Hej! När jag gick i låg- och mellan-
stadiet i slutet av 90-talet / början på 00 var 
"Gummi-tarzan" av Ole Lund Kierkegaard en 
extremt populär bok. Är den fortfarande det? 
Och berätta gärna lite om författaren Ole Lund 

Kierkegaard? Tack på förhand/Adam
Efter 23 timmar får jag svar. Visst lånas 

Gummi-tarzan fortfarande ut, men Ole Lund 
Kierkegaard finns inte med på listan över de 
200 mest utlånade författarna i Sverige. För 
mer information hänvisas jag till Wikipedia 
och danska ”Forfatterweb”. Jag lär mig att 
Kierkegaard kom från Århus och inspirerades 
av Ernest Hemingway. 39 år gammal hade han 
skiljts från fru och två barn, efter ett föredrag 
och ett krogbesök föll han omkull i en snödriva 
där han frös ihjäl.

klart bättre och sorgligare än Google, som 
i sina första fem träffar levererar uppgifter-
na att Gummi-Tarzan var populär 1988, att 
någon när den var barn älskade Ole Lund 
Kirkegaards böcker, att humor är bra för barn 
och att Gummi-Tarzan egentligen heter Ivan 
Olsen, är liten och tunn, inte speciellt snygg 
och inte ett dugg stark. n

BBL TESTAR
Vad tycker du att

vi ska testa?
Tipsa bbl@a4.se

VAD? Bibblan svarar
VAR? bibblansvarar.se
FÖR VEM? Alla som undrar något

Sorgligare svar 
än Googles

V TEXT ADAM WESTIN
FOTO GETTY

 
NYTTA

NÖJE

ANVÄNDAR- 
VÄNLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

Kommentar till betygen: 
Bibblan svarar är en trevlig 
tjänst, men snabbheten 
och anonymiteten gör att 
jag föredrar att söka svar 
på Google. Det roligaste 
med tjänsten var att läsa 
frågor som andra ställt.  

Betyg
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en digitala bibliotekskatalogen 
Libris – den nationella bibli-
otekskatalog som används på 
lärosäten, specialbibliotek och 
ett flertal av våra folkbiblio-
tek – är 45 år gammal och mer 
än redo för en uppdatering. 

Därför arbetar Kungliga biblioteket i dag med 
att förnya Libris.

– Det som behöver förändras med Libris är 
språket. I dag beskriver Libris sin data på ett 
sätt som ingen annan på webben kan förstå. 
Förändringen gör vi för att få bättre flöden och 

för att kunna binda ihop fler datamängder, 
säger Libris koordinator Anna Berggren som 
arbetar på avdelningen för informationssys-
tem på Kungliga biblioteket.

För användare kommer inte förändringen 
att märkas direkt, utan först efter några år. 
Men de som arbetar som katalogisatörer och 
bibliotekarier kommer att få använda ett nytt 
gränssnitt. 

Det nya systemet ska ge ett modernare 
 fundament för bibliotekskatalogen, som ger 
bibliotekarierna mindre dubbelarbete men 
som också ger användarna stora fördelar. 

Nya Libris hittar  
 Strindbergs studiekamrater
Nästa version av den nationella bibliotekskatalogen Libris ska möjliggöra 
nya relationer mellan data – och göra Libris enklare att arbeta med. Just nu 
pågår intensivt arbete för att bygga klart. 
TEXT ANA UDOVIC  GRAFIK LOUISE BÅÅTH OCH KUNGLIGA BIBLIOTEKET

D

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

>
Ritning  

på nästa 
sida!

LibShelf, smart återlämningssystem! 
Perfekt för ”Meröppet bibliotek”
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NY MODELL  
Vad bygger ni?

Tipsa bbl@a4.se

Tanken är att datamängder ska sammanlänkas 
så att fler relationer mellan data kommer 
fram. Vad som ska bindas samman kan vara 
 datamängder från andra bibliotek i Sverige  
och världen. 

– För dem som forskar blir den stora styrkan 
med nya Libris att den kommer att möjliggöra 
tjänster som informerar om vilka relationer 
olika ting har – relationer som tidigare har 
varit svåra att hitta, säger Anna Berggren och 
visar en skiss där Ting 1 
finns i en ruta, Ting 2 i en 
annan och där relationen 
mellan dem syns genom 
en sammanbindande linje. 

Om Ting 1 till exempel 
är August Strindberg visar 
den nya sammanlänkade 
datan att han är född i 
Stockholm, som har den 
och den longituden. Den 
visar också att han läst på 
Uppsala universitet, och 
då fortsätter länkningar-
na att visa fler relationer – som att Ting 2, som 
i det här exemplet är Gustaf Fröding, också 
läste på Uppsala Universitet. 

– Det ser kanske inte så uppseendeväckande 
ut, men säg att du är forskare och vill hitta 
alla författare under 40 år som kommer från 
en liten bruksort i Västernorrland. En sådan 
sökning hade kunnat kräva stora insatser 
tidigare, men med nya Libris länkade data går 
det att hitta informationen på annat sätt, säger 
Anna Berggren.

bibliotekets data ska kunna kommunicera 
med andra datamängder som är uppbyggda 
efter samma princip, till exempel från de stora 
biblioteken i världen. Det gör att information 
från Kungliga biblioteket, som är expert på 
svenska författare men inte kan så mycket om 
de tyska, kan samarbeta med det tyska natio-
nalbiblioteket.

> – I stället för att vi på Kungliga biblioteket 
skapar auktoritetsposter (kataloginformation 
som namn) med tyska författare, kan vi länka 
ihop vår information med deras och få säkra 
källor i vår databas. 

Dessutom kommer informationen att bli 
mer uppdaterad, för om en tysk författare dött 
kan det i dag ta lång tid för informationen att 
nå Libris, men med nya Libris finns informa-
tionen där automatiskt, som länkad data.

Moderniseringen kommer också att möjlig-
göra framtida samarbeten med andra webb-
platser som har bra information (och som har 
behov av bibliotekets information).

– Vi skulle vilja inleda ett samarbete med 
till exempel wikimedia som skulle kunna 
hämta auktoritetsposter hos oss till sina wiki-
artiklar, säger Anna Berggren.

När Libris får ett mer begripligt språk och 
byggs ihop för att synkronisera med övrig in-
formation på nätet kan det öppna möjligheter 
för nya tjänster. 

En sådan tjänst kan vara att en person som 
söker Camilla Läckbergs senaste titel på Goog-
le skulle kunna få en informationsruta som 
förutom titeln visar att boken finns på en hylla 
på ett bibliotek 300 meter från den plats där 
personen finns. 

Ramverket för Libris nya system skapas på 
amerikanska motsvarigheten till KB, Library 
of congress. På Library of congress kallas data-
formatet Bibframe, Bibliographic framework 
initiative, och det är också Bibframe-modeller 
som är förebilder när bibliotekets personal ska 
informeras om det nya gränssnittet och termi-
nologin som kommer med nya Libris.

– Det kan vara lite knivigt att vänja sig vid 
det nya sättet att katalogisera på – men model-
lerna på KB:s hemsida går att titta på för att 
förstå hur man gör, säger Anna Berggren.

När kommer då nya Libris läggas ut?
– Datum är inte bestämt ännu, men 

det lanseras innan året är slut, säger 
Anna Berggren. n

1. HITTAR SAMBANDEN
Tidigare har Libris kunnat hitta titlar som 
dessa klassiska verk, samt information om 
författarna August Strindberg och Gustaf 
Fröding. Men med nya Libris går det att 
hitta andra relationer mellan verken och 
författarna.

2. LATITUD OCH LONGITUD
Till exempel är en relation till August 
Strindberg att han kommer ifrån Stockholm, 
då ger den sammanlänkade informationen 
longitud och latitud för Stockholm. 

3. VEM PLUGGADE MED VEM? 
Annan länkad data visar att August Strind-
berg studerade vid Uppsala universitet – 
vilket också Gustaf Fröding gjorde. 

4. HÖGRE SKVALLERFAKTOR
Det är alltså relationerna som är det nya 
med Libris – den sammanlänkade datan 
som kommer upp och är till stor hjälp för 
såväl användare som de som arbetar på 
biblioteken.
 
 

BIBFRAME
Dataformatet Bibliographic Framework Ini-
tiative är framtaget av Library of Congress. 
I modellen på sidan 25 visas kopplingar 
mellan författare, verk och biblioteket som 
har exemplaret. Ett verk kan ges en eller fle-
ra fysiska gestalter, till exempel en särskild 
utgåva. En instans återspeglar information 
om utgivningsplats, utgivare, utgivningsår 
och medietyp. Varje bok har streckkod för 
just det exemplaret för att man ska känna 
igen det. 

Med länkad data  
kan systemet prata
Det nya med Libris XL är att den kan länka ett ting till ett annat, en 
bok till en person, en text till en agent, en roman till en intelligent 
robot. Med de kopplingarna kan forskare och andra hitta ny kunskap. 

Ritning  
databasen

Libris

Lästips:  
kb.se/libris 

”Det kan vara lite knivigt 
att vänja sig vid det nya 
sättet att katalogisera 

på – men modellerna på 
KB:s hemsida går att 

titta på för att förstå hur 
man gör.”

Anna Berggren
FOTO: NICKLAS HANSSON

August Strindberg
Guitarr och  

dragharmonika

Stockholm

Uppsala

Gustaf Fröding

Föddes i …

Författade …

Studerade vid …

Koordinater …

Studerade vid …

Författade …

Röda rummet

Latitude: 59.329445 
Longitude: 18:068611



| BIBLIOTEKSBLADET 3 | 2018 BIBLIOTEKSBLADET 3 | 2018  | 28 29

Hon skuggar 
publiken

Vilket bibliotek möter dina besökare? Hittar de vad de söker? Ett sätt att 
få svar är att testa biblioteket på användarna. Anneli Friberg på Linköpings 

 universitet är en av dem som jobbat längst med UX i biblioteket.

n liten svart högtalare 
 sprakar till på bordet.  
Ett tiotal personer sitter i 
ett konferensrum högst upp 
på Linköpings universitets-
bibliotek och gör sig redo för 
användbarhetstestet som 
strax drar igång.

 – Du har åtta uppgifter 
att lösa och kommer på så sätt att hjälpa oss 
att testa funktionaliteten på bibliotekets nya 
webbplats. Du får gärna tänka högt och berätta 
hur du löser uppgiften, det är viktigt att du är 
så ärlig du bara kan,  säger bibliotekarien Anneli 
Friberg i högtalaren.

 Hon sitter i ett annat rum tillsammans med 
en student. De ska testa bibliotekets sidor på 
universitetets webbplats.

Observatörerna får inte vara på plats i det 
rum där testet genomförs. De ska inte störa. 
Men på väggen i konferensrummet sitter en 
tv-skärm där de kan se hur studenten klickar 
sig runt på webbplatsen.

Studenten får i uppgift att hitta bibliotekets 
startsida med utgångspunkt från universi-
tetets startsida, visa hur han kan låna om 
böcker, kolla öppettider, leta fram ämnesgui-
der och hitta information om upphovsrätt och 
plagiering. 

 Observatörerna skriver för fullt på sina 
papper medan det drygt femton minuter 

E
långa testet pågår. När testdeltagaren löst alla 
uppgifter ger han tips på hur biblioteket borde 
tänka när de bygger upp sin webbstruktur. 

 En stund senare skjuts dörren upp och An-
neli Friberg kommer in i rummet. Hon hugger 
en bit av kanellängden som står på bordet 
och sedan drar en intensiv diskussion igång. 
I teamet finns bland annat bibliotekarier och 

webbutvecklare. Olika 
förbättringsförslag bollas 
fram och tillbaka.

Det vi just bevittnat är 
ett användbarhetstest, som 
är en av flera UX-metoder, 
(där UX står för User Expe-
rience), som Anneli Friberg 
jobbar med. 

– UX-metoder använder 
vi för att ta reda på hur 
användarna upplever och 
använder våra olika tjäns-
ter och system. Det handlar 

om att försöka komma åt användarnas behov, 
beteende och drivkrafter och att utifrån dessa 
insikter skapa tjänster som ger värde för an-
vändarna, säger Anneli Friberg.

 
hon leder Linköpings universitetsbiblioteks 
UX-arbete och har allt oftare blivit anlitad 
som föreläsare och workshopledare på andra 
bibliotek på senaste tiden. Bibliotek från hela 

TEXT STINA LOMAN 
FOTO HUGO LEIJON

”Det handlar om att 
 försöka komma åt 

 användarnas behov, 
 beteende och driv-

krafter och att utifrån 
dessa insikter skapa 

tjänster.”

>

PORTRÄTT
Anneli Friberg,

Linköpings 
Universitet
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landet, och även från Danmark, har hört av sig 
för att lära sig mer om olika UX-metoder och 
om hur Linköpings universitetsbibliotek arbe-
tar med att förbättra användarupplevelsen. 

 – UX har verkligen slagit igenom på biblio-
teken och många pratar om det, säger Anneli 
Friberg.

UX handlar alltså om användarens upp-
levelse av biblioteket. Det kan vara en fysisk 
upplevelse som börjar så fort användaren 
kliver in i biblioteket. Hur ser det ut? Vilket 
bemötande ges? Hur lätt är det att orientera sig 
i rummet? Det kan också vara en upplevelse av 
hur det digitala mötet med biblioteket är, hur 
lätt är det att hitta på hemsidan, var reserverar 
jag en bok? 

 Alla delar där användaren interagerar med 
biblioteket kallas touchpoints på UX-språk, 
eller kontaktytor. När man använder sig av 
en UX-metod kan man se vad det finns för 
kontaktytor och hur dessa hänger ihop. De 
kontaktytor som är dåliga och inte  fungerar 

kallas för painpoints, eller 
frustrationer.

 – Möter användare 
tio painpoints så kvittar 
det hur trevliga vi är när 
de kommer fram till oss i 
disken. Vi måste titta på 
hela användar resan och 
vilka steg användarna 
måste ta sig igenom för 

att tillfredsställa ett behov. Alla dessa delar 
påverkar vad de tycker om biblioteket, säger 
Anneli Friberg.
 
hon kom till Linköpings universitetsbibliotek 
2011, då som chef på Campus Norrköpings 
bibliotek. Två år senare fick hon en ny roll 
som funktionsansvarig för användarmötet på 
biblioteket. 

Ungefär vid den tiden drog universitetet i 
gång ett projekt med en ny externwebb. Varje 
institution, även biblioteket,  uppmanades 

”Upplevelsen av biblioteket  
påverkas av hela användarresan. 
Det gäller att förstå hur alla 
dessa delar hänger ihop”.

>

”Möter användare tio 
painpoints så kvittar det 

hur trevliga vi är när  
de kommer fram till oss  

i disken.”

Intervju och observation
Det här är grunden i nästan alla 
metoder. Det finns olika sätt att 
intervjua och observera, det viktiga 
är att verkligen vilja och våga ta 
reda på användarens behov och 
drivkrafter. 
 
Användbarhetstestning
Be användaren tänka högt medan 
hen löser en uppgift, exempelvis 
”hitta information om…”, genom 
att använda det system eller den 
webbplats du vill testa. Observera 
hur användaren klickar.  

Användarresa/Upplevelsekarta
Genom att rita upp de steg som 
 användaren tar för att lösa en 
uppgift, får vi en bild av hur situa-
tionen ser ut utifrån användarens 
perspektiv. Det här visualiserar hur 
olika delar hänger ihop och vad som 
funkar bra/mindre bra.   
 
Gerillatestning
Ta med dig det du vill testa till en 
plats med många användare, till 
exempel ett bibliotek. Be om snabb 
feedback. 

Love letter/Break-up letter
Be användaren skriva ett brev till  
en plats, tjänst eller service. 

Graffiti wall/Wall of reflection
Ställ ut en whiteboard eller ett 
blädder block på biblioteket och 
be om synpunkter. Det kan vara 
allmänna  synpunkter eller svar på 
en specifik fråga, exempelvis: “Hur 
använder du den här ytan?”

Work like a patron
En enkel metod där man använder 
biblio tekets lokaler och tjänster på 
samma premisser som användarna. 

Touchstone tour
Be användaren visa runt på 
 biblioteket och berätta hur hen 
använder det. Denna metod ger 
värdefulla insikter om varför vissa 
platser/tjänster väljs eller väljs bort.

Fotografering 
Var uppmärksam på vad du ser 
när du rör dig i biblioteksrummet. 
Används föremål i rummet som det 
är tänkt? Om inte, är det ett uttryck 
för ett specifikt behov? 

Kort om några UX-metoder

att gå igenom sin befintliga webbplats 
och se vilka delar de ville ha med in i nya 
 webben. På  biblioteket drog man då i gång ett 
webbstrategi projekt.

Anneli Friberg var en av tre som ingick i 
projektet och hon blev ansvarig för användar-
analysen. 

– Det var då jag började testa olika UX- 
metoder. Jag gjorde bland annat djupintervju-
er med studenter och forskare som resulterade 
i ett antal personor, alltså typanvändare. 
 
vid den här tiden var det ovanligt att man 
pratade om UX på biblioteken. Men Anneli 
Friberg fick mycket inspiration av kollegan 
Kristin Olofsson, som jobbar på Chalmers 
bibliotek. Kristin Olofsson var tidig med att 
göra en koppling mellan bibliotek och UX och 
höll 2013 en konferens på temat. 

Men i övrigt fick Anneli Friberg lära sig 
mycket själv. Hon plöjde bloggar och artiklar 
och testade sig fram. Men snart insåg hon att 

arbetet var alldeles för omfattande för att 
syssla med på egen hand.

– UX handlar om att etablera ett nytt 
förhållningssätt i organisationen, i den bästa 
av världar är användarnas perspektiv med 
när man drar igång nya projekt, men så är 
inte alltid fallet. Jag insåg att det här inte 
är en persons verk, utan utmaningen är att 
etablera synsättet hos så många som möjligt i 
 organisationen.

i dag finns två olika UX-team på biblioteket. 
Dels ett som har fokus på att utveckla och 
förbättra det fysiska rummet, och dels ett 
som jobbar med de digitala gränssnitten, det 
var det teamet vi fick möta i början av texten. 
Teamen träffas regelbundet. 

Vad är fördelen med att göra det 
 regelbundet? 

 – Vi jobbar med små förbättringar hela 
tiden i stället för att göra en jättestor för-
ändring. Det går åt mindre resurser än om vi 
skulle lägga mycket kraft och tid på en mer 
omfattande undersökning. 

UX-testerna av biblioteket har lett fram 
till konkreta resultat. Bland annat undviker 
biblioteket nu att ha med branschspecifika ord 
på hemsidan, ord som kan vara självklara för 
personalen men mindre självklara för studen-
ter och forskare, exempelvis ordet ”samling”.  

Ett annat resultat är arbetet med white-
boards. I vart och ett av  universitetets 
tre  bibliotek har man placerat ut en 
 whiteboard-tavla mitt i rummet. Högst upp på 
tavlan står det ”Tyck till om biblioteket eller 
ställ en fråga”. Under har studenter skrivit 
olika saker, någon har skrivit: ”Fler ställen att 

”Bland det finaste någon sagt till mig i jobbet är att UX 
fungerar som genus- och jämställdhetsfrågor, när du väl 
börjat tänka på dem så är det svårt att blunda för fakta.  
Det handlar om ett mindset”.

>
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bokborsen.se

Hittar du inte  
boken du letar efter? 

Hos oss finns  
3 miljoner lästa böcker.

Polyglutt är en digital språkutvecklande bilderbokstjänst. 

Det unika med Polyglutt är: 
• Alla böcker är inlästa på svenska
• Många böcker är snart inlästa på upp till 15 språk 

utöver svenska, bland annat två av våra 
minoritetsspråk

• Alla böcker är noga utvalda av litteraturpedagogen 
Agneta Edwards

• En pedagogisk lärarhandledning ingår med tips  
på hur förskolan kan arbeta med boksamtal

• För att säkra användandet ingår en kostnadsfri 
utbildning vid övergripande satsningar

Testa gratis  
i 30 dagar
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Biblioteksbladet.indd   1 2018-03-16   14:11:46

ANNONS

Anneli Friberg
lÅlder: 46 år.

lFamilj: Man, två döttrar 
och en katt.

lYrke: Bibliotekarie 
och avdelningschef vid 
Linköpings universitets-

bibliotek.
lFritid: Älskar film och 

serier, läser också mycket 
ledarskaps- och skönlitte-

ratur. Fotbollsmamma.
lBakgrund: Magis-
ter i biblioteks- och 

informationsvetenskap 
och kandidatexamen i 

engelska. Har haft flera 
chefsbefattningar tidigare 

både på universitetet 
och på folkbibliotek. 

2013–2017 ansvarig för 
UX/användarupplevelsen 
på Linköpings universi-

tetsbibliotek. Sedan 2018 
avdelningschef för publi-
ceringens infrastruktur.

”Det handlar om  
användarens perspektiv. 
Vi måste våga och vilja 

fånga upp det.”

jobba i grupp, oftast fullt.” Bibliotekspersona-
len har sedan svarat: ”Under våren kommer 
vi att se lite olika testmiljöer (studieplat-
ser) på  biblioteket. Eventuellt ökar antalet 
grupparbets platser något då.” 

Studenterna har också hälsat att de tyck-
er det är kallt i lokalerna, att det behövs fler 
papperskorgar och påpekat att vissa lampor 
inte fungerar, och personalen har svarat och 
åtgärdat det som är möjligt att ändra.

anneli friberg menar att studenterna 
varit positiva till att de blivit inkluderade i 
 bibliotekets förbättringsarbete. 

Det finns inget självändamål med  bibliotek. 
Om vi inte kan skapa ett värde för våra 
 användare så måste vi fundera på om vi ska 
finnas. För mig är arbetet med UX starkt 
 kopplat till både strategi och kvalitetsarbete, 
säger Anneli Friberg. 

Men sedan är det ju det där med att hitta 
 användare som kan vara med i UX-tester, 
 något som kan vara lättare sagt än gjort. 
 Anneli Friberg har löst  saken på olika sätt. 
Ibland har testdeltagare fångats upp i sam-
band med bibliotekets undervisning och andra 
gånger ger hon sig ut på campus.

 – Jag gör ibland gerillatester, det är lite 
quick and dirty som Kristin Olofsson på 
Chalmers brukar säga. Jag går till en plats där 
det finns många användare och ber dem att 
exempelvis titta på två olika prototyper. De 
jämför de olika alternativen och jag får snabb 
respons på vad de tycker.

 Flera bibliotek har inspirerats av Linköp-
ings universitetsbiblioteks arbete. Anneli 
Friberg berättar att hon själv får mycket stöd 
och inspiration från ett informellt UX-nätverk 
med bibliotekarier från andra universitetsbib-
liotek.  

 – Vi träffas regelbundet och testar metoder 
på varandra och varandras kollegor, det är 
väldigt värdefullt. n

”För mig ger UX-metoder 
en indikation om att vi är 
på rätt väg. De hjälper oss 

att  undvika att fastna i våra 
egna antaganden om hur våra 
tjänster och lokaler fungerar”. 
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SÅ  
GJORDE  

VI
MALMÖ

e gigantiska fönstren släpper 
in ett blekt vinterljus från 
Öresund över raderna av 
bokhyllor. Och där, mitt i 
biblioteket, öppnar sig ett 
rum. Det är Forskarnas 
galleri. Mitt på golvet står 

en cykel och väggarna pryds av bilder och 
förklarande texter till den forskningsutställ-
ning som pågår just nu. Bibliotekschef Sara 
Kjellberg visar runt och förklarar.

– Vi vill synliggöra Malmö universitets 
forskning och vad forskning är. Vi hoppas 
att utställningarna ska väcka tankar hos 
 besökarna. Det är vårt sätt att fokusera på 
forskningskommunikation. 

med stöd från Riksbankens jubileumsfond 
blev projektet verklighet och den första ut-
ställningen kunde invigas i våras. Just nu visas 
två forskningsprojekt om barn och ungdomar, 
från två olika fakulteter på universitetet.  

Bilderna i utställningsrummet visar ett 
projekt om ungdomars trygghet som drivs av 
forskare från institutionen för kriminologi. 
Det andra projektet om barn på en flerspråkig 
förskola drivs av forskare i pedagogik. 

Sara Kjellberg, som själv har forskarerfaren-
het, poängterar vikten av 
samarbete mellan olika 
delar av universitetet. 
Och att visualisera fors-
karnas arbete.

– Den stora utma-
ningen är att omsätta 
forskarnas material till 
en utställning. 

Det är curator 
 Annsofie Olsson som 
 tillsammans med kolle-
gan Lotti Dorthé och ett 

team på tio personer ansvarar för hur man går 
från idé till färdig utställning och vernissage. 
Och det finns inga gränser för vad som går att 
ställa ut, säger hon.

– Allt är möjligt och inga ämnen är för svåra 
att hantera. Det gäller att använda fantasin.

utställningsprojektet har fått stor uppmärk-
samhet både bland besökare och forskare. 
Biblioteket som i snitt har 8 000 besökare 
per vecka är en attraktiv plats.  Till en början 

var några av forskarna försiktigt skeptiska 
till idén. Men nu är det många som hör av 
sig för att komma ifråga inför kommande 
 utställningar. 

Och det är ett viktigt arbete, som anknyter 
väl till bibliotekets ordinarie verksamheter, 
säger Sara Kjellberg.

– Biblioteket är den mest öppna platsen på 
lärosätet, en plats som både besöks av studer-
ande och allmänhet, en plats för att söka 
kunskap. Det är öppet för alla och dessutom 
gratis att besöka. 

I grunden handlar idén om att skapa en 
brygga mellan forskning och övriga samhället, 
att synliggöra allt arbete som pågår på uni-
versitetet. De får nu förfrågningar från andra 
svenska lärosäten.

– Många bibliotek har varit i kontakt med 
oss och i maj kommer vi att hålla en workshop 
för att dela med oss av våra kunskaper, säger 
Sara Kjellberg.

För curator Annsofie Olsson handlar det om 
att skapa utställningar som både utmanar och 

Universitetsbiblioteket Orkanen i Malmö är först i landet med att fokusera 
på universitetets forskning genom utställningar. För bibliotekschefen Sara 
Kjellberg handlar det om att väcka nyfikenhet.

Här får forskarna 
sitt eget galleri

D
TEXT & FOTO AGNETA 
NORDIN

”Biblioteket är den 
mest öppna platsen på 
 lärosätet, en plats som 

både besöks av studer ande 
och allmänhet, en plats  
för att söka kunskap.”

väcker tankar hos besökarna. Tillsammans 
med kollegorna som har arkitektkompetens 
och kunskaper bland annat i ljussättning, vill 
hon skapa en spännande mötesplats.

– Jag vill att besökaren ska bli överraskad. 
Besökaren ska vilja komma tillbaka, ställa 
frågor och leta efter litteratur som hänger 
samman med det den upplever.
 
planeringen och arbetet med en utställ-
ning följer en tydlig ordning och checklistan 
på väggen i arbetsrummet är mycket viktig 
och följs noggrant. Och tipsen till den som 
överväger att öppna för utställningar på ett 
bibliotek, är dels att lägga ner ordentligt med 
tid på att samtala med och möta forskarna, 
att vara nyfiken är en nyckelingrediens. Och 
att inte ta i för mycket, säger Sara Kjellberg.

– Man ska definitivt ge varje utställning 
tid och låta den hänga tillräckligt länge. Det 
betyder att man inte ska ge sig på för många 
 utställningar på ett år. Det är bättre att 
 fokusera på färre och göra dem riktigt bra. n

Forskarnas 
galleri

Ambitionen är att 
nå ut till  studenter, 

men också att 
 presentera forskning 

för allmänheten.
Universitetsbiblio-
teket Orkanen har 
närmare 400 000 
besökare varje år.

Utställningen 
 organiseras i 

bibliotekets Team 
Lärandemiljö.

 
Nästa vernissage blir 

den 26:e april.
www.mah.se/Bib-
liotek/Utstallning-

ar-och-evenemang/
Forskarnas-galleri
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lla har säkert misslyckats 
någon gång. Glappet mellan 
ambitioner och prestatio-
ner, mål och resurser får 
lätt effekten att resultatet 
inte alltid blir det tänkta. 
Men varför är det så svårt 
att prata om det glappet 

på ett konstruktivt sätt? När en kirurg eller 
en pilot gör fel kan det få ödesdigra, rentav 
dödliga konsekvenser. Men på biblioteket är 
det sällan någon dör om personalen skulle 
svara fel på en referensfråga eller låna ut fel 
bok i en serie.

Hur vi, i biblioteksbranschen, förhåller oss 
till misslyckanden är något som vi på Bibli-
oteksutveckling Örebro län velat undersöka 
genom konceptet Library fail camp. 

till bakgrunden hör att ett par av våra 
 läsprojekt inte riktigt fick det utfall som 
vi  förväntade när de planerades. Vi har i 
efterhand kunnat se att relationerna mellan 
de olika parterna i projekten inte var fullt så 

A

KOMMENTAR 
Fail camp  
i Örebro

Biblioteksutvecklaren   
Tove Eriksson svarar Per 
Svenssons ledare i  Dagens 
Nyheter ”Slagborrar 
 istället för böcker – bibli-
oteken har ett identitets-
problem”, 1/2 2018.

per svensson skriver i Dagens Nyheter att folkbib-
lioteken har identitetsproblem. Att de på senare år 
”ivrigt letat” efter andra identiteter än de givna, ”de 
som ligger inbäddade i själva begreppet bibliotek, av 
grekiskans biblion och theke, bok och förvaringsut-
rymme.” Men det är inte bibliotekens namn som styr 
deras verksamhet. Det är lagen.

I bibliotekslagens ändamålsparagraf står det: 
 ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 
verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning.” Det står också att biblioteksverk-
samhet ska finnas tillgänglig för alla. 

Om erfarna och duktiga biblioteksmänniskor, 
med stöd i lagen och i kommunala styrdokument 
och med god kännedom om sitt lokalsamhälle, 
hittar nya sätt att nå de människor som av olika skäl 
annars aldrig skulle komma på tanken att besöka 
ett bibliotek, så är det inte ett utslag av något slags 
identitetskris. Och om de provar nya samarbeten, 
metoder och idéer för att se till att biblioteket är 
relevant för en målgrupp, så gör de inte det av rädsla 
att biblioteken ska bli ”nostalgiobjekt”. 

Det de gör är att utföra sitt lagstadgade uppdrag 
på ett professionellt sätt. För att säga att alla är 
välkomna är inte detsamma som att på riktigt vara 
tillgänglig för alla. Man kan inte förmedla kunskap till 
någon som inte är där, eller verka för det demo-
kratiska samhällets utveckling om man är ett rum 
exklusivt för dem som har biblioteksvana.

Därför måste varje bibliotek göra en ständig 
översättning av själva ändamålet med biblioteksverk-
samhet till sin tid, sin plats och sitt sammanhang. 
Förutom utbildning och erfarenhet, så kräver det 
nyfikenhet, kreativitet och mod.

Att ställa slagborrar mot böcker är att förenkla 
debatten om dagens bibliotek så mycket att den blir 
svår att orientera sig i. Då missar man chansen att se 
och tolka de verkliga problemen och därmed kunna 
hitta lösningarna. n 

TEXT TOVE ERIKSSON, BIBLIOTEKSUTVECKLARE PÅ 

REGION SKÅNES KULTURFÖRVALTNING

utbyggda som vi trodde från början. Projekten 
fick genomföras på lite andra sätt än de vi 
tänkt oss. Men, i stället för att skuldbelägga 
oss själva ville vi undersöka hur vi skulle kun-
na omsätta våra erfarenheter i nya kunskaper 
inför framtiden.

att våga lyfta fram det som inte blivit som 
planerat kan ge nya kunskaper och nya ingång-
ar till nya projekt och verksamheter. Det hand-
lar därför om att vända perspektivet och få en 
förståelse för misslyckanden som en metod. 
Om du vill bedriva verksamhetsutveckling kan 
det vara en bättre metod att testa och riskera 
misslyckas, än att inte våga alls. Eller som 
Thomas Edison lär ha sagt om sin uppfinning 
glödlampan när det inte riktigt blev som det 
var tänkt: ”Jag har inte misslyckats. Jag har 
hittat 10 000 sätt som inte fungerar.”

ett fail camp är av karaktären en ”icke-kon-
ferens” eller ”knytkonferens” och kan gå ut på 
att deltagarna tillsammans försöker identifie-
ra vilka gemensamma nämnare som finns när 
det kommer till ”misslyckanden” i projekt eller 
i den ordinarie verksamheten. Vi lyfter fram 
och undersöker sådant som undviks eller om-
formuleras i utvärderingar och rapporter. Det 
betyder att de modiga personer som deltar i ett 
Fail camp får möjlighet att våga utmana sina 
egna tillkortakommanden och nyfiket se på sina 
handlingar och prioriteringar på ett nytt sätt.

2018 års Fail camp innehöll moment som 
Bring your own fail – deltagarna hade ta-
git med sig exempel på egna upplevelser av 
misslyckanden. För en del kanske det låter 
obehagligt att torgföra sådant som man inte 
är så stolt över. För andra blev det en katharis-
effekt att dela med sig och få uppleva stödet av 
de andra deltagarna. Det egna misslyckandet 
visade kanske sig vara snarare en del i den 
egna lärprocessen än ett fiasko.

redan 2017 års Fail camp hade nosat på  Design 
thinking, en iterativ metod för verksamhetsut-
veckling. I år fortsatte vi spåret för att under-
söka om metoden kan fungera som ett vaccin 
mot allt för stora tabbar i  projekt. Detta med 
tanke på den mängd projekt som folkbibliote-
ken kommer att genomföra under de närmaste 
tre åren tack vare statens satsning på stärkta 
bibliotek i hela landet. I år valde vi att fort-
sätta att utforska begreppet i relation till det 
förhållningssätt till användaren som kallas 
användarerfarenhet, User Experience (UX). 
För ändamålet hade vi bjudit in två av landets 
ledande UX-experter inom biblioteksfältet, 
Anneli Friberg från Linköpings universitet 
och Linda Thorn från Uppsala universitet.

Det är vår förhoppning att konceptet med 
Fail camp ska sprida sig och därmed viljan 
att våga testa olika metoder, modeller och 
verksamhetsformer. Det är tack vare modet 
att experimentera, prova och låta sig utma-
nas och därmed riskera att misslyckas som 
bibliotekets tjänster fortfarande efterfrågas. 
En klok person sa ”Det enda misslyckandet är 
att inte ens försöka”. En annan sa ”Man har 
inte misslyckats förrän man slutat försöka”. 
Därför fortsätter vi med ett årligt Library fail 
camp! n

” Lagen, inte namnet, 
styr biblioteken”

I februari gick historiens andra Fail camp för 
 bibliotekssektorn av stapeln. Alla inbjudna fick ta med 
sig sitt eget feltänk. Men regionbiblio tekarien Peter 
Alsbjer tror att de tänker rätt. 

TEXT & FOTO PETER 
ALSBJER, REGIONBIBLIO
TEKARIE I ÖREBRO LÄN

Frossa i feltänk
Region Örebro läns biblioteks-
utvecklare Linda Berg Ottoson 
hälsar deltagarna välkomna till 
Fail camp 2018.

Peppande knappar 
från konferensen. 
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bibliotekarier som har en grundutbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap, menar 
Per Wisselgren och Joacim Hansson.

 De ser flera förklaringar till att huvudmän-
nen inte väljer att satsa på vidareutbildning. 
Bland annat att utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap är en professions-
förberedande utbildning, något som skiljer 
sig från exempelvis lärarutbildningen. En 
annan förklaring är att bibliotekscheferna ofta 
tvingas hitta snabba lösningar på dagsaktuella 
problem i stället för att tänka mer långsiktigt.

 – Vi lever i en tid av styrsystem som New 
public management. Det är en ledningsfilosofi 
som uppmuntrar kortsiktiga ekonomiska lös-
ningar på bekostnad av bibliotekets övergri-
pande demokratiuppdrag. Utmaningen består 
i att utveckla biblioteken för att ännu bättre 
möta de pågående samhällsförändringarna, 
och i det avseendet spelar bibliotekarieprofes-
sionen en nyckelroll, säger Per Wisselgren.

 
han påpekar att frågan om rätt kompetens på 
biblioteken är brännhet, inte bara på grund av 
användarnas nya behov utan också eftersom 
det råder brist på utbildade bibliotekarier och 
söktrycket på utbildningarna är högt.

 
Vad är fördelen med att vidareutbilda i 

stället för att ta in nya kompetenser?
 – Det urholkar vår profession om vi tar in 

annan kompetens på biblioteken. Kortsiktigt 
kan det ses som en lösning, men långsiktigt får 
det motsatt effekt, säger Per Wisselgren och 
menar att det handlar om förtroende.

– Det är professionen snarare än biblioteket 
som gör att vi upprätthåller vårt höga förtro-
ende, och det går inte att omsätta i termer av 
ekonomiska värden. Förtroendet är det mest 
värdefulla som finns och det måste vi vårda. n

FORSKNING
Tipsa gärna om 

nya studier.
bbl@a4.se

” Kompetensfrågan  
är brännhet”

TEXT STINA LOMAN
FOTO ULRIKA SAHLÉN/
SOCIOLOGISKA INSTITU
TIONEN I UMEÅ

en 15 april släpps den nya 
boken  Bibliotekarier i teori 
och praktik – utbildningsper-
spektiv på en unik profession 
(BTJ Förlag). Bakom antologin 
står Joacim Hansson, profes-

sor i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Linnéuniversitetet, och Per Wisselgren, 
filosofie doktor i  idéhistoria, docent i sociologi 
och programsam ordnare för utbildningarna 

Biblioteksforskarna Joacim Hansson och Per Wisselgren 
vill minska glappet mellan utbildning och profession.  
Den nya boken ska inspirera till fortbildning. 

i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Umeå universitet.

I boken medverkar ett tjugotal biblioteks-
forskare som diskuterar sina special områden. 
Tanken med antologin är att visa att forsk-
ningen inte ligger så långt från det  praktiska 
arbetet i biblioteken som många tror.

”De fjorton bidragen belyser samtliga den 
övergripande frågan om hur utbildningarna 
kan bidra till en stärkt bibliotekarieprofession. 
Medan några lägger tonvikten vid utbildnings-
sidan, är andra mer fokuserade på kompetens-
aspekterna och en tredje grupp centrerade 
kring professionen”, skriver Joacim Hansson 
och Per Wisselgren i bokens inledning. 

– Vi vill på ett positivt sätt synliggöra 
värdet av en god relation mellan sektorn och 
 lärosätena och att glappet mellan dem ska 
minska, säger Joacim Hansson.

Han och Per Wisselgren bestämde sig för 
att göra en antologi efter att IFLA förra året 
släppte en rapport om riktlinjer för kontinuer-
lig professionell utveckling. Den innehåller ett 
avsnitt om biblioteks- och informationsveten-
skapens roll i fortbildningen av bibliotekarier.

 
de båda forskarna påpekar att det sker en 
snabb utveckling på biblioteken i dag där nya 
krav ställs. Det kan handla om att biblioteken 
måste ha personal som är teknisk kunnig eller 
pratar flera språk.

 Men för att tillgodose användarnas behov 
anställer huvudmännen alltför ofta personal 
utan utbildning i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Istället borde de fortbilda 

D

 ”Det är professionen snarare 
än biblioteket i sig som gör att 

vi upprätthåller bibliotekets 
höga förtroende.”

Feministisk läslustbok 
med fantasyinriktning
Vill du ha inspiration till 
inköps listan, ge tips på femi-
nistiska texter till användare 
eller utöka programverksam-
heten? Då kanske Feministisk 
fantastik – en läslustbok (BTJ 
förlag) är något för dig. Här 
ges tips på skönlitterära verk 
för både barn och vuxna inom 
feministisk fantasy och scien-
ce fiction. Feministisk fantastik 
är skriven av Maria Nilson 
med bidrag från Helene Ehri-
ander och Emma Tornborg, de 
är alla verksamma vid Institutionen för film och litteratur  
vid Linnéuniversitetet.

Inspiration från förra  
läsambassadören
Sveriges läsambassadör 2015–2017 
Anne-Marie Körling släpper boken, 
Väck läshungern (Brombergs bokför-
lag). Hon menar att samhället i alltför 
stor utsträckning sett läsning som 
ett problem och att vi fokuserat på 
nytto aspekten med läsningen. På vä-
gen har vi glömt bort vilken tillgång och skatt läsningen 
är. Det vill Anne-Marie Körling ändra på. Boken riktar sig 
till den som har ett barn i sin närhet. Ta del av verktyg och 
inspiration som väcker läshunger hos barn i alla åldrar. 

Ny bok för skol-
biblioteksansvariga
Sofia Malmberg, samordnare för 
 skolbiblioteken i Järfälla, kommer 
med en ny bok, Skolbibliotek – En 
handbok för skolbiblioteksansvariga 
(Natur & Kultur).  

Boken riktar sig, precis som titeln 
förtäljer, till dig som är ansvarig för 
skolbiblioteket. Sofia Malmberg 
förklarar vad du behöver veta för att genomföra ditt 
uppdrag. Här finns praktiska tips, exempelvis vilket låne-
kortsystem som är bäst, hur du organiserar lokalen och 
hanterar och strukturerar medierna på bästa sätt. Sofia 
Malmberg ger också exempel på läsfrämjande arbeten 
och bjuder på checklistor som kan vara ett stöd i arbetet.

Feministisk Fantastik

Maria Nilson
Helene Ehriander 
Emma Tornborg

N
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Hur feministisk är Hermione? Vilka exempel finns på queer  fantasy? 
Hur undersöker och utmanar science fiction reproduktion och traditionella 
familjekonstellationer? Tanken med den här boken är att den ska ge förslag 
på en rad olika texter som kan få oss att ifrågasätta våra föreställningar, 
rucka på de stereotyper som omger oss och inspirera oss att tänka i nya banor.

I boken presenteras texter som kan etiketteras som feministiska och som alla 
innehåller ingredienser som når bortom vår verklighet. Här finner du många 
korta läslust-tips tillsammans med ett antal längre analyser. Lästipsen utgörs 
av texter som på olika sätt diskuterar och problematiserar föreställningar om 
kön och genus, men även på olika sätt belyser makt.

Fantastik har en lång tradition som samhällskritisk genre. Men vad är 
egentligen feministisk fantastik? Kan det finnas några fördelar med science 
fiction och fantasy som genrer när man letar efter feministiska texter? 
Boken ger inledningsvis en rad exempel på feministisk fantasy och science 
fiction, för att sedan titta närmare på respektive område. Starka flickor, 
tidsresor, skräck och framtidsscenarier är några av de subgenrer och ämnen 
som diskuteras. Litteraturen kan få oss att se nya saker och är ett utmärkt 
medium för att testa och experimentera med nya eller andra tankebanor. 
Förhoppningen är att du i denna bok ska kunna hitta texter som hjälper 
dig att göra just detta.

Huvuddelen av boken är skriven av Maria Nilson med gästspel 
av Helene Ehriander och Emma Tornborg.

BTJ förlag

Bibliotekarier i teori 
och praktik är indelad 
i tre delar: utbild-
ning, kompetens och 
profession. Här finns 
kapitel om medie- och 
informationskunnig-
het, bibliometri, pro-
fessionellt språkbruk, 
praktikens betydel-
se i utbildningen, 
professionsetik, 

bibliotekarieut-
bildningens 

historia och 
möten med 
aktuella sam-

hällsutma-
ningar.
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lockkedjeteknik var 
strax efter jul på 
allas läppar. Det var 
främst kryptovalu-
tan Bitcoins värde-
stegring som gjorde 
att tekniken skapade 
löpsedlar världen 

över. Blockkedjetekniken innebär ett 
nytt sätt att lagra data, och det som 
gör den speciell är att förändringar i 
listan i en datafil görs samtidigt i hela 
nätverket av datorer. I bankvärlden 
innebär det att alla samtidigt känner 
till allas transaktioner i hela världen 
medan vi idag bara känner till våra 
egna transaktioner. I finans- och af-
färsvärlden och inom juridiken disku-
teras nu hur tekniken kan användas 
på bästa sätt. Finanssektorn arbetar 
bland annat med olika metoder för 
att säkerställa att utlovade ”gröna” 
finansinstrument håller vad de lovar 
genom hela den ibland komplicerade 
kedjan.

sue alman, verksam på San José State 
University School of Information, har 
fått ett anslag för att undersöka hur 
blockkedjeteknik kan användas inom 
och stödja biblioteksverksamhet. Hon 
ska undersöka om tekniken går att an-
vända för att stärka metadata-system, 
bygga starka nätverk mellan bibliotek 
och universitet eller hur blockked-
jeteknik kan användas för att stötta 

Tekniken och  
informationen

B folkbiblioteks lån och erfarenhetsut-
byte. Om man vill följa projektet och 
även vara delaktig kan man googla 
på ”Block chains for the Information 
Profession”.

Även andra universitet undersöker 
om bibliotekens utmaningar kan lösas 
genom blockkedjeteknik. Jason Grif-
fey på Harvard University undersöker 
hur blockkedjeteknik kan påverka 
uppfattningen om upphovsrätt. 

teknik och innovationer ligger alltid 
i farozonen för orimligt höga för-
väntningar på vad som kan lösas eller 
panikreaktioner som vill förbjuda 
användningen av utvecklingen. I de 
reaktionerna missar vi ofta de mer 
 komplicerade konsekvenser som 
uppstår kring teknik, lag och använ-
dande.

Ett aktuellt sådant exempel är 
regeringens förslag kring föränd-
rade medielagar. Ett av försla-
gen handlar om förändringar 
i Tryckfrihetsförordningen, 
vilka innebär inskränkning-
ar i  offentlighetsprincipen 
med hänvisning till att den 
personliga integriteten 
behöver skyddas i en mer 
digital miljö. Eftersom det 

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

Karin Linder 
Generalsekreterare, 

Svensk biblioteksförening

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN
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Affischer till  
Världsboksdagen  
23 april
I samarbete med IBBY Sverige har 
 föreningen tagit fram två affischer om 
barns läsrättigheter, riktade till barn.  
Från och med Världsboksdagen 23 april 
kommer de att finnas tillgängliga för 
nedladdning och utskrift på Svensk 
biblioteksförenings och IBBY Sveriges 
webbplatser. Vi hoppas förstås att affi-
scherna kommer att pryda många folk- 
och skolbibliotek framöver.

Den internationella förlagan är en affisch 
gjord av internationella IBBY i  samarbete 
med bland andra PRAESA, 2015 års 
 ALMA-pristagare. Styrelsen för IBBY 
 Sverige har översatt och gjort en bear-
betning av de korta texterna.
 
Formgivare och illustratör av de 
svenska affischerna är Andrzej 
Olas.
– Jag ville att affischerna  skulle 
ge lite retrokänsla och att man 
associerar till biblioteksmiljö 
som något spännande och 
kreativt, säger Andrzej. En av 
affischerna är lite striktare och 
kan passa barn som inte vill ha 
en för livlig bild och där texten 
är lättare att avläsa. n

Biblioteken bäst under Läslovet
Under 2017 års Läslov anmäldes 350 evenemang till Läslov.se. Av dessa 
var 240 arrangerade av bibliotek, 39 av kulturhus och kulturskolor, 36 av 
bokhandeln och 35 av övriga aktörer, till exempel fritidsgårdar och museer. 
Siffrorna innebär att biblioteken stod för ca 69% av evenemangen. n

en fredag i mars träffades repre-
sentanter för regionföreningarna 
för en heldagsworkshop. På agendan 
stod framtidsfrågor, både kring 
en biblioteksvision och förening-
ens framtida organisation. Vilken 
framtid önskar vi oss för Biblioteks-
sverige? 

Hur bör föreningen bäst vara 
organiserad för att ta tillvara 
engagemang och erfarenheter från 
medlemmarna? Vilken roll spelar 
de regionala föreningarna? Det var 
några av alla frågor som ställdes 
och diskuterades tillsammans med 
personal från föreningens kansli. n

Regionföreningarna  
diskuterade framtid

är en förändring i en grundlag är det 
ett stort ingrepp och konsekvenserna 
av en sådan förändring bör avvägas 
noga. Risken är att vi allt för snabbt 
tror att traditionellt lagstadgande kan 
begränsa användande. Och den stora 
frågan infinner sig, är det inte dags att 
sluta tänka på ”digitaliseringen” som 
ett eget parallellt spår? n
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Bakgrund: Samhällsvetare
Engagemang i föreningen: Medlem i 
Expertnätverket för statliga bibliotek
Gör annars: Yoga

Jessica Olofsson

Jessica Olofsson,  
Trafikverkets bibliotek

Vad såg du framför dig när du valde 
att utbilda till bibliotekarie?

– Möjligheten att verka i ett demokra-
tiskt sammanhang och bidra till ett bättre 
samhälle, tror jag. Jag var ganska inställd 
på att jobba på folkbibliotek. Genom åren 
har jag haft olika roller på olika sorters 
bibliotek, men jag trivs bäst när samhälls-
engagemanget får ta plats.

 Du jobbar på ett myndighetsbiblio-
tek. Berätta!

– Det är ett stimulerande jobb. Arbetet 
är varierande på ett litet bibliotek och 
flyter oftare ut i organisationen. I dag 
efterfrågas vår kompetens främst inom 
omvärldsbevakning och -analys. I förläng-
ningen bidrar vi till framtidens transport-
system.

 Vilka utmaningar ser du som de 
största just nu?

– Jag kan känna oro över att bibliotek-
ens existensberättigande ifrågasätts.  
Det gäller att vi inte vacklar i vårt upp-
drag. Samtidigt välkomnar jag att bibliote-
ken prövar nya sätt att vara bibliotek. Jag 
tror att vi behöver lämna platsen bakom 
biblioteksdisken lite oftare och vara mer 
aktiva i kunskapsprocessen. n 

 TEXT MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS
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Ny satsning på  
medborgarforskning
Medborgarforskning – när forskare och ”vanligt folk” 
hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt – hamnar  
i fokus när en ny webbportal nu utvecklas. 

medborgarforskning.se ska bli 
en resurs och en knutpunkt för 
alla som vill vara med och forska. 
Projektet är ett samarbete mellan 
Göteborgs universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU), 
Umeå universitet och ideella 
organisationen Vetenskap & 
Allmänhet.

 Just nu pågår en kartläggning 
av svensk medborgarforskning, 
och tips om lokala projekt tas 
tacksamt emot, berättar Fredrik 
Brounéus, projektansvarig från 
Vetenskap & Allmänhet.

– Det vore också intressant 
att höra vilka möjligheter och 
utmaningar biblioteken ser med 
medborgarforskning. Vilka behov 
finns? Hur tänker man själva att 
man kan bidra och få nytta av 
portalen?

 Hur hoppas ni att bibliote-
ken kan medverka när porta-
len är klar?

– Ett sätt att delta är att 
digitalisera och tillgängliggö-
ra data som kan användas för 

medborgarforskning. Man kan 
också tänka sig att biblioteket blir 
ett nav där medborgarforskare 
kan dela med sig av erfarenheter 
och idéer. Biblioteken kan då 
fånga upp lokala frågor som kan 
vara intressanta att undersöka. 
Kanske man med sitt lånekort 
kan låna vetenskaplig utrust-
ning för att undersöka något i 
sin omvärld, som till exempel 
sensorer för luftkvalitet eller 
ett vattentest? När man lämnar 
tillbaka utrustningen så bidrar 
man med data som biblioteken 
kan publicera. Medborgarforska-
re kommer också behöva hjälp att 
söka litteratur som kan förklara 
och fördjupa förståelsen för vad 
de gör i olika projekt. Man kanske 
vill lära sig mer om fåglar, språk 
eller galaxer? Här blir biblioteket 
en avgörande resurs.

 Portalen lanseras i maj 2019, 
och kommer också att innehålla 
forum för forskare och medborg-
are. n  TEXT MATILDA ANDRÉASSON 

GURENIUS

id senaste träffen med 
Expertnätverket för 
bibliotekens lärande-
miljöer fick diskus-
sioner ta stor plats i 
programmet. Bland 

annat frågor om vad som händer 
med bibliotekariens pedagogiska roll 

vid till exempel meröppet, och hur 
nytänkande tekniska lösningar kan 
införlivas i biblioteksrummet.

– Många bibliotek har kommit långt 
med sina fysiska lärandemiljöer, och 
arbetat med UX de senaste åren. Nu 
pratar vi mycket om hur vi går vidare 
och får besökarna att bli medskapa-
re, och hur vi utvecklar samarbeten 
till exempel kring studiestödjande 
verksamheter, berättar Ann Dyrman 
på Karlstad universitetsbibliotek, 
kontaktperson för nätverket. Med i 
styrgruppen för nätverket är också 
Kajsa Lunde och Mauritza Jadefrid, 
Göteborgs universitetsbibliotek och 
Linda Borg, Karlstads universitets-
bibliotek. 

Merparten av medlemmarna arbe-
tar på universitetsbibliotek, men Ann 
betonar att alla är välkomna och att 
man i nätverket nu bland annat siktar 
på att göra studiebesök i olika typer av 
bibliotek.

– Jag vill verkligen pusha för att fler 

skol- och folkbibliotekarier går med. 
Vi jobbar alla egentligen med samma 
frågor och kan lära av varandra oav-
sett våra målgrupper.

bland en av sina egna inspirations-
källor nämner Ann John Peace 
Library vid University of Texas at San 
Antonio, dit hon och en kollega reste 
för ett par år sedan.

– De hade en oerhört flexibel studie-
miljö med allt från soffor, lounger och 
ståbord till skärmar man kunde kopp-
la upp sig på. De hade också verkligen 
utvecklat erbjudandena i biblioteket: 
IT-support, skrivsupport och matte-
support pågick hela tiden. Och det var 
i stor utsträckning doktorander och 
studenter som jobbade med detta för 
att hjälpa varandra.

Under våren planeras ett studiebe-
sök, och till hösten blir det en ny träff 
med föreläsningar och diskussions-
punkter. n 

TEXT MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS

Ett biblioteksrum av idag har 
många roller att uppfylla, och 
i universitetsmiljö fungerar 
biblioteken allt mer som 
arbetsplats för studenterna. 
Utmaningarna i detta, och 
utveckling av både fysiska 
och digitala miljöer, är kärnan 
för verksamheten i ett av 
våra expertnätverk.

Med plats för lärande
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i som arbetar 
på biblioteken i 
Örkelljunga möter 
besökarna också i 
affären och på byn. 
Närheten till dem 
som bor här är på-

taglig, vilket är fördelen med att vara 
en liten kommun. Men vi ser också 
de människor vi inte når och som 
kan behöva en omstart kring vad ett 
bibliotek kan vara 
för dem. Här spelar 
detta projekt en 
viktig roll, då vi 
åter måste börja 
arbeta uppsökande 
för att nå ut till 
befolkningen och 
visa på det demo-
kratiska rum som 
biblioteket är. 

genom att marknadsföra biblioteket 
som en möjliggörare, en plats där 
människor kan ta del av andras kom-
petenser, tror vi att vi kan nå allt fler 
i lokalsamhället. Mervärdet blir då 
också att invånarna kommer närma-
re varandra, och i bästa fall river vi 
 murar mellan människors olikheter 
och skapar inkludering.

Syftet med projektet, som påbörjades 
sommaren 2016, var att få uppdaterad 
insyn i den potentiella delningskultur 

som vi vet finns i bygden. Ett annat 
syfte var att hitta en metod för hur 
människor med samma intresse kan 
träffas. Vi spred information genom 
att anordna informationsträffar och 
genom att distribuera en broschyr till 
hushållen.

själva formen för möjliggörandet av 
delningskulturen har varit en mobil 
”skaparbibbla”, där vi haft med oss en 

beachflagga och 
vår kunskap och 
låtit människor 
mötas oavsett et-
nicitet, kön, ålder 
eller inkomst. Vi 
har skapat nätverk 
internt i kom-
munen och haft 
samarbeten med 
äldreomsorgen, 
socialförvalt-

ningen, näringsliv och turismenhe-
ten. Som resultat har vi under året 
arrangerat träffar där besökarna lärt 
varandra om cykelslangbyte, decou-
page, bokvikning, programmering, 
ljusdekorering, cosplay, fotografering, 
green screen och mycket mer. 

under 2018 kommer vi att fortsätta 
samarbetet med föreningslivet och 
andra aktörer där vi hjälper till med 
marknadsföring, material och lokal 

för att uppmuntra delningskulturen.
En bygd med drygt tiotusen invåna-

re har fått en ny biblioteksverksam-
het, och kanske flera har fått revidera 
sin bild av biblioteken. Tack vare det 
goda samarbetet i kultur- och fritids-
förvaltningen har vi nått fler personer 
och projektet har snabbt fått input 
från våra respektive områden inom 
bibliotek, kultur, fritid, musik och för-
eningslivet. Projektet kommer nu att 
integreras i ordinarie verksamhet. n

Under 2017 fick biblioteken i Örkelljunga utvecklingsstöd från Svensk 
biblioteksförening. Här skriver de om sitt projekt, som lyfter fram den 
lokala delningskulturen och bibliotekens roll som mötesplats.
TEXT: SARA OLSSON, BIBLIOTEKSSAMORDNARE  MATTIAS PERSSON, FÖRENINGSUTVECKLARE  

Delningskultur  
som river murar

V
”Men vi ser också de 
människor vi inte når 

och som kan behöva en 
omstart kring vad ett 

bibliotek kan vara  
för dem.”
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Det biblioterapeutiska arbetssättet
4,5 högskolepoäng
Det biblioterapeutiska arbetssättet kan tillämpas för olika åldrar och inom 
en rad olika områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola var först med en 
högskoleutbildning och till hösten startar en ny koncentrerad kurs som 
vänder sig till bibliotekspersonal och andra som är intresserade av det  
biblioterapeutiska arbetssättet. Under kursen som ges i Stockholm respektive 
Göteborg arbetar vi både teoretiskt och praktiskt med att planera för och 
använda det biblioterapeutiska arbetssättet i det egna yrkesutövandet.

www.esh.se/uppdrag
uppdrag@esh.se
08-555 051 19

ANNONS
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Varför går du på 
Biblioteksdagarna?

Vill du vara med och utveckla  
ett bibliotek för alla? Vi ger dig möjlighet  

att i högsta grad vara med och forma  
och utveckla "din" biblioteksfilial.  

Vi förutsätter att du liksom vi sätter  
biblioteksanvändaren i centrum.

Sök senast den 11 maj.  
Tillträde 11 juni eller enligt ök. 

www.monsteras.se/Kommun- 
politik/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb

Välkomna till jobbtorget!
Nu kan du platsannonsera i Biblioteksbladet – både i papperstidningen,  
på webbplatsen och på facebook. Här hittar du personen du behöver.

 
I papperstidningen når du ca 9 700 läsare (upplaga 4 300).

På webbplatsen ca 4 500 unika besökare i månaden.
På facebook >2 200 följare.

 
Priser och info hittar du på biblioteksbladet.se/annonsera

Chef för 
 biblioteken  

i Västerviks kommun
Vi söker en erfaren, drivande och inspire-
rande ledare som vill utveckla, stärka och 
profilera biblioteks- och kulturverksam-

heten i Västervik.
 

Läs mer på vastervik.se under  
Lediga jobb

Välkommen med  
din ansökan!

LEDIGA 
JOBB

– Tribal! Det är den årliga samman-
komsten inom vår stam, med allt 
vad det betyder av ritualer, visioner, 
danser, mat, gräl och försoning.

 Vad hoppas du ta med dig från 
årets konferens?

– En handfull nya kontakter från 
möten med spännande och kunniga 
kollegor från olika delar av biblio-
teksfältet. Personer som skulle kunna 
tänka sig att gästblogga på min blogg!

 Vem i världen, nu levande 

eller inte, skulle du vilja träffa på 
 Biblioteksdagarna?

– Den person som jag skulle vilja 
träffa och fortsätta det avbrutna 
samtalet vi hade om läget i världen, 
bibliotekens framtid, biblioteksbussar 
och om livet, konsten och badhusen 
i Budapest är min mentor Miklós 
Gulyás. Och jag skulle ha sagt till 
honom: ”Nu, äntligen, förstår jag vad 
du menade!” n 

TEXT MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS

Peter Alsbjer, regionbibliotekarie Örebro län
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Vårt uttalande 
 angående IFLA 
WLIC i Malaysia
“So with the deepest respect for 
the Governing Board’s work to 
spread library values through global 
dialogue and the balancing act that 
this requires, we expect that IFLA 
in the future chooses countries that 
allows all IFLA members to feel 
welcomed to the World Library  
and Information Congress.”

Så avslutas det uttalande 
som Svensk biblioteksförening 
tillsammans med övriga nordiska 
biblioteks föreningar skickat till 
IFLA:s Governing Board. Bakgrun-
den är beslutet att förlägga WLIC 
2018 till Kuala Lumpur. Malaysia har 
idag en lagstiftning som uttryck-
ligen diskriminerar och förföljer 
HBTQ-personer. Detta får bland 
annat till följd att alla inte har 
 möjlighet att delta på WLIC, vilket 
inte är acceptabelt.

De nordiska biblioteksförening-
arna ställer i uttalandet krav på 
att IFLA:s ledning under de årliga 
kongresserna är tydlig med vilka 
värderingar organisationen står för, 
samt i framtiden väljer att förlägga 
WLIC till länder som möjliggör för 
samtliga medlemmar att delta.
Hela uttalandet finns att läsa på 
föreningens webbplats biblioteksfo-
reningen.se n TEXT BJÖRN ORRING

Bibliotekarie/
Biblioteksassistent/

Filialföreståndare  
till Mönsterås
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