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Tack för allt,  
Biblioteksregeringen!

B iblioteken framhölls redan i 
 statsminister Stefan Löfvens 
regeringsförklaring 2014.  
Sedan dess har den avgående 
regeringen engagerat sig i den 
sjunkande läsförmågan och vi har 

fått Bokstart och Läslov och Läsdelegation.
Den har uppmärksammat bristen på utbil

dade bibliotekarier i skolorna och börjat sätta 
press för att göra skolbiblioteken professio nella 
och likvärdiga. Till och med avsatt pengar. Den 
har tillsatt en utredning av hela biblioteksv
äsendets framtid. Med en nationell biblioteks
strategi som mål.

Lägg därtill det största stats
bidraget i mannaminne: Stärkta 
bibliotek. 750 miljoner till folk
biblioteken i landet för att öka 
utbud och tillgänglighet. 

Ju mer vi pratat om valet 
på  redaktionen, desto mer 
har vi blivit på det klara med 
vilka lyckosamma biblioteksår den sittande 
 regeringen har bjudit på. Men vad händer med 
 satsningarna nu? 

det här numret går till tryck dagen efter valet. 
Bara 153 av de 750 miljonerna i Stärkta biblio
tek är utdelade och med en ny regering kan de 
resterande 597 hamna någon annanstans.

Liksom den nationella biblio teksstrategin 
kan komma att läggas till en sista vila på 
 gravplatsen för statliga utredningar.

Om man undantar privatiseringsfrågan har 
sju av riksdagspartierna visserligen en hyfsat 
likartad bibliotekssyn. Men Sverigedemokra
terna avviker tydligt. Särskilt i  uppfattningen 
att källkritik är odemokratiskt. Det var de 
tydliga med i Biblioteksbladets valenkät   

(nr 4/2018). Nu har de gjort ett starkt val. 
I enskilda kommuner kan man få en ny 

 situation. Finns det bibliotek som nu kommer 
att få upphöra med källkritik? 

Tja, det enda som är klart är att det blir en 
höst full av nyheter.  

i det här numret följer vi den första (och 
kanske sista) utdelningen i Stärkta bibliotek. 
Nästan 200 kommuner har fått bidrag för 
olika satsningar. Vi berättar om tre av dem. 

En verksamhet som nu kan förstärkas 
ytterligare är digidelcentret i Motala. En 

nysatsning görs i Säter med 
digitalkunskap för äldre. Och 
Bibblix, ebokstjänsten för 
barn, som funnits i 
Malmö, Stockholm 
och Katrineholm 
får spridning. 

Chefer med 
höga utdelningar 

ger sina bästa söktips. 
Och medan vi försöker 

förstå vad valet egentligen 
lett till verkar Bokmässan bli 
en trivsam och odramatisk 
historia. Läslust och respekt 
är orden för året. Och även 
de satsar på biblioteken. 

Vi ses där!

Lästips
Jag älskar Linda 

Skugge. Förlaget 
påstår att essäboken 

Flygfärdig handlar 
om när barnen 

 lämnar boet, men 
den handlar som 
vanligt om livet. 
Med det språket! 

Annika Persson
chefredaktör

FÖR
ORD

”Finns det bibliotek 
som nu kommer 

att få upphöra med 
källkritik?”
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SKA VI SES
PÅ BOKMÄSSAN?

Monter D01:31

#starkabibliotek

PS. Varmaste välkomna på vårt torsdagsmingel!
Det drar igång 16.57, som vanligt!

Nyhe
t!

ArtikelSök
Kaxig och klok?

Smyglansering av 
nya ArtikelSök!

Tänk vad bibliotek  
kan erbjuda nuförtiden. 
Streama film var och när du 
vill, bara med ditt lånekort!

Viddla – en helt  
annan sak

Visit
Underlätta för

Sveriges bibliotekarier att
i större utsträckning ägna sig åt 
den ovärderliga förmedlingen

– med hjälp av Visit som
en digital avlastning

i vardagen.

Bibliografisk service
i Nationell katalog
Sveriges bibliotek förtjänar 
en samlad nationell katalog  
av hög kvalitet!
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ALLTID NYTT, SPÄNNANDE OCH 
LIKA ÖVERRASKANDE 

Besök oss på Bok & Bibliotek 
i Göteborg den 27-28 september. 

Välkomna till monter D01:22!

Se Memphis modulsystem och de 
andra nyheterna på plats!
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Bokmässan håller bootcamp i 
källkritik. Här ska journalister, 
 bibliotekarier och lärare mötas.

Regeringssatsningen Stärkta bibliotek 
innebär mer digidel i Motala, seniorfix 
i Säter och Bibblix till fler.
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JUST
NU

tlåningsmodellen kom
mer inte att förändras 
för de bibliotek som 
nu får amerikanska 
Overdrive incorporated 
som eboksleverantör. 
Det blir fortsatt en 

”accessmodell”, där man betalar per 
utlån. Det berättar Christian Nilsson, 
upphandlare på SKL Kommentus.

Även priserna för eböckerna kom
mer att vara ungefär desamma.

– För att klara budgeten kommer 
vissa bibliotek liksom förut att behöva 
ha spärrar för antal utlån av vissa 
eböcker. Det finns med i avtalet att 
man kan välja att ha sådana spärrar, 
sade han.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie 
på Stockholm stadsbibliotek, vet ännu 
inte helt vad bytet av leverantör kom
mer att innebära i praktiken. Men han 
är glad över att det nu finns ett avtal. 
Och han välkomnar konkurrensen.

– Axiell media har tidigare haft mer 
eller mindre egenrätt på distributio
nen av eböcker till svenska bibliotek. 
Det betyder att de har kunnat sätta 
priser och villkor utifrån sin horisont, 
något biblioteken inte alltid tyckt har 
varit helt rättvist och bra. En funge
rande marknad kräver flera aktörer.

än så länge är det inte offentligt  
vilken titellista som Overdrive 
vunnit med. Christian Nilsson på 
SKL berättar att katalogen är ungefär 
lika omfattande som Axiells, men att 
innehållet är annorlunda. Exakt hur 
vill han inte kommentera. 

Eva Houltzén, vd på Axiell media, 
beklagar att det inte fanns några 
 kvalitetskriterier med i upphandlingen.

– Vår erfarenhet efter att ha jobbat 
i tjugo år med biblioteken är att 
bredden är väldigt viktig. Det är inte 
säkert att den lista som har lägst pris 
rimmar med kriterier på kvalitet, 
säger hon.

Axiell Media har fortsatt en nära 
dialog med förlag och bibliotek, och 
finns det ett intresse för ett lågt pris
satt paket så kan också de leverera ett 
sådant, menar Eva Houltzén. Men det 
skulle innebära att de dyrare titlarna 
från förlagen uteblir, vilket kan få 
långsiktiga konsekvenser.

– Kommer ett sådant utbud att ge 
biblioteket det de behöver för att nå 
sina mål, för att serva medborgarna 

Nytt avtal klart för  e-böcker
Det multinationella bolaget 
Overdrive vann upphandling-
en för e-böcker på biblioteken. 
Men det är ännu oklart hur 
priset och utlåningsmodellen 
kommer att påverkas.

kvinnor besöker biblioteket mer 
än män. Unga mer än äldre. Stor-
stadsbor mer än småstadsbor, som 
i sin tur går oftare än glesbygdsbor. 
Dessutom gäller att ju högre utbild-
ning du har, ju oftare besöker du 
biblioteket.

Det säger den nya rapporten 
Kulturvanor i Sverige 1989–2017 
från myndigheten för kulturanalys. 
Årets siffra på 54 procent som 
besökt biblioteket det senaste året 
är en liten nedgång från förra året, 
men sett över längre tid rör sig siff-
rorna inte mycket. 1989 var siffran 
59 procent. Kring millennieskiftet 
gick den upp över 60 och har sedan 
pendlat mellan 50 och 60 procent 
sedan 2005. n BBL

” Entusiastisk respons på att 
bibliotekarier fick nominera”

den nya akademien delar ut ett eget 
litteraturpris eftersom det inte blir 
något vanligt Nobelpris i litteratur i år. 
Drygt 200 bibliotekarier har röstat fram 
kandidaterna. Efter det har  allmänheten 
röstat på sina favoriter och just nu 
håller en jury på att ta fram en vinnare 
som presenteras 12 oktober. 

Journalisten Alexandra Pascalidou 
är grundare av föreningen Den nya 
Akademien. 
Varför behövs det här priset?

– För att fylla den litterära lucka 
som uppstod när Svenska Akademien 
skandaliserade sönder sitt uppdrag 
och förtroende. Att litteraturen och 
 oskyldiga författare skulle betala 
priset är ju orimligt. Världen behöver 
ett  internationellt pris i litteratur och 
författare och det fria ordet behöver 
hyllas, säger hon.
Hur kommer det sig att bibliotekarier 
fick rösta fram kandidater? 

– För att de har studerat litteratur, 
dagligen arbetar med böcker, möter 

läsare, kittlar läslusten och  introducerar 
människor i alla åldrar för författarskap. 
När internationella medier skrivit 
om oss har vi fått  oerhört 
entusiastisk respons över 
vårt beslut att låta bibliote-
karierna nominera. 
Har de gjort ett bra jobb? 

– De har gjort ett 
 fantastiskt jobb med  
oerhört kort varsel.  
Vi är så tacksamma, 
säger Alexandra 
Pascalidou.

9 december 
delas priset ut 
under en cere-
moni. Dagen 
därpå upplöses 
föreningen.   
nTEXT STINA  

LOMAN

Koll på kulturvanor

brett och jämlikt så att alla som går 
till biblioteket har en god tillgång till 
litteratur? Eller kommer det vara så 
att mindre bibliotek inte kommer att 
kunna selektera in bättre titlar?

daniel forsman på Stockholms stads 
bibliotek är på det klara med att Over
drives katalog kan sakna viktiga böck
er. I så fall får man ta ställning till hur 
man ska förvärva dem, säger han.

– Det kan innebära att man skaffar 
flera eboksleverantörer. Inom forsk
ningsbiblioteken är det ganska vanligt 
att man har flera olika leverantörer 
med olika modeller. n   
  TEXT TIM ANDERSSON

”Nu bedömer vi  
att pridesymbolerna 

inte är politiska.”
Valnämndens ordförande i Här-
ryda kommun, Weine Samuelsson, 
lät Mölnlycke bibliotek sätta upp 
sina regnbågsflaggor igen efter 
att ett par dagar tidigare ha bifallit 
Sverigedemokraternas krav att ta 
ner dem, med motiveringen att 
biblioteket var vallokal. n BBL
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FOTO: THRON ULLBERG

Tanken bakom 
e-boksupphandlingen 
var att priserna skulle 
sjunka. Men ingen kan 
säga att de gör det.

Är du den nya  
riksbibliotekarien? 
regeringen söker en dokumenterat 
god chef med gedigna kunskaper 
om statsförvaltningen om forsk-
ning och bibliotekssystem. Någon 
med god  förmåga att utveckla 
 samarbetsformer, arbeta strategiskt 
med kompetensförsörjning och kom-
municera förtroendeingivande. Det 
räknas  också som merit att ha erfaren-
het av att företräda statliga intressen. 
Tillträde i mars nästa år. n BBL

Forum för  Libris
frågor som ”var lägger jag in 
 geografiska ämnes ord?” eller ”Ska 
isländska namn ha rak namn form?” 
får svar i det nya Facebookforumet 
Folk bibliotekens samarbete i LIBRIS. 
Direkt från kollegor som liksom du 
själv kämpar med att katalogisera 
medier i nya Libris. n BBL
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  Besöker biblioteket minst en gång i månaden. 

  Besöker biblioteket någon gång i kvartalet.

  Har besökt ett bibliotek det senaste året.

31%

21%

54%



8 | BIBLIOTEKSBLADET 6 | 20188

Minecraft för läsning
vill du besöka Skattkammarön kan 
du nu göra det på Litcraft, en avlöpare 
för läsfrämjande av det omåttligt 
 populära datorspelet Minecraft. 
Allla är välkomna att stiga ombord på 
fartyget Hispaniola och, omgivna av 
papegojor, själva uppleva Long John 
Silvers berömda äventyr ur Robert 
Louis Stevensons roman från 1881.  
I vanliga Minecraft finns redan många 
litterära miljöer skapade av fans, men 
det som gör Litcraft unikt är att Lan-
caster university skapat läsfrämjande 
och pedagogiska uppgifter knutna till 
miljöerna. Nu lanseras Litcraft mot 
brittiska skolor och bibliotek. n BBL

JUST
NU

Iflas globala vision har 
 lanserats. Nu efterlyser 
 organisationen konkreta 
förslag för att förverkliga den. 
Fram till sista september står 
Iflas idéshop öppen.

I
flas globala vision 
är resultatet av 
ett grupparbete i 
kolossalformat. Fler 
än 30 000 personer 
i 190 länder på alla 

kontinenter har bidragit 
till det 740sidiga visions
dokument som offent
liggjordes vid Iflas årliga 
konferens som nyligen 
avslutades i Malaysias huvudstad 
Kuala Lumpur.

– Visionen är viktig för att den 
gör det möjligt för oss att prata med 
människor, konsultera dem och få 
deras åsikter och perspektiv. Det 
innebär också att det vi gör blir svar 
på verkliga behov, sade Stephen 
Wyber, ansvarig för policyfrågor 
och påverkansarbete hos Ifla, efter 
 lanseringen av visionen.

Redan i våras släpptes en rapport 

där tio områden pekades ut som 
 viktiga och/eller i behov av utveck
ling: bland annat försvaret av fri och 
jämlik tillgång till information och 
kunskap, läs och skrivfrämjande, 
bejakandet av digitalisering, vikten 
av goda kontakter med makthavare 

och opinionsbildare samt 
 öppenhet för samar
bete inom och utom 
 biblioteksvärlden.

Vid nästa års konferens 
ska Ifla utifrån visionen 
lansera en strategi för 
åren 20192024. Ord ska 
omvandlas till  aktivitet. 
Under parollen ”en vision 
utan handling är en 
 hallucination”  fortsätter 
Ifla sitt grupparbete 

 genom att efterlysa svar på frågan  
om vilka konkreta aktiviteter 
 världens bibliotekarier önskar sig. 

Till den sista september kan förslag 
lämnas i Iflas så kallade idéshop.

– Det vore synd om ni inte tog 
chansen att bidra, sa generalsekre
terare Gerald Leitner uppfordrande 
när visionen offentliggjordes under 
ett seminarium vid konferensen i 
 Malaysia. n
  TEXT THORD ERIKSSON

Nu formas Iflas strategi
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Stephen Wyber
FOTO: THORD ERIKSSON

Sitt inte still
på umeå universitetsbibliotek 
sitter studenterna helst på 
pilatesbollar och kontors-
cyklar. Stå på balansplattor 
är också populärt. Under 

våren köpte biblioteket in nya 
redskap för aktivt  sittande 
och en mer  ergonomisk 
 studiemiljö. ”ÄLSKAR 
 cyklarna!” skriver en 
student på klotterplanket. 
n BBL

Tel 0470–53 25 30    bibliotekscentrum.se

När: 8-9 november 
Var: Clarion Hotel Helsinki  
 Airport, Helsingfors

Tr*ffpunkt Mikromarc 2018
– möt 300 nordiska bibliotekskollegor och  
bygg sociala och professionella nätverk

Succén är tillbaka! Välkommen till Clarion Hotel Helsinki Airport, Helsingfors 8–9 november. 
300 bibliotekskollegor från Norge, Sverige och Finland träffas under två dagar fulla med talare, 
workshops, mingel och nätverksbyggande.
  
Mikromarcs Nordiska användarstyelse, Bibliotekenes IT-senter (Bibits) och Bibliotekscentrum  
arrangerar Tr*ffpunkt Mikromarc 2018. Läs mer och anmäl dig på bibliotekscentrum.se

Vi ses i Helsingfors!

Träffa oss på Bokmässan i monter D01:39
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ANNONS

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

MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND

lena arborelius är ny 
utvecklare på Region 
Skåne, med särskilt 
ansvar för Digitalt först 
och en längtan att un-
dersöka vad de skånska 
kommunerna behöver 

i fråga om kompetensutveckling inom 
digitala tjänster. Hon kommer närmast 
från Axiell Sverige där hon arbetat med 
digitala systemlösningar. 

ida stenmark, tidigare 
ungdomsbibliotekarie 
på Vaggeryds biblio-
tek flyttar till en ny 
tjänst som barn- och 
ungdomsbibliotekarie 
på Råslätts bibliotek 
i Jönköping. Hon ser 

fram emot att få arbeta både med 
ungdomar och mindre barn.

annsofi lindberg 
lämnar Södertörns 
högskola för att bli 
ny bibliotekarie på 
 Kungliga konsthög-
skolan i Stockholm.  
Hon laddar för att 

synliggöra biblio tekets resurser och 
få till en bättre placering i högskolans 
lokaler.

vi har nytt jobb
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NU

»Jag for ner till bror. Tog bussen längs 
kusten och hoppade av vid efyran. Sedan 
gick jag mot byn. 
 Snön föll tät och vägen blåste igen. 
Flingorna vältrade sig innanför de låga 
kängorna och anklarna frös som i barn-
domen. 
 Bilar hade kunnat stanna för min tum-
me men ingen bil kom. Det var ett par 
kilometer till min brors hus och vägen 
gick uppåt. 
 För att underhålla mig själv sjöng jag 
everttaube. 
 Våra föräldrar älskade everttaube och 
sedan dog de.« 

Karin Smirnoffs debut är ett nutidsdrama i 
glesbygdsmiljö. Det handlar om livet. Kärle-
ken, våldet, det vackra och det som är trasigt. 
Svårast av allt är förlåtelsen.©
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Göteborgs biblioteksapp skulle 
visa stadsbiblioteket digitalt. Nu 
har den mycket fler funktioner.

I 
februari lanserade stadsbibliote
ket i Göteborg appen Biblioteket. 
Här kan användarna söka efter 
böcker, reservera, hålla koll på 
sina lån och hitta närmsta öppna 

bibliotek. De kan också chatta med 
en bibliotekarie, få en guidad visning 
i stadsbiblioteket, göra ett quiz, läsa 
RSSflöden och kolla in kalendarium 
för varje bibliotek.

Efter ett halvår tycker Åsa Back
lund, en av två tekniska förvaltare för 
appen och bibliotekarie på Göteborgs 
stadsbibliotek, att satsningen gått bra. 

– Vi har inte gjort någon användar
undersökning än, men appen har 
25 000 nedladdningar hittills. Använ
darna kan göra allt som de kan göra 
i en webbkatalog, men det är lättare 
att läsa i appen än i mobilens vanliga 
webbläsare. Många använder den 
också för att kolla vad de har för status 
på sina lån och för att göra reservationer. 
Sedan har vårt quiz på förstasidan 
blivit förvånansvärt välanvänt. 

En del har lämnat kritiska recensio
ner om appen, som att det varit strul 
med inloggning och att den kraschat 
vid reservationer, vad tänker ni om 
det?

– Det har varit några barnsjukdo
mar, mestadels mindre buggar, och 
ibland har det tagit tid innan appen 
har uppdaterats i App store eller 
 Google play.

Appen skapades från början för att 
användarna skulle kunna få en digital 
visning av stadsbiblioteket. 

– Men sedan förstod vi att intresset 
skulle öka om användarna också kun
de hantera lån och reservationer, så då 
införde vi det. Vi ville också att öppet
tider skulle visas och hur man tar sig 
till biblioteken, och det var viktigt att 
ha en app för hela staden och inte bara 
för stadsbiblioteket.

Appen fungerar på Iphone och 
Androidtelefoner, kan användas på 
svenska, engelska och arabiska och 
har visat sig vara en välkommen 
service för användarna, men också för 
personalen när de får frågor ute bland 
hyllorna. 

– Då tar de fram telefonen i stället 
för att springa bort till datorn vid 
disken, säger Åsa Backlund. n  
  TEXT STINA LOMAN

Biblioteksapp blev verktyg för 
både besökare och personal
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Göteborg har tagit fram en 
gemensam biblioteksapp för 
kommunens alla folkbibliotek. 
Runt 25 000 användare har 
hittills laddat ner den.

Årets bibliotek
det blev ett holländskt  bibliotek 
som knep Iflas utmärkelse för årets 
folkbibliotek i år. Vinnaren School 7 har 
skapats i en skola från 1905 i kuststaden 
Den Helden och får priset för hur man 
lyckats integrerat biblioteket i miljön 
och för samarbetena med teater, kafé 
och universitet. Skoltoaletterna?  
De har blivit mysiga läsbås.  n BBL
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Stärkta
bibliotek

>

TEMA

Aldrig har det funnits så mycket  pengar 
till biblioteksutveckling. Med stärkta  

bibliotek blir 198 kommuners  
drömmar verklighet.

[s 14] Det regnar pengar
[s 16] Mer digitalt i Motala
[s 17] Säters seniorer  
får fixotek
[s 18] Bibblix sprids i landet
[s 19] ”Sök mycket pengar”

STÄRK DIN BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Vill du stärka din biblioteksverksamhet och samtidigt göra ditt vardagsar-
bete smidigare och bibliotekets digitala tjänster mer tillgängliga?
 
På Bokmässan i Biblioteksloungen monter D01:32 berättar vi gärna om 
våra se naste moduler i BOOK-IT och Arena. Du kan också få testa på hur 
du kan låna ut innehållsanpassade surfplattor på biblioteket med hjälp 
av Hublet.
 
Missa inte att testa Arena Library Guide – en helt ny produkt som ger bib-
lioteksbesökaren en snabb och enkel överblick över biblioteket, svar på 
de vanligaste frågor na på olika språk och självklart en möjlighet att söka 
i katalogen. Fungerar lika bra på en touch-skärm som på en surfplatta, 
och kan med fördel placeras vid ingången till ditt bibliotek.

Vill du ha ett personligt möte med oss under Bokmässan? Hör av dig till 
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

Besök oss på Bokmässan i Biblioteksloungen monter D01:32!
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De första 153 miljonerna av de utlovade 750 i regeringssatsningen  
Stärkta bibliotek har nu delats ut till folk biblioteken. Fler än 200 aktörer 

över hela landet har fått resurser för att förstärka sin närvaro i och  
utanför biblioteksrummet, fysiskt och digitalt. 

ia regeringens satsning 
Stärkta bibliotek delas 
225 miljoner kronor ut till 
folkbiblioteken årligen 
under tre år. I juli fördelade 
Kulturrådet pengarna för 
första gången, och myndig
heten konstaterade då att 

söktrycket var högt. 240 ansökningar från 198 
kommuner hade skickats in, pengarna gick 
sedan till fler än 200 insatser över hela landet. 

Nina Ström, som är handläggare på Kultur
rådet, tycker att det varit spännande att arbeta 
med ansökningarna.

– Framför allt eftersom de gett en väldigt 
bra bild av vilka behov biblioteken har. Ansök
ningarna har varierat mycket, men gemensamt 
är att många behöver personal, dels för att 
kunna genomföra insatsen och dels för att leva 
upp till bibliotekslagen, säger hon.

kulturrådet pekar ut fyra områden som de 
flesta kommuner sökt stöd inom:

V
• Uppsökande verksamhet för att nå fler, 

exempelvis pop upbibliotek och biblioteks
bussar.

• Investeringar i biblioteksrummet, exem
pelvis inköp av möbler och utrusning för att 
vara bättre rustat för nya målgrupper och en 
större mängd barnfamiljer.

• Integrationsprojekt och mångspråkighet.
• Digitala verktyg och digital kompetens.

tanken är att Stärkta bibliotek ska leda 
till att öka utbudet och tillgängligheten till 
biblioteks verksamhet i hela landet. När 
 Kulturrådet bedömt ansökningarna har 
de prioriterat satsningar som kan fungera 
långsiktigt och som riktar sig till de priorite
rade målgrupper som anges i bibliotekslagen. 
De har också i vissa fall gett extra medel till 
satsningar som så småningom kan spridas 
nationellt. 

I år har kommunerna kunnat söka medel  
vid två tillfällen, nästa år blir det bara en 
 ansökningsomgång på våren. n

TEXT STINA LOMAN  
ILLUSTRATION  
PIA KOSKELA 

Det regnar 
pengar
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F
örra sommaren öppnade ett 
nytt digitalt centrum i Motala 
bibliotek. Syftet med centret är 
att minska de digitala klyftor
na hos befolkningen – hit kan 
Motalaborna komma för att få 
digital första hjälpen eller lära 
sig att programmera. På plats 

finns personal som förutom svenska pratar 
arabiska, amhariska, tigrinja och somaliska. 

Digidelcentret drivs som ett treårigt projekt 
men planen är att det ska bli en del av biblio
tekets ordinarie verksamhet. Och redan i höst 
ska verksamheten utökas.  Kommunen har fått 
800 000 kronor från regeringens statsbidrag 
Stärkta bibliotek. Pengarna ska delvis gå till att 
projektanställa en IKTpedagog under ett år. 

– IKTpedagogen ska stärka vår kunskap 
kring det digitala, säger chefen för Motala 

bibliotek, Birgitta Hellman Magnusson. 
IKTpedagogen kommer att vara knuten till 

digidelcentret och utbilda bibliotekspersonal 
och allmänhet i medie och informations
kunnighet, MIK, och ska även hjälpa till att 
skapa nya arbetsmetoder på biblioteket i form 
av kurser och kreativa workshops. 

pengarna från Stärkta bibliotek kommer 
 också läggas på att deltidsanställa några så 
kallade brobyggare, som tillsammans ska 
 jobba cirka 50 procent av en heltidstjänst. 
De ska arbeta uppsökande och fånga in nya 
målgrupper, främst barnfamiljer, i socio
ekonomiskt utsatta bostadsområden och 
erbjuda digital hjälp och aktiviteter. 

– Brobyggarna, som ska ha olika språkkom
petens, kommer att jobba på bokbussen som 
från och med denna höst kommer att göra 

Mer digital hjälp i Motala
Motala bibliotek har redan kommit långt med sitt digi-
delcenter. Med pengar från Stärkta bibliotek utökar de 
verksamheten med en IKT-pedagog och brobyggare som 
ska jobba i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. 

TEXT STINA LOMAN

längre besök i våra mångspråkiga bostads
områden, säger Birgitta Hellman Magnus
son. 

Motala biblioteks digidelcenter har fått 
uppmärksamhet ute i landet, inte minst från 
andra bibliotek som går i liknande tankar 
och flera av dem har kommit på studiebesök.

– Det har varit ett händelserikt år, vi nåd
de 1 500 besökare första året varav nästan 
hälften var barn. Digidelcentret är för alla 
åldrar men vi fick en rivstart bland annat 
på grund av skolans nya läroplan där det är 
mer fokus på elevernas digitala kompetens. 
Många lärare har besökt oss. Så det har varit 
fullt ös. 

en orsak till att digidelcentret kommit i 
gång så bra är att biblioteket hela tiden har 
samarbetat med andra förvaltningar och 
även fått draghjälp av kommunens digitali
seringsstrategi där digidelcentret ingår. Det 
innebär att centret blivit förankrat i kommu
nen och inte är ett isolerat projekt som vilar 
tungt på bibliotekets axlar. 

– Vi ska gå i den riktningen att vi försöker 
utveckla verksamheten med hjälp av sam
arbetspartners. Vi på biblioteket behöver 
inte göra allting utan det här ska vara en 
digital plats för hela kommunen. Visst blir 
det lite pusslande med tider, men man måste 
släppa på kontrollen, säger Birgitta Hellman 
Magnusson. n

säters bibliotek har fått 900 000 kronor från 
Stärkta bibliotek för att satsa mer på seniorer, särskilt 
seniorer med åldersrelaterad funktionsnedsättning.

 – Vi vill utveckla vår verksamhet och ta reda på 
vad äldre har för behov. Det här blir ett stort lärande-
projekt för att stärka deras digitala delaktighet, säger 
Anette  Stengård, chef på kommunens kulturförvalt-
ning. 

Satsningen genomförs på flera sätt. Dels ska biblio-
tekets befintliga makerspace utvecklas så att det också 
riktar sig till personer med åldersrelaterad funktions-
nedsättning. Dels ska det byggas ett nytt makerspace, 
Seniorfixotek, på ett särskilt boende. Det blir en mö-
tesplats för bildning och litterära upplevelser där 
användarna får tillgång till ny teknik,  exempelvis 
hjälpmedel för att läsa böcker.

En projektsamordnare kommer att  anställas 
och bättre samarbeten ska jobbas upp med 
socialförvaltning, pensionärsföreningar, 
 universitet och högskolor och studieförbund. 

 – De äldre tycker att det finns för få 
 mötesplatser och därför ska vi arrangera 
 berättarkaféer runt om i  kommunen.  
En MIK-bibliotekarie kommer att 
vara med på mötena för att se vad 
det finns för behov av  
digital hjälp.

Pengarna från Stärkta 
bibliotek används under ett 
år men förhoppningen är att 
projektet blir treårigt. Till år 
två planerar biblioteket att söka 
medel till en buss som åker och 
hämtar seniorer i hemmet för 
att köra dem till biblioteket.

 – Det är fantastiskt kul att 
få pengar, vi är väldigt i gasen 
med projektet, säger Anette 
Stengård. n 

Säters seniorer   
får fixotek

Bibliotekschefen 
Birgitta Hellman 
Magnusson i  
digidelcentret. 

Gunilla Kvissberg, 90 år, får digital hjälp 
på biblioteket, här med Emelie Ekholm, 
handledare. Sin padda använder hon 
för att hålla kontakt med barn och 
barnbarn.
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Säters bibliotek drar igång en rad aktiviteter 
för äldre. Med hjälp av pengar från Stärkta 
bibliotek vill de erbjuda fler mötesplatser 
och ett seniorfixotek. 

”Vi fick en rivstart bland annat på grund av 
skolans nya läroplan där det är mer fokus på 
elevernas digitala kompetens. Många lärare 
har besökt oss. Så det har varit fullt ös.”   TEXT STINA LOMAN
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Johanna Hansson,  
Gotland

– det första man kan tänka på är att 
söka mycket pengar. Man kan ju aldrig 
få mer än vad man söker. Men man be
höver förstås också veta vad man vill. 
Involvera gärna många som är med 
och tänker. Vi hade en liten workshop 
där vi spånade idéer med medarbetare 
och chefer innan vi ansökte. Och glöm 
inte att koppla ansökan till sånt som 
ni redan gör så att det verkligen blir en 
förstärkning. 

Kulturrådets 
Nina Ström 
tipsar om 
hur ni ökar 
era chanser 
att få  ansökan 
godkänd. 
 
ha en aktuell  
biblioteksplan
En biblioteksplan är ett 
krav för att få bidrag. 
Men det räcker med ett 
politiskt beslut om att 

den ska upp-
dateras. Bifoga 
då beslutet till 
ansökan. 

 
utgå från 

lagen
Syftet med bidraget 
är att öka utbudet 
och tillgängligheten 
utifrån bibliotekslagen. 
Därför är det viktigt att 
insatserna utgår från 
den och gärna riktar 

sig till de prioriterade 
målgrupperna. Förklara 
gärna hur era insatser 
följer bibliotekslagen i 
ansökan.  

utgå från 
 kommunens behov
Insatserna bör ha en 
grund i kommunens 
behov. Beskriv gärna 
hur er kommun ser ut 
just nu och förklara de 
behov ni har.  

Framför allt om 
förutsättningarna har 
ändrats mycket, som att 
många barnfamiljer har 
flyttat in eller kommu-
nen tagit emot många 
nyanlända.  

tänk långsiktigt
Även om bidraget bara 
delas ut under tre år 
ser Kulturrådet gärna 
att projekten har ett 
långsiktigt syfte.  

behöver inte vara 
ett projekt
Till skillnad från många 
andra bidrag finns det 
inget krav på at de 
insatser ni söker pengar 
för är del av ett projekt. 
Det kan lika gärna vara 
en punktinsats, med ett 
långsiktigt mål, som att 
bygga om biblioteks-
rummet eller köpa in 
mer litteratur på andra 
språk. 

KULTURRÅDETS CHECKLISTA: TÄNK PÅ DET HÄR NÄR DU SÖKER!

”Sök mycket pengar!”
Tillsammans har de här tre bibliotekscheferna fått 7,7 miljoner i bidrag.  
Så här tänker de när de skriver sina ansökningar. 

M
ed hjälp av appen 
Bibblix kan barn i 
Stockholm, Malmö 
och Katrineholm 
läsa eböcker direkt 
i en surfplatta eller 
 mobiltelefon. 

Appen lanserades för drygt två år sedan och 
styrs av Stockholms och Malmö stadsbibliotek. 
Stockholm ansvarar för drift, underhåll och 
ekonomi. Innehållet så som urval av böcker, 
bokbeskrivningar och kontakter med förlag 
görs tillsammans med Malmö stadsbibliotek. 
Katrineholms stadsbibliotek är också med på 
ett hörn, men då som testbibliotek för att se 
hur Bibblix fungerar i en mindre  kommun och 
i skolmiljö. 

stockholms och Malmö  stadsbibliotek 
skickade in en gemensam ansökan till 

Bibblix sprids i landet

TEXT STINA LOMAN  
FOTO BIBBLIX.SE

Elisabeth Hallberg, Höör
– för små bibliotek är det ofta svårt 
att lägga ner så mycket arbete som 
krävs för att söka bidrag. Men vi har 
fått bra stöd från vårt regionbibliotek. 
Genom dem har vi kunnat göra en stu
die kring varför vi tappar målgruppen 
913 år på biblioteket. När möjlighe
ten att söka pengar från Kulturrådet 
kom kunde vi använda mycket av det 
underlaget. Vi hade aldrig hunnit 
med om vi börjat från scratch. Att 
vi hade så bra grund att luta oss mot 
gjorde också att vi vågade ta i och söka 
ordentligt med pengar. 

Helene Swenne, Sundsvall
–  jag tror det var viktigt att vi börja
de vår ansökan med att trycka på att 
biblioteken precis som vår omvärld 
genomgår en stor förändring. Och 
att om vi ska kunna möta människor 
i nya sammanhang och kunna fram 
nya metoder och arbetssätt, behöver 
vi hjälp. Med de resurser vi har i dag 
går verksamheten precis runt, och för 
att kunna och våga utvecklas behöver 
verksamheten ett slags startbidrag.
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Snart kan fler barn använda  läsappen Bibblix. Stock-
holms och Malmö  stadsbibliotek har fått 7,7 miljoner 
från Stärkta bibliotek för att sprida Bibblix nationellt. 

 Kulturrådet, men Stockholms  stadsbibliotek 
var  huvudsökande. Nu har de fått 7,7  miljoner 
 kronor från Stärkta bibliotek för att ta 
Bibblix till nästa nivå. Målet är att sprida den 
 nationellt och tillgängliggöra läsning för fler 
barn. 

– Det finns ett stort sug från hela landet 
att ta del av Bibblix, så intresset är det inget 
fel på. Knuten ligger i hur vi ska organisera 
och lösa det juridiskt. I dag bär Stockholm 
på alla kostnader, det måste vi lösa, säger 
Mikael  Tuominen, tillförordnad enhetschef 
på  Digitala biblioteket, Stockholms stads
bibliotek.

pengarna ska också användas till att upp
handla en ny teknisk plattform. Bland annat 
vill man bygga en egen eboksläsare inne i 
appen, så att inte användarna behöver ha en 
annan app för att läsa böckerna. 

Bibblix riktar sig till barn mellan sex och 
tolv år. Varje vardag har den i snitt 1 000 
 användare, varav 85 procent är återkomman
de. Sessionslängden snittar på 22 minuter. 

– Det kommer att dröja minst till mitten 
av 2019 innan vi kan erbjuda appen till andra 
kommuner, säger Mikael Tuominen. n

Mikael Tuominen
FOTO: MONICA LINDGREN
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Så fördelades medlen
Norrbotten fick nästan full pott.  
Västra Götaland fick en tredjedel  
av vad de sökte. 

Foto: Birgitta Markusson, Erik Holmstedt

Varför gick det så bra 
för kommunerna i 
Norrbotten? 
– De kommuner i 

Norrbotten som har 
sökt medel har haft en 

klar bild över vilka deras  behov är och 
har lyckats förmedla det i sina ansök-
ningar", säger  Birgitta Markusson, 
regionbibliotekschef i Norrbotten.

VÄSTERNORRLANDS LÄN: 
Sökt : 8 091 400
Beviljat : 5 200 000

GÄVLEBORGS LÄN:
Sökt : 5 505 271
Beviljat : 3 490 000

VÄSTERBOTTENS LÄN: 
Sökt : 8 872 000
Beviljat : 7 946 000

NORRBOTTENS LÄN:
Sökt : 3 581 753
Beviljat : 3 540 000

JÄMTLANDS LÄN:
Sökt : 6 139 148

Beviljat : 5 825 000

DALARNAS LÄN:
Sökt : 7 307 600

Beviljat : 4 420 000

ÖREBRO LÄN:
Sökt : 11 030 100

Beviljat : 7 450 000

HALLANDS LÄN:
Sökt : 9 274 000

Beviljat : 4 220 000

VÄRMLANDS LÄN:
Sökt : 9 794 400

Beviljat : 7 720 000

JÖNKÖPINGS LÄN:
Sökt : 13 506 540

Beviljat : 8 200 000

SKÅNE LÄN:
Sökt : 37 907 799

Beviljat : 13 280 000

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN:
Sökt : 58 287 400

Beviljat : 19 230 000

STOCKHOLMS LÄN: 
Sökt : 62 434 545
Beviljat : 26 765 000

VÄSTMANLANDS LÄN:
Sökt : 10 240 825
Beviljat : 5 199 000

SÖDERMANLANDS LÄN:
Sökt : 3 387 352
Beviljat : 2 790 000ÖSTERGÖTLANDS LÄN:

Sökt : 10 337 000
Beviljat : 7 757 000

KRONOBERGS LÄN:
Sökt : 8 957 500
Beviljat : 5 000 000

UPPSALA LÄN: 
Sökt : 6 390 544
Beviljat : 5 550 000

KALMAR LÄN: 
Sökt : 2 084 380
Beviljat : 1 905 000

GOTLANDS LÄN:
Sökt : 4 500 000
Beviljat : 3 200 000

BLEKINGE LÄN: 
Sökt : 6 919 000
Beviljat : 4 650 000

regeringssatsningen Stärkta bibliotek 
omfattar 750 miljoner som ska förstärka folk
biblioteken ute i landet både vad gäller utbud 
och tillgänglighet. I den första omgången för
delades drygt 153 miljoner till 198 kommuner. 
Det betyder att det delats ut ungefär hälften 
så mycket pengar som sökts. 

I grafiken till höger har kommunerna slag
its samman länsvis. Några har fått nästan full 
utdelning. Andra ned mot en tredjedel. Av alla 
kommuner som sökte var det bara två som 
blev helt utan medel. 

Åsa Veghed är nytillträdd kultur och 
biblio tekschef i Skara kommun, som till
sammans med Vetlanda är de enda som inte 
fick någon ansökan godkänd den här gången. 
I Skaras fall handlar det om att de inte har 
någon aktuell biblioteksplan. 

– Min första prioritet är att göra klart vår 
biblioteksplan. Den är påbörjad, men har 
inte slutförts eftersom tjänsten som bibli
otekschef har varit vakant. Sen ska vi söka 
igen den här omgången. Vi har renodlat det 
projekt som vi söker för och tydliggjort vilka 

målgrupper vi vill arbeta med. Nu söker vi 
pengar för en barn och ungdomsbibliotekarie 
som kan arbeta utåtriktat mot framförallt 
språkgrupperna tigrinja, somaliska och ara
biska. 

om det visar sig i återrapporteringen att 
bidragen inte använts som tänkt finns en risk 
att kommunerna blir återbetalningsskyldiga. 
Nina Ström, handläggare på Kulturrådet, 
tipsar om att i ett tidigt skede skicka in en revi
derad projektplan om det behöver göras större 
förändringar. 

 – Det brukar lösa sig så länge du inte gör 
något helt annat än det som beviljats i ansökan 
och håller dig inom ramarna för projektets 
mål. Det kan till exempel vara att en kommun 
haft svårt att anställa ny personal – vilket de 
fått pengar för – och i stället behöver kompe
tensutveckla, säger hon.

I vår lämnar Kulturrådet en delrapport 
över fördelningen av statsbidraget och 2021 
kommer en slutrapport med en samlad bild av 
bidragets effekter. n

Nästan alla kommuner som sökte fick bifall. De ansökningar som avslogs 
hörde framförallt till kommuner som redan fått bidrag för andra projekt. 

Bara två kommuner blev utan helt, och då på formella grunder. 
TEXT JOHANNA KVARNSELL OCH STINA LOMAN  GRAFIK LOUISE BÅÅTH

Två kommuner 
kammade noll
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O
m ett ordmoln stigit mot 
himlen från Kuala  Lumpurs 
kongresscenter när den 
 årliga IFLA konferensen 
ägde rum i slutet av 
 augusti, så hade ”advocacy” 
 framträtt i feta versaler.  

I Nationalencyklopedins engelska ordbok 
översätts ordet till ”arbete (kamp)” eller  
”till stöd  (försvar)” och det 
 hördes hela tiden tillsam
mans med dramatiska utrop 
som: ”unite!”, ”build a change 
 agenda!” och ”call for action!”

En av de inledande program
punkterna handlade om att för
ändras för att kunna förändra 
världen. Claudia Lux, ordföran
de för IFLA 2007–2009, gjorde en koppling till 
sin egen hemstad Berlin som under  nittiotalet 
 kämpade med sviktande  ekonomi – men 
 samtidigt hade god självkänsla. 

– Stadens slogan var ”Berlin är fattigt men 
sexigt”. Och vad vi bibliotekarier än är, eller 
tycker oss vara, så är vi också sexiga!

Det drog ett uppsluppet men samtidigt 
generat skratt genom salongen. Sannolikt var 
det några som tolkade Claudia Lux  bokstavligt 
utan att förstå att hon talade om allmän 
 relevans och attraktionskraft. 

Berlins insikt om sin egen sexighet är något 
alla bibliotekarier borde ta intryck av, var 
hennes budskap. 

Seminariet där hon deltog antog formen 
av en efterlysning efter en särskild sorts 
självmedveten bibliotekarie, som inser att 
jobbet aldrig går att betrakta som en isolerad 
serie handlingar. Allt som världens biblio
tekarier gör hänger i stället ihop och formar 
 förväntningar om vad ett bibliotek är hos 
omvärlden, inklusive de beslutsfattare som 
har makt över tilldelningen av resurser. 

självmedvetenhetens betydelse underströks 
under det på förhand omtalade  seminariet om 
mode, ett ämne som aldrig  tidigare  avhandlats 
på en Iflakonferens.  American  Library 

 Associations ordförande Loida 
 GarciaFebo inledningstalade: 
”Vi bibliotekarier kan rädda 
världen while wearing our 
 librarian fashion. We rock!”

Seminariepunkten sträck
te sig från  queeraktivistiska 
argument för rätten att leva ut 
hela sin personlighet på jobbet, 

till  uppfattningen att tradition och konvention 
ska respekteras strikt av den som jobbar på ett 
bibliotek. 

Allt avslutades med en spontan  modevisning 
(www.youtube.com/watch?v= kc3vDmuGJU8) 
med bibliotekarier från hela världen på 
 catwalken – bland dem bibliotekscheferna 
i Helsingborg och Landskrona: Catharina 
Isberg och Susann Ek.

– Ämnet är i högsta grad seriöst,  försäkrade 
Antoine TorrensMontebello, chef för stads
biblioteket i Compiègne strax utanför Paris, 

som arrangerat modeseminariet ihop 
med bland andra Vesna Vuksan från 
universitetsbiblioteket i Belgrad.

– Det talas mycket om stereotyper och 
hur folk uppfattar bibliotekarier, att det 
är  tråkiga människor med hårknut.  
Nu visade vi att det är precis tvärtom – 
en sådan mångfald! sa hon.

Att förhålla sig till sina  användares 
 behov var en viktig pusselbit i 
 konferensens  intensiva diskussion om 
att alla måste dra ut i fält och kämpa för 
biblioteken. IFLA:s  generalsekreterare 
Gerald Leitner dök upp än här och än där 
och manade på deltagarna: 

”Var relevanta!”, ”förändra ert sätt att 
tänka om ni måste!”

inpräntandet av riskmedvetande 
 verkade nästan överdrivet drama
tiskt, det  uppskruvade språkbruket 
 avspeglade inte alls  stämningen hos 
deltagarna som snarare verkade relativt 
harmoniska och glada.

– Om man verkligen vill motivera 
människor så måste man använda rätt 
ord. Många på kongressen var ledare 
men det finns också hundratusentals 
människor på världens bibliotek som 
inte är lika inställda på  förändring, sa 
Gerald Leitner. n

SPANING
IFLA-konferensen

2018

Sökes: sexigare  
bibliotekarier 
Självmedvetenhet och insikt om sin attraktionskraft 
är en fråga om överlevnad. Det var det starkast 
 klingande budskapet vid IFLA:s årliga konferens  
som ägde rum i Malaysia i augusti.

TEXT THORD ERIKSSON 
ILLUSTRATION GETTY

”’Var relevanta!’,  
’ förändra ert sätt 

att tänka om ni 
måste!’”
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Bildkonstnären Bon Camino Clarté Danstidningen Diaspora 
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Veckoblad Hemslöjd Hjärnstorm Internationalen Judisk 
Krönika Karavan Kinarapport Konstperspektiv Kris och 
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Upptäck något 
nytt!  
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TIDSKRIFTER.SE

86 tidskrifter 
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ämnesområden
Prenumerera på din favorit!  

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
www.fsk.net | www.kulturtidskrifter.se

ANNONS

Gerald Leitner
FOTO: THORD ERIKSSON



| BIBLIOTEKSBLADET 6 | 2018 BIBLIOTEKSBLADET 6 | 2018  | 24 25

TORSDAG
09:40 - 10:00
Läsning i fokus - Stärkta bibliotek 
och läsfrämjande för de minsta
Vill du veta mer om regeringssats-
ningarna på stärkta folkbibliotek 
och läsfrämjande i förskolan? 
Kulturrådets Nina Ström och 
Zoi Santikos pratar med Maria 
Ehrenberg, regionbibliotekarie 
i Halland, om hur uppdragen 

genomförs och även om hur man 
främjar utgivning på de nationella 
minoritetsspråken.

11.00-11.45
Digitalt kom-
petenslyft – en 
tillgänglig fråga?
Ny teknik innebär 
både hinder och 
möjligheter för personer med 
läsnedsättning. Kompetenslyftet 
måste innebära att litteratur, 
samhällsinformation och nyheter 
i digital form är tillgängliga för 
alla. Projektledaren för Digitalt 
först, Kerstin Olsson, talar med 

digitalkonsulten Ann Wiklund, 
MTM:s Helena Kettner Rudberg 
och Lillemor Engström Guy från 
Östergötlands regionbibliotek.  

12.00-12.45
En skolbibliotekarie i världsklass  
i varje klassrum – hur gör vi? 
Hälften av landets elever saknar 
tillgång till skolbibliotek med 
minst halvtidsbemanning. Nu 
satsar regeringen medel för att 
bemanna biblioteken, men många 
anser att problemet är att det 
saknas kompetent personal. Fack-
förbundet DIK:s ordförande Anna 
Troberg försöker hitta lösningar 

med Svensk biblio-
teksförenings Karin 
Linder och forskaren, 
Olof Sundin från 
Lunds universitet. 

13.00-13.45
Bibliotek – en demokratisk rättighet
"Våra bibliotek är hjärtat som 
pumpar ut bildning i hela vårt 
land", sa demokrati- och kul-
turminister Alice Bah Kuhnke i 
samband med att 750 miljoner 
kronor avsattes till Stärkta biblio-
tek. Folkbiblioteken ska stötta 
vårt  demokratiska samhälle. Hur 
ska det gå till?  Dagens Nyheters 

 politiske redaktör Per Svensson 
modererar samtalet mellan Bot-
kyrkas kultur- och fritidschef Anja 
Dahlstedt, Kulturrådets enhets-
chef för litteraturområdet, Lotta 
Brilioth Björnstad, regionbiblio-
tekarien i Örebro, Peder Alsbjer, 

och Malmö stadsbiblioteks chef 
Torbjörn Nilsson.  

15.00-15.45
IFLA:s Global vision vs Nationell 
biblioteksstrategi. 
Hur ser bibliotekens framtid ut? 
Nationellt och internationellt? 
Och hur kan representanter 
från bibliotek världen över med 
gemensamma krafter arbeta för 
allas rätt till information. Svensk 
biblioteksförenings generalsekre-
terare Karin Linder samtalar med 
nationella samordnaren för bibli-
oteksstrategin, Christina Persson, 
och fyra biblioteksprofiler som alla 

är aktiva i IFLA: bibliotekschefen 
i Mjölby Anya Feltreuter, Helsing-
borgs bibliotekschef Catharina 
Isberg, Malmö stadsbiblioteks 
chef Torbjörn Nilsson och Ewa 
Stenberg från Malmö högskola. 
 
FREDAG  
10.00-10.45
Jakten på Selma – därför behöver vi 
en nationell biblioteksstrategi. 
Vad finns det för information 
om Selma Lagerlöf i världens alla 
bibliotek, arkiv, fotosamlingar, 
filmer, radio och teveprogram? 
Och vad av detta kan en biblio-
teksanvändare få tillgång till? 

Kungliga bibliotekets utredare 
Erik Fichtelius talar visioner och 
nuläge med chefen för  Carolina- 
och  Karin Boye-biblioteken vid 
 Uppsala universitet, Cecilia 
Petersson.

Med läsning i fokus och 
 nysatsning på  lärare 
och bibliotekarier vill 
 Bokmässan i Göteborg 
återvinna respekten efter 
två skakiga år som mest 
kom att handla om höger-
extremism. Än så länge ser 
det ut att lyckas. 

för mässan
Omstart

örra året fick beslutet att låta 
tidskriften Nya tider ställa ut 
allvarliga konsekvenser för 
Bokmässan. Det talades om 
slutet för mässan och författare 
bojkottade och framträdde på 
andra scener i Göteborg. 

Efter det har Bokmässan jobbat hårt med 
värdegrunden, satt Respekt som tema för 
årets evenemang och krokat arm med Forum 
för levande historia. Företaget har fått en ny 
mässansvarig utan smuts på händerna och 
hon har sagt nej till tidskriften Nya tider med 
motiveringen att de tog för mycket fokus från 
läsning och litteratur som är det som ska vara 
Bokmässans centrum. 

Som följd ser det ut som om det blir en 
”vanlig” bokmässa i år. Med några nyheter. Till 
exempel att MEG, mediedagarna, integreras 
i mässan. Ett val som har det goda med sig att 
vi bokmalar får nöjet att höra The Guardians 
legendariske chefredaktör Alan  Rusbridger 
tala om konstruktiv journalistik. 

Inom Respekttemat talar bland  annat 

ryskamerikanska journalisten och 
 författaren Masha Gessen om hur man kan 
överrösta populismens lockande toner, 
egyptiska författaren och människorättsak
tivisten Nawal El Saadawi om arvet efter den 
arabiska våren och Almapristagaren Jacqu
eline Woodson om sorg och hopp utifrån sin 
självbiografiska roman Brun flicka drömmer. 

Ett välkommet internationellt besök blir 
nog också populära författaren Jojo Moyes.n

F

>
Det här årets  bokmässa har 
satsat extra på  biblio teken. 
Här är några höjdpunkter 
du inte får missa.
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11.00-11.45
Framtidens folkbibliotekarie 
Har de nya bibliotekarierna  
rätt kompetens? Svensk biblio-
teksförenings Jenny Poncin sam-
talar med Länsbibliotek Sörmlands 
Lotta Åstrand, Jenny Lindberg från 
Högskolan i Borås, Göteborgs 
bibliotekschef  Annette Eliasson 
och Åse Hedemark från Uppsala 
universitet. 

13.00-13-45
Shared Reading – att dela  
andras världar
Shared reading är en ny metod för 

högläsning och 
samtal 
i grupp som här 
diskuteras av 
MTM:s Catharina 
Kåberg, professorn i 
biblioteks- och informa-
tionsvetenskap Kerstin Rydbeck, 
bibliotekarien Paula Högström 
(Prickiga Paula),  Studieförbundet 
Vuxenskolans Christina Helde-
mark och  författaren Sami Said.

14.00-14.45
Mångfaldskomplexitet och bibliotek
Hur ska biblioteken fortsätta 

stödja folkbildning och demokrati 
i ett samhälle med nya utmaning-
ar? Vad krävs om biblioteken ska 
vara till för alla oavsett bakgrund? 
Svensk biblioteksförenings 
general sekreterare Karin Linder 
talar med chefen för Bergsjöns 

bibliotek Kerstin Årre och 
föreläsaren och kommunikatören 
Barakat Ghebrehawariat.

15.00-15.45
Är folkbiblioteken viktiga för 
nyanlända? 
Bibliotekarierna tycker att arbetet 
med nyanlända är en viktigt. Men 
vad tycker de nyanlända själva? 
Är folkbiblioteken ett stöd för de 
nyanländas väg in i samhället? Hör 
forskaren vid Bibliotekshögskolan 
Ola Pilerot och Skara stadsbiblio-
teks Barakat Aldammad resonera 
kring vad biblioteken kan erbjuda.

Är det en bra mässa för biblio
tekarier i år? 

– Ja, så klart. Vi har större fokus 
på bibliotekens frågor och därmed 
på de stora viktiga samhällsfrågor
na. Det handlar om högaktuella 

ämnen: digitalisering, mångfald, flerspråk, ny
anlända och om hur biblioteken tillsammans 
med skola och utbildningsväsende kan vara en 
resurs i  demokratiutvecklingen. 

Innan Annica Andersson anställdes på Bok
mässan arbetade hon med och var delägare i 
företaget Mobile Stories som riktar sig till sko
lor med redskap för undervisning i källkritik. 
Nu gör hon ett samarbete med dem på mässan. 

– Vi startar ett nytt område på mässgolvet 
som heter Bootcamp i källkritik. Det blir en 
innovativ workshopmiljö där bibliotekarier, 
lärare, journalister och gymnasieelever möts 
och jobbar tillsammans med källkritik genom 
att göra reportage på mässan. 
Vilka aktiviteter räknar ni med störst 
intresse för? 

– Bootcamp i källkritik förstås. Jag hoppas 
också att det blir mycket folk på seminarier
na. Bibliotekshögskolan i Borås har tagit en 
framträdande roll här och det blir många 
fördjupande samtal. En annan höjdare är 
utställningen ”Det resande demokratilabbet” 
som Arbetets museum producerat med stöd av 
Statens medieråd och studieförbundet Sensus. 
Den tar fart på bokmässan, sen kan bibliote
ken ute i landet boka och skolorna besöka. 
Har du misslyckats med något? 

– Jag tänker aldrig i termer av misslyckande 
men jag skulle vilja utveckla biblioteksom
rådet ännu mer. Gärna med närvaro också 
över helgen. Eller under resten av året. Skulle 
Bokmässan till exempel kunna ha aktiviteter 
på biblioteken?
Finns det något du skulle önska av 
 branschen för att kunna bli ännu bättre? 

– Att vi verkligen möts kring en relevant 
 omvärldsbevakning. Att vi har en tajtare 
 dialog. Det finns verkligen utrymme för att 
vara kreativ tillsammans med oss. n
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Hittar du inte  
boken du letar efter?  

Hos oss finns  
tre miljoner lästa böcker.

Polyglutt är en digital språkutvecklande bilderbokstjänst 
för förskola och förskoleklass. 

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

utöver svenska. Bland annat minoritetsspråken 
finska och nordsamiska och inom kort finns även 
resterande minoritetsspråk

• Snart finns böcker med TAKK- och teckenspråksfilmer
• Böckerna är noga utvalda i samarbete med 

litteraturpedagogen Agneta Edwards
• En pedagogisk handledning med tips  

på hur förskolan kan arbeta med boksamtal ingår
• För att säkra användandet ingår en kostnadsfri 

utbildning vid övergripande satsningar

Testa gratis  
i 30 dagar

www.polyglutt.se
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Årets bokmässa satsar på biblioteken. En ny 
redaktör, Annica Andersson, har tagit sig an 
 biblioteks- och skol frågorna med engagemang. 
TEXT ANNIKA PERSSON FOTO OLA KJELBYE

” Större fokus  
på biblioteken”
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ör drygt fem år sedan  bestämde 
sig politikerna i Simrishamns 
kommun för att lägga ner kommu
nens sex filial bibliotek. 

– Orsaken var besparingar och 
folk var inte glada över beslutet. 
Simrishamn har drygt 19 000 in

vånare och två tredjedelar av dem bor utanför 
huvudorten där huvudbiblioteket finns, säger 
Kate Visonj, bibliotekarie vid Simrishamns 
bibliotek. 

Två år senare tog politikerna beslutet att 
köpa in en bokbuss, och i maj i år rullade en ny 
mellanviktsbuss ut på gatorna. 

– Innan bussen var på plats fick vi en del 
 syrliga kommentarer om att folk ville ha fili
aler och inte en bokbuss, men nu är alla posi
tiva. Gamla låntagare har skaffat nya lånekort 
och är glada för att de kan nyttja biblioteket 
igen, säger Kate Visonj som också är projektle
dare för bokbussen, eller det mobila biblio
teket som hon själv säger för att betona att 
det inte bara är en buss med böcker utan 
ett bibliotek på hjul med kompetent 
personal.  

bussen besöker varje månad 21 
byar och tio äldre och trygg
hetsboenden. I de större by
arna görs ett timslångt stopp 
varje vecka, och i de mindre 
byarna blir det halvtimmesstopp 
varannan vecka. 

till hösten ska även förskolor besökas. 
Tanken är att erbjuda sagostunder, hög
läsning och bokprat. Dessutom ska bussen 
användas till pop upverksamhet och sche
malagda  aktiviteter så som pyssel på bad och 
 l ekplatser, genomgång av kollektivtrafikens 
appar under kommunens trafikantveckor, 
informationsträffar om Legimus och Boken 
kommer på äldre och trygghetsboenden, all
män teknik dropin samt musik och bokquiz.

– Vi valde en buss i mellanviktsklassen, på 
7,5 ton, eftersom vi har många slingriga och 
smala vägar där vi inte skulle komma fram 
med en stor buss. Den här bussen bär ändå 
upp till två ton vilket betyder att vi får in en 
tillräckligt stor mängd medier samtidigt som 
upp till tio besökare kan vistas där, säger Kate 
Visonj.

upphandlingen av bussen blev en utdragen 
historia. Kate Visonj inledde arbetet med 
att hämta inspiration från andra bokbussar 
och blev tipsad om att inte ha för detaljerade 
krav på utformning utan snarare specificera 

Simrishamn bytte  
filialer mot bokbuss
Sedan Simrishamns kommun lade ner filialbiblioteken 
har de valt att satsa på en bokbuss.  Bussen är gjord i 
Nordirland, har flexibel inredning och gör ett trettiotal 
stopp varje månad. 

F
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Illustrationen på 
 bussens utsida baseras 
på 150 teckningar av 
barn i Simrishamn. 

Ritning  
på nästa 

sida!
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HEJ BIBLIOTEKARIE! 
GÖR VÅR FORSKNING TILL DIN 
KOMPETENS PÅ BOKMÄSSAN 2018
Att utforma att barnbibliotek
Torsdag 10:00–10:45

IFLAs Global Vision vs Nationell 
biblioteksstrategi
Torsdag 15:00–15:45

Framtidens folkbibliotekarie i fokus
Fredag 11:00–11:45

Falska nyheter och postsanning: 
Vad avgjorde det svenska valet?
Fredag 13:00–13:45

Är folkbiblioteken viktiga för nyanlända? 
I så fall, på vilket sätt?
Fredag 15:00–15:45

Missar du seminariet? Se det i efterhand 
på Bibliotekshögskolans webbplats, eller 
kom på det uppföljande samtalet i vår 
monter. Där bjuder vi även på mycket 
annat.

Mer information på bibliotekshögskolan.se

Du hittar oss på 
plats B06:71 vid 
Forskartorget!
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NY MODELL  
Vad bygger ni?

Tipsa bbl@a4.se

funktion. Men det visade sig vara svårt att hitta 
en tillverkare i Sverige och två upphandlingar 
misslyckades. 

– Det var då vi började kolla marknaden ute 
i Europa och till slut var det en firma i Belfast i 
Nordirland som lade det vinnande anbudet efter 
att upphandlingen lagts ut på engelska i stället 
för svenska. Budgeten låg på 2 miljoner och vi 
landade på 1 750 000 kronor. 

Nästan all inredning är designad av Kate 
 Visonj och hennes kollegor på biblioteket. 
 Ledordet har varit flexibilitet. Bussen rymmer 
40 hyllmeter och alla hyllor och tråg går att flytta 
runt beroende på målgruppens mediebehov.  
Det finns också dubbla uppsättningar bok vagnar, 
fyra av dem står inne i fordonet medan de fyra 
andra prepareras på huvudbiblioteket så att de 
lätt kan bytas ut. 

längst bak i bussen finns en soffa. Ovanför 
bokhyllorna och under soffan finns förvarings
utrymmen med plats för boklådor och rekvisita 
till exempelvis sagostunder. 

Bussen har också skrivare och två läsplattor 
för dem som vill komma åt databaser eller läsa 
tidningar. 

–  Vi har också ovanligt många fönster. Vi 
ville att bussen skulle upplevas som en attraktiv 
mötesplats, inte som ett fordon som transporterar 
böcker. Därför valde vi, trots råd om att fönster 
bara blir smutsiga, att ha ett stort fönster över 
nästan hela bakväggen och flera mindre fönster. 
De ger ett luftigt och ljust intryck, dess utom är det 
trevligt att utifrån kunna avslöja lite av innehållet, 
säger Kate Visonj. 

Utsidan av bussen är grön med blommor, blad 
och djur. Illustrationen baseras till stor del på 150 
teckningar från kommunens grundskoleelever.

Kate Visonj vill tipsa andra som går i bokbuss
tankar om att undvika några fallgropar som de 
själva föll i. 

– Ställ krav på att chassit ska köpas av en 
svensk generalagent eller leverantör. Det kommer 
att underlätta när det specialtillverkade fordonet 
ska in i landet. 

En annan lärdom rör luftkonditionering. 
– Vi funderade på om vi skulle ha luft

konditionering men fick höra att det drar mycket 
batteri. Vi trodde att vi skulle klara oss på två 
takfönster och öppna dubbeldörrar men efter 
den här sommaren känner vi att man borde tänkt 
annorlunda, säger Kate Visonj.n

>

Rymmer 40 hyllmeter
Simrishamns bokbuss är sex gånger två meter invändigt och rymmer drygt 40 hyllmeter 
med medier. Bussen har kostat 1 750 000 kronor och besöker 21 byar, och tio äldreboenden 
varje månad. Till hösten kommer den även besöka kommunens tolv förskolor.

1. UTBYTBARA VAGNAR.  
Plats för fyra stycken på bussen och fyra på 
huvudbiblioteket. Vagnarna används för att 
lätt kunna byta bestånd. Fungerar även att 
skylta i. Vagnarna kan också tas bort helt 
och hållet och ersättas med hyllor.

2. FLYTTBARA HYLLOR  
Hyllorna är flyttbara och i alla hyllor kan två 
olika sorters tråg sättas in. Antingen ett för 
bilderböcker som frontas, eller ett för ljud- 
och talböcker med filmer som frontas. Trå-
gen används, precis som vagnarna, för att 
lätt kunna byta bestånd då fler tråg förvaras 
och kan prepareras på huvudbiblioteket.

3. UTFÄLLBART BORD  
För digital vägledning med plats för laptops.  
Fällstolar förvaras i hytten.

4. SOFFA  
Undertill finns fyra tråg på hjul med extra 
bilderböcker som dras fram genom att öpp-
na skåpsdörrar. Utrymmet kan användas 
som förvaring av rekvisita till aktiviteter.

5. SOFFBORD  
Med luckor och  förvaringsutrymme.

6. BILDERBOKSTRÅG  
Står på golvet i två nivåer à tre fack. Ovan-
för finns hyllor och skåp vars frontluckor 
används för skyltning. Skåpen används som 
närmagasin, och löper över två hyllrader.

7. SPINNER Med plats för 20 tidskrifter.

8. STEPLIFT  
En trestegstrappa vecklas ut till en sänk- 
och höjbar plattform för rullstolar.

9. ARBETS UTRYMME  
Rundad disk med lådor, skåp med bland 
annat skrivare och hyllor för exempelvis 
reservationer.

10. DIGITAL 
 INFORMATIONSSKÄRM

11. HÖGTALARE FÖR 
 UTOMHUSBRUK

12. MARKIS FÖR 
 UTOMHUS AKTIVITETER

13. FÖNSTER  
Totalt finns sju fönster på bussen vilket 
är ovanligt många. Ett fönster löper över 
nästan hela bakväggen och sedan finns det 
smalare fönster runt om i bussen.

Bakom den 
rundade disken 
finns det plats 
för lådor, skåp 
och skrivare..

Trots att det 
kräver mycket 
putsning ville 
biblioteket ha 
ett stort fönster 
i bussen.
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PORTRÄTT

Åsa Zetterberg

”Sverige ska vara 
bäst i världen”

"Alla ska med" är devisen som regeringens nya chief 
digital officer jobbar efter. Det är hon som ska göra 
Sverige bäst i världen på digitalisering. 

å en stol framför en grön, 
ullig fond står Åsa Zetterberg i 
strump lästen. Hon lyfter båda 
händerna i en vid segergest 
innan hon väljer den mer för
väntade fotoposen med hand i 
sidan och lagom stort leende. 

När hon nyss stod på scenen 
här hos tankesmedjan Fores, 

för att prata om etiska frågor kring artificiell 
intelligens, utnämnde en av de andra panel
deltagarna henne till ”den bästa chief digital 
officer som regeringen någonsin har haft”.

– Jag är i alla fall den första!
Ja, sedan januari i år har Sverige alltså en 

chief digital officer och hon heter Åsa Zetter
berg. Uppdraget är att driva på regeringens 
digitaliseringsstrategi, med ett tydligt uttalat 
mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att 
ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. 

Det är ingen liten uppgift att börja nysta i. 
Varenda samhällssektor ska involveras och 
alla, från stora företag och organisationer 
till enskilda medborgare, kommer att behöva 
ställa om och kontinuerligt anpassa sig till den 
nya verkligheten. Åsa Zetterberg ska fungera 
som en katalysator.

– Jag är både blåslampa och smörjmedel. 
Jag ska vara stödjande och stöttande och 

 synlig göra allt bra som sker, men jag ska också 
visa på de behov som finns framåt och driva på 
så att det händer ännu mer. 

Chefen är digitaliseringsminister Peter 
Erik sson och skrivbordet står på Närings
departementets enhet för digitalisering, men 
en stor del av sin arbetstid tillbringar Åsa Zet
terberg ute på fältet. Hon håller sig ajour med 
vad som är på gång i andra länder, försöker 
skapa synergier mellan regeringens olika de
partement och deltar i oräkneliga konferenser. 

– Jag är ganska efterfrågad. Det är många 
aktörer som driver de här frågorna och vill ha 
en dialog. 

också vid dagens seminarium är det många 
som rycker i regeringens representant. Där 
är fotografen som fått upp henne på stolen, 
 journalister, företrädare för näringslivet. Och 
så en nyutexaminerad ingenjör som tar tillfäl
let i akt att söka jobb på Regeringskansliet. Åsa 
Zetterberg kan inte uppfylla hans drömmar 
just i dag men applåderar att han ligger på. 

– Det kommer att lösa sig. Du har ju en jätte
fin framtid framför dig.

Efter paneldiskussionen är hon uppvarvad, 
behöver ta luft och ringa några samtal innan 
intervjun kan genomföras på en parkbänk i 
skuggan. 

I både intervjuer och andra sammanhang 
upprepar Åsa Zetterberg det här med att 
Sverige ska bli bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter.

– Jag är på riktigt besjälad av det. 
Om vi lyckas kommer det att gynna oss på 

många sätt, menar hon.  

P Åsa Zetterberg
l Yrke: Chief digital 

officer (CDO) hos 
svenska regeringen. 
l Ålder: 43.

l Familj: Man, två 
barn 9 och 12 år.
l Bakgrund: Poli-
tices kandidat- och 
civilekonomexamen 
i Uppsala. Har arbe-
tat som sektionschef 
för SKL:s avdelning 

för digitalisering 
och suttit med i 

regeringens digitali-
seringsråd.

l Fritid: Umgås 
med familj och 
kompisar, reser 

och tränar sonens 
fotbollslag. 

TEXT KARIN PERSSON 
FOTO YLVA SUNDGREN

– Jag ska vara både 
smörjmedel och blås-
lampa, säger  regering-
ens chief digital officer 
Åsa Zetterberg. om sin 
uppdragsbeskrivning.DIGITALISERING: 
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> Vi blir  konkurrenskraftiga, får en smartare 
offentlig verksamhet och som individer en god 
livskvalitet där vi ständigt lär oss mer, utveck
las och kan ha relationer på nya sätt. 

– Vi ställer om med syftet att det ska bli 
 bättre så klart. Men det är inte heller valbart.

Digitaliseringen sköljer över oss och är inte 
enkel att styra eller stoppa. Det går inte att luta 
sig tillbaka, utan för att digitaliseringen ska 
skapa värde måste vi också ta ansvar. Det kan 
man inte lämna över till programmerare eller 
itkonsulter. Det är en fråga för oss alla.

Just nu ser det ut som om vi är på rätt väg för 
att nå målet. Sverige hamnar högt i innova
tionsrankingar, vi har ett bra start upklimat 
och enligt OECD är vi bland de tio bästa i 
 världen på att exportera ittjänster.  Svenskar 
är relativt digitalt kompetenta, relativt 
teknikintresserade. Däremot tappar Sverige 
kontra andra länder när det gäller digitalise
ring i offentlig sektor.

– Vi har grundförutsättningarna. Nu 
behöver vi stärka ledarskapet och skapa en 
god förändringskultur. Ska vi klara av den här 
omställningen så handlar det också mycket om 
att skapa tillit, framförallt hos dem som inte 
har tid eller lust att ägna sig åt de här frågorna. 

åsa zetterberg arbetar utifrån ett alla ska 
medperspektiv. I dag lever ett stort antal 
svenskar (siffrorna varierar mellan 400 000 
och en miljon i olika rapporter) i det som bru
kar kallas digitalt utanförskap. Samtidigt blir 
det allt viktigare att kunna använda digitala 
vägar för att vara anställningsbar, hitta infor
mation, ta del av det vi ser som medborgerliga 
rättigheter. I ett samhälle där alla ska kunna 
agera på lika villkor behöver samtliga lära sig 
hur internet fungerar.

– De flesta som inte är aktiva på nätet säger 
att det är för att de inte är intresserade.

Sedan är det helt naturligt om det finns en 
rädsla där. Saker man inte vet så mycket om 
blir man ju rädd för. För oss som jobbar med 
digitaliserings frågor är en av de viktigaste 
uppgifterna att avmystifiera.  

Biblioteken har haft och kommer fortsätta 
att ha en viktig roll i arbetet med att skapa 
digital delaktighet, tror hon. Sedan tidigare 
vet vi att Kungliga Biblioteket får 25 miljo
ner  kronor årligen under tre år för att stötta 
 spridandet av digital kompetens via bibliotek 

runt om i landet. Under 
tiden som Åsa Zetter
berg sitter i intervju med 
Biblioteksbladet fattar 
regeringen dessutom 
beslut om att ge Internet
stiftelsen ett bidrag på 
närmare tio miljoner för 
år 2018. Pengar som ska 
gå till att bistå fem till tio 
kommuner i etablerandet 
av digidelcenter.  
Sedan tidigare stödjer 

Internetstiftelsen Motala digidelcenter som 
huserar på Motala bibliotek.

– Motala har gått före och hittat ett bra sätt 
att nå de målgrupper vi behöver nå.

Det finns inga organisatoriska bestäm
melser kring var de nya Digidelcentren ska 
inrättas utan det är upp till varje kommun att 
avgöra vad som passar lokalt. Att det blir på 
bibliotek i åtminstone några av kommunerna 
är emellertid troligt.

– Biblioteket är en plats där alla kan mötas, 
oavsett generation eller bakgrund. Där finns 
det möjlighet för konceptet med Digidelcenter 
att utvecklas vidare i kombination med det 
ordinarie biblioteksuppdraget.

Åsa Zetterbergs intensivt blå ögon är 
 kisande, pigga. Hon pratar snabbt och utan att 
behöva söka ord eller formuleringar.  

PORTRÄTT

Åsa Zetterberg

”Vi ställer om med  syftet 
att det ska bli bättre så 
klart. Men det är inte 

heller valbart. Digitali-
seringen sköljer över oss 

och är inte enkel att  styra 
eller stoppa.”

>

Åsa Zetterberg har sin arbetsplats på 
Näringsdepartementet i Rosenbad.
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Allt verkar finnas nära till 
hands där innanför pann
benet, trots att det har varit 
en intensiv dag. 

Fotbollstränaren från 
Falkenberg säger att hon 
är en utpräglad lagperson, 
och att vi skulle må bra av 
att få ihop team Sverige 
bättre när det handlar om 
digitaliseringen av vårt 
samhälle. 

– För den som ska driva de här frågorna  gäller 
det att inte ta över, utan att gjuta mod och ge 
energi där förändringen sker eller borde ske.

I pressmeddelandet där regeringen till
kännagav att de gett henne uppdraget som 
regeringens första chief digital officer sa Peter 
Eriksson att hon har ”en känd förmåga att få 
saker gjort”. Själv säger hon att hon är kreativ 
och kan vara rätt tålmodig men att hon också 
blir frustrerad när saker tar tid. Utifrån hen
nes tjänstemannaposition på Regeringskans
liet driver hon på för att öka takten i Sveriges 
digitala omställning. Det är en stor struktur
omvandling som pågår och vissa delar kommer 
att gå lite trögt.

Slumpen gjorde att Åsa 
Zetterberg började j obba 
med digitala frågor.

> – Man ska kunna hålla i och hålla ut. Där får 
jag jobba med mig själv.

Hur pass digitalt kompetent är Åsa Zetter
berg då själv? Fullt tillräckligt för sitt uppdrag, 
uppger hon. Det är en slump att hon började 
arbeta med just digitaliseringsfrågor. Efter ett 
antal år som projektledare på SKL hade hon 
sagt till om att hon ville ha en ny utmaning. 
Just då behövdes någon som kunde samordna 
SKL:s verksamhet på digitaliseringsområdet. 

– Jag fick tre miljoner kronor och så skulle 
det börja hända grejer. Jag var inte så hemma på 
området över huvud taget och kände att det var 
en akilleshäl att jag inte är ingenjör. Men genom 
åren har jag märkt att det kan vara en fördel.  
Jag förstår tillräckligt mycket av tekniken men 
det jag drivs av är att förbättra samhället.

när hon i september förra året sa upp sig från 
SKL gjorde hon det på vinst och förlust. Hon 
 behövde komma vidare, putta sig själv över 
 kanten för att se vad som skulle hända då. Det var 
bara några dagar efter att hon slutat som digitali
seringsministern kom med sitt erbjudande.

– Det gick inte att tacka nej. Den här 
 ut maningen är unik i sitt slag, jag kan inte tänka 
ut något som skulle kunna vara mer spännande.

”För den som ska driva 
de här  frågorna gäller 

det att inte ta över, utan 
att gjuta mod och ge 

energi där förändringen 
sker eller borde ske.”

Det är första gången 
Sverige har en 

nationell CDO (chief 
digital officer).  

Uppdraget är att driva 
på genomförandet av 
regeringens digitalise-

ringsstrategi.
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En av vandringarna går till röntgenavdelningen där barnen får lära sig hur 
röntgen fungerar.  

SÅ  
GJORDE  

VI
Sagovandring

Spänning i 
sjukhuskulvert
Sagovandringar med mysterier att lösa bryter vårdvar-
dagen för barn på Västerbottens tre största sjukhus. 
”Det är viktigt att barnen får tänka på något annat än 
sin vård”, säger kultursamordnaren Ann Helen Littbrand. 

kulverten på Norrlands universitets
sjukhus i Umeå hänger det kladdiga 
skelett och spindelväv. I hörnen lurar 
mjukisråttor. Ett gäng barn smyger sig 
förbi under tystnad. De är på väg till 
blodcentralen för att lösa ett myste
rium som de läst om i en bok där en 
sjuksköterska tagit blod från ett barn 
på natten. 

Det här är en av äventyrsvandringarna 
som arrangeras flera gånger per år vid Umeå 
universitetssjukhus och sjukhusen i Skellef
teå och Lycksele. Vandringarna är en del av 
ett läs och litteraturfrämjande projekt som 
 biblioteken vid de tre sjukhusen har dragit  
i gång. Tanken är att barnen ska få en mer 
positiv upplevelse av sjukhustiden. 
Vad betyder kultur för barnen på 
 sjukhuset? 

– Det är viktigt att barnen får använda sin 
fantasi och tänka på något annat än sin vård. 
Vi vill lyfta fram deras personligheter efter
som det många gånger är så mycket kroppsligt 
som sätter stopp för dem, säger Eva Salqvist. 

Eva Salqvist är lekterapeut och författare 
till böckerna om Rex och Rut, två syskon som 
befinner sig på sjukhus för att lösa olika mys
terier. Det är dessa böcker som vandringarna 
har skapats utifrån.

– Det här är ett sätt för barnen att lära 
känna sitt sjukhus och få göra roliga saker så 
att sjukhusvistelsen också blir något de minns 
som kul och spännande, säger Eva Salqvist 
som ingår i projektgruppen tillsammans med 
Ann Helen Littbrand, kultursamordnare vid 
Norrlands universitetssjukhus och flera andra.

I
TEXT STINA LOMAN
FOTO ANN HELEN  
LITTBRAND

vandringarna inleds alltid med högläsning, 
efter det vecklas en stor skattkarta ut med ett 
mål inritat. Målet kan vara blodcentralen eller 
röntgenavdelningen. Men för att ta sig dit – 
och lösa mysteriet i boken de just läst – måste 
barnen gå på äventyr genom sjukhuset. När de 
sedan kommer fram till exempelvis blodcen
tralen får de möta en sjuksköterska som svarar 
på frågor om blod, och efter det blir det bullar 
och saft.  
Vilka barn kan vara med? 

– Alla som inte är smittsamma och som inte 
har inplanerade behandlingar när vandringen 
sker. Men personalen är helt fantastisk, de 
brukar fixa med droppställningar eller flytta 
behandlingar så att barnen kan vara med. Alla 
från fyra år och uppåt är välkomna. Det kan 
vara sjuka barn, deras syskon eller barn vars 
föräldrar är på sjukhuset, säger AnnHelen 
Littbrand. 

– Vi har också mer stilla vandringar för de 
som inte har så lätt att röra sig. Då brukar vi 
läsa boken Rex och Rut – sjukhustjuven. Efter 
högläsningen får barnen pyssla ihop en tjuv
fälla. Fällan är en mjölpåse som vi hänger upp i 

taket och när tjuven går i fällan får hen mjölet i 
huvudet. Det har varit både sjukhuslärare och 
klinikchefer som fått agera tjuv, och sen när 
mjölet faller ner rakt på tjuven tycker både vi 
och barnen att det är mycket roligt, säger Eva 
Salqvist.  
Hur har gensvaret varit bland kollegorna 
på sjukhuset? 

– En fantastisk sak med detta är att så 
många engagerar sig och vill vara med. Vi har 
personal som kommit in på sina lediga dagar 
för att köra barnen med truck till röntgen
avdelningen. Personalen på avdelningarna 
vi besöker har läst böckerna i förväg och är 
förberedda när vi kommer. Det blir ett fint 
möte mellan vård och kultur, säger AnnHelen 
Littbrand.  
En del av projektet är också en bokvagns
rond, berätta!

– Det var faktiskt det första vi startade upp. 
Vi köpte in böcker på olika språk eftersom 
vi möter många som inte har svenska som 
modersmål. Nu turas vi om att gå runt med 
vagnen drygt en gång i veckan och har även en 
anteckningsbok där vi skriver ner praktiska 

I projektet har man 
också en bokvagns-
rond som personalen 
turas om att gå runt 
med till barn som är 
inlagda på sjukhuset. 

Efter att barnen lyssnat på boken Rex och Rut – 
sjukhustjuven pysslar de ihop en tjuvfälla.  Fällan 
är mjölpåse som hängs upp i taket och när 
tjuven går i fällan åker mjölet ner. 

Ett läs- och litteraturprojekt 
Med famnen full av äventyr är ett läs- och litteraturprojekt vars syfte 
är att barn och ungdomar, både de som själva är sjuka och deras när-
stående, ska få en positiv upplevelse av sin tid på sjukhuset. Projektet 
finansieras av pengar från Kulturrådet och har pågått i tre år, det 
 avslutas i november. Planen är att arbetsmetoderna ska leva vidare 
efter projektets avslut, men då i mindre omfattning. 

detaljer och reflektioner, exempelvis om det 
behövs en till återlämningslåda. Innan vi 
går ronden besöker vi också avdelningarna 
i förväg för att höra med personalen om det 
är något speciellt vi ska tänka på, exempelvis 
om någon är extra infektionskänslig och vilka 
språkområden som är aktuella, säger Ann 
Helen Littbrand. 
Vad händer när projektet avslutas? 

– Projektet har pågått i tre år och avslutas 
i november. Vi ska då fortsätta men i mindre 
omfattning, säger Ann Helen Littbrand. n

Eva Salqvist
FOTO: ATELJE SANDRO

Ann Helen Littbrand
FOTO: PRIVAT
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Gnosjö kommun söker

Bibliotekarie till folkbiblioteket
med intresse för framtidens bibliotek och som gillar att ha kul på jobbet. 

Vill du vara med och starta upp ett helt nytt bibliotek med fokus på nya medier?
Ansök på offentligajobb.se senast den 30 september. 

TEXT: KASPER ØSTER-
GAARD GRØNKJÆR,  
ADMINISTRATIV CHEF 
VEJLE BIBLIOTEK.

MARIE ENGBERG  
EIRIKSSON, UTVECK-
LINGSKONSULENT, 
GLADSAXE BIBLIOTEK

ÖVERSÄTTNING:  
PETER SAMUELSSON

DEBATT 
Dyslexi

Lättare läsning  
med danska redskap
Hur mycket kan personalen om dyslexi? Med material 
för sociala medier och hemsidor, verktyg för biblioteks-
rummet, rollspel och medvetandeträning för  personalen 
håller de danska folkbiblioteken nu på att bli mer 
 dyslexivänliga. Projektledarna berättar om vägen dit.

Danmark finns en tendens att allt 
färre folkbibliotek har speciell 
personal som uteslutande tar hand 
om personer med särskilda behov. På 
flera platser har kunskapen om detta 
område därför försvunnit eller är på 
väg att försvinna när personal byter 
arbeten eller går i pension. Det har 
inte tidigare funnits ett gemensamt 

nationellt kunnande på området, till exempel 
en gemensam utbildning, nationella riktlinjer 
eller annat. 

”Gör det lättare” är ett projekt som bygger 
på en IFLArapport från 2014: ”Guidelines for 
Library Services to People with Dyslexia.” 

Efter att i två år ha verkat för rapportens 
slutsatser och spridning men funnit att  mycket 
få danska bibliotek genomfört förändringar 
utifrån råden i den, bestämde sig biblioteken 
i Gladsaxe kommun utanför Köpenhamn och 
centralbiblioteket i Vejle kommun på Jylland 
för att ansöka om medel för att göra bibliote
ken i tio danska kommuner mer dyslexivänliga.

tillsammans med den danska dyslexi
föreningen och Nota – Danmarks national
bibliotek för blinda och ordblinda – och en 
rad andra samarbetspartners tog vi fram ett 

I
kommunikationspaket som testades på tio 
danska folkbibliotek.

Paketet utgår dels från IFLArapporten, 
dels från en enkätundersökning bland 
 bibliotekspersonal och intervjuer med cirka 
trettio vuxna ordblinda personer på de tio 
biblioteken. 

Paketet innehåller material för biblioteks
service riktad till personer med dyslexi och 
material som kan användas i sociala medier 
och på hemsidor; verktyg för biblioteksperso
nal och instruktioner för hur biblioteken kan 
göras mer dyslexivänliga; ett övningstillfälle 
för hela personalen på vart och ett av de tio 
biblioteken, med rollspel, användarsituationer 
och medvetandeträning; och ett webbinarium   
om olika nationella och lokala utbud och 
tjänster. 

utvärderingar visar att personal och använ
dare har varit mycket nöjda med utfallet av 
projektet. Det mest anmärkningsvärda är att 
alla tio biblioteken ska tänka in ordblinda i den 
övergripande diskussionen om nya tjänster 
och förändringar av lokaler och verksamhet, 
till exempel när nya skyltar och marknads
föringsmaterial ska tas fram och arrangemang 
planeras. I detta har projektet överträffat de 
ursprungliga förväntningarna. 

Projektet har hösten 2018 utvidgats till att 
omfatta 25 procent av de danska biblioteken 
och en rad bibliotek står på kö för att delta. 

Att samarbeta är en förutsättning för en god 
utveckling, kompetenslyft i personalen, bättre 
utbud för invånarna och i detta projekt för att 
invånare med särskilda behov tillfredsställan
de ska kunna ta del av biblioteksutbudet.

Kasper Østergaard 
Grønkjær

FOTO: PRIVAT

Marie Engberg Eiriksson
FOTO: PRIVAT

ANNONS

BOKBUSSEN 

Mimmi
med leverans till Lidköping

fellwings@telia.com
042-757 25

Det är av särskild vikt att samarbeta på så 
smala områden som detta. Målgruppen är 
cirka tio procent av den danska befolkningen. 
Smala områden har en tendens att nedpriori
teras, men just därför är nationell samverkan 
nödvändig, så att metoder och kunnande 
upprätthålls och utvecklas både i stora och 
små bibliotekssystem. Fri och lika tillgång till 
bibliotek är inte endast en avsiktsförklaring, 
utan en förpliktelse. 

en av poängerna med ”Gör det lättare” är att 
kunnandet på området ska gå från att vara 
specialkunskap hos några få medarbetare  
till att bli en utbredd kunskap om området 
för alla som arbetar med förmedling i orga
nisationen. Därför rekommenderas att alla 

i  organisationen deltar aktivt i kompetens
utvecklingen. 

En annan rekommendation för att genom
förandet ska bli framgångsrikt är att biblio
teksledningarna ger medarbetarna tid till 
kompetensutveckling och eftersträvar att de 
inkluderas i processen. 

En tredje rekommendation är att föra en 
dialog med invånarna för att på så sätt lära 
känna behoven. Man kan med fördel blanda 
in invånarna när det gäller uppställning och 
placering av material i biblioteket. 

Biblioteken i Gladsaxe och Vejle är stolta 
över att så många av landets bibliotek vill 
samarbeta för att ordblinda och personer med 
lässvårigheter ska få bättre tillgång till biblio
teken. Samverkan är ju vägen framåt! n



| BIBLIOTEKSBLADET 6 | 201842

FORSKNING
xxx

Bästa chefen – 
en entreprenör

TEXT STINA LOMAN
ILLUSTRATION GETTY

ur ser bibliotekschefer i Sve
rige, Finland och Rumänien 
på sitt uppdrag i ett allt mer 
digitaliserat samhälle? Det 
har Arja Mäntykangas, fors
kare vid Bibliotekshögskolan i 
Borås och 

doktor i management vid 
universitetet i Sibiu i Ru
mänien, tagit reda på i sin 
avhandling Contribution 
of library managers to the 
information society. 

Avhandlingen bygger 
på enkäter som skickats 
ut till folk och högskole
bibliotekschefer i Sverige, 
Finland och Rumänien. Cheferna fick bland 
annat svara på vad de tyckte var den viktigaste 
delen i arbetet och hur de uppskattade den 
egna rollen. 

– Alla var ense om att deras viktigaste 
uppgift var strategisk planering, på andra plats 
hamnade representation. De var också överens 
om att bibliotekets viktigaste uppdrag var att 
erbjuda fri tillgång till kunskap i demokratins 
namn, säger Arja Mäntykangas, som skrivit 
avhandlingen vid universitetet i Rumänien.  

Totalt deltog 33 bibliotekschefer i Sverige,  
16 chefer i Finland och 19 i Rumänien.

I resultatet syns skillnader mellan länderna, 
bland annat när det gäller verksamheternas 
största svagheter. I Sverige svarade cheferna 
att personalens kompetens var den största 

Dagens bibliotekschefer tycker att strategisk  planering 
är deras viktigaste uppgift. Men forskaren Arja 
 Mäntykangas efterlyser ett ledarskap med annat fokus.  

på rätt sätt och ser nya möjligheter. 
– Mitt råd är att biblioteken framöver skaf

far sig ledare av båda typerna eller ledare som 
har kapaciteten att både vara demokratiska 
byråkrater och entreprenörer.  

Men frågan är vad nuvarande chefer tycker 
om saken. När enkätdeltagarna svarade på 
frågor om hur de ser på sina roller hamnade 
entreprenören på sista plats. 20 procent av de 
svenska cheferna fyllde i detta alternativ, 10 
procent av de finländska cheferna och ingen 
från Rumänien. 

De upplevde att andra 
roller var viktigare, som 
att vara en strateg, repre
sentativ, coach, lagbygga
re och förhandlare. n

Arja Mäntykangas.
FOTO: HENRIK BENGTSSON

H
 ”Biblioteksledarna 

har samtidigt hamnat 
i en ny position där de 
verkar på marknadens 

villkor.”

Hur roligt kan  
MIK bli?

Referensspel, databasmatchning 
och legobygge är bara tre av 
de metoder som amerikanska 
bibliotekarien Andrew Walsh an-
vänder när han lär ut medie- och 
informationskunnighet till unga 
och vuxna. Nu har han skrivit 
en ny bok med inspirerande 
exempel, The librarians’ book on 

teaching through games and play. Författaren driver 
också bloggen Making  games for libraries.  
gamesforlibraries.blogspot.com.

Lärosäten vill se mer  
professionsnära forskning

När man stärker bibliotekssek-
torn måste man samtidigt för-
stärka forskning och utbildning 
inom området. Annars riskerar 
man att på sikt tappa kvalitet. 
Det skriver representanter för de 
fem lärosäten som utbildar i bib-
lioteks- och informationsveten-
skap i en rapport för Nationella 

strategin: Profession, utbildning, forskning. Biblioteks- 
och informationsvetenskap för en stärkt biblioteka-
rieprofession. Tillsammans har de kartlagt behoven 
av utbildning, kompetensutveckling och forskning 
på biblioteksområdet. Och de lämnar fem konkreta 
förslag. Fler studieplatser, en nationell forskarskola för 
biblioteksforskning, inrättandet av en ny externfinan-
sierad professur, stärkt finansiering och en nationell 
struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. 
Hela rapporten hittar du på www.diva-portal.com

Källkritik med journalistik
Om man ska förstå medier så är 
smartaste sättet att skapa media. 
Att lära sig  använda journalister-
nas redskap. Det är utgångspunk-
ten för de två journalisterna Lotta 
Bergseth och Jenny Sköld som 
lämnat redaktionsgolvet för att 
skapa en app och en medieplatt-
form där högstadie- och gym-

nasieelever lär sig MIK (medie- och informationskun-
nighet i praktiken) genom att själva göra reportage, 
artiklar och poddar. Lärarhandledningen MIK i praktik 
finns nu att ladda ner från mobilestories.se.

Profession, 
Utbildning, 
Forskning

Biblio teks - och 
in forma tions veten skap 

för en stärkt biblio tekarie- 
profes sion

KUNGLIGA BIBLIO TEKET | NATIONELL BIBLIO TEKS  STRATEGI

KÄLLKRITIK I PRAKTIK
• Digitalisering • Källvärdering • Demokratiutveckling

LÄS MER
Avhandlingen 
finns att ladda  
ner i fulltext i 

Diva. 

svagheten, i Finland var det motstånd mot 
förändring och i Rumänien låg tonvikten på 
låga löner. 

arja mäntykangas valde att jämföra Sverige, 
Finland och Rumänien bland annat för att 
de har en liknande bibliotekslagstiftning, 
men också för att hon har kopplingar till 
 länderna. Utifrån avhandlingens resultat 
riktar Arja Mäntykangas rekommendationer 
till  biblioteken. 

– Vi ser tecken på att allt fler bibliotek läggs 
ner och att resurserna minskar. Samtidigt är 
vi vid en vändpunkt där människors beteende 
förändras på grund av digitaliseringen. Det 
här medför behov av innovationer och innebär 
att det kan vara motiverat att vidga fokus och 
planera utifrån det digitala biblioteket. Digita
liseringen kan bli en kraft att använda. 

Hon påpekar att organisationer genomgår 
olika livscykler med flera faser. Biblioteken i 
de tre länderna har uppnått mognadsfasen, 

det innebär bland annat 
att folk känner igen ett 
bibliotek och vet vad som 
finns där. 

Men om biblioteken vill 
behålla sin position och 
stanna kvar på ”markna
den” så behöver de gå in 
i en så kallad revitalise
ringsfas som sätter fokus 
på nya visioner och större 

effektivitet. Och det är alltså här digitalise
ringen kan vara bra att ha i sikte. 

dessutom innebär revitaliseringsfasen att 
en ny typ av ledare efterfrågas, det är dags för 
entreprenören att kliva in. 

– De flesta bibliotekschefer kan beskrivas 
som demokratiska byråkrater som agerar inom 
ett strukturellt ramverk, fattar rationella 
beslut och betonar vikten av att göra saker rätt. 
De strävar efter måluppfyllelse och betonar 
koordination och kontroll. Men biblioteksle
darna har samtidigt hamnat i en ny position 
där de verkar på marknadens villkor, de  liknar 
allt mer företagsledare och därför behövs 
entreprenörer på biblioteken. De kommer med 
nya visioner, koordinerar begränsade resurser 
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Bengt Hjelmqvists pris går i 
år till Heidi Carlsson Asplund, 
bibliotekarie i Lerums kommun.  

rattis till priset!  
Hur reagerade du när 
du fick veta?

– Jag blev så oerhört 
glad, och överraskad! Jag 
var och handlade med 

min man i ett köpcentrum när jag fick 
beskedet, och tårarna började rinna. 
Och att det är Bengt Hjelmqvistpri
set! Jag kan berätta att för 10–15 år 
sedan skulle jag gallra i avdelning A 
på biblioteket jag jobbade på då, och 
kom fram till Bengt Hjelmqvist där jag 
fastnade och läste en lång stund. Han 
var verkligen en stor biblioteksperson. 
Jag gallrade inte den boken! 
Vad driver dig i ditt arbete som 
bibliotekarie?

– Jag tycker inte om att jobba med 
rutinsaker, utan gillar att starta upp 
nytt och helst tillsammans med dem 
det gäller. Jag arbetar ofta med brukar
råd där jag har en nära dialog med olika 
grupper. Nu driver jag bland annat ett 
pensionärsråd, och jag har haft flera 
barngrupper tidigare. När jag jobbade 
i Alingsås lyfte jag fram det stora häst

intresse som fanns där, och skapade en 
filialprofilering med hästtema. Just nu 
har vi här i Lerum ett litet tema som vi 
kallar ”Vad gör din granne?” som kom 
sig av ren nyfikenhet från min sida. Vad 
gör alla människor? Det har blivit otro
ligt lyckade och välbesökta föreläsning
ar, bland annat med min egen granne 
som tidigt arbetade med självkörande 
bilar, och en bonde som berättade om 
hur det är att driva lantbruk idag.
Vilka frågor inom folkbiblioteks
området ser du som viktigast just nu?

– Hur vi skall nå de personer som 
inte ser sig som biblioteksbesökare 
på grund av utanförskapskänsla. Att 
prioritera människor med funktions
nedsättningar, och särskilt dyslexi.  
Hur ska vi arbeta för att skapa rätt 
förutsättningar för dem? n

TEXT MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS

Bengt Hjelmqvists pris
priset instiftades 1964 och  utdelas 
årligen för framstående insatser 
på  folkbiblioteksområdet, döpt efter 
biblioteksideologen och humanisten Bengt 
Hjelmqvist. Vinnaren får ta emot diplom 
och ett stipendium på 25 000 kronor. 
Priset är ett av de åtta som ingår Sveriges 
biblioteks utmärkelser. 

ör många år sedan arbetade jag 
på en statlig institution som 
ville arbeta med en vision. 

Alla medarbetare skulle få 
delta och institutionen plane
rade både hel och halvdagar 
för visionsarbetet. Syftet var 
att enas kring en positiv syn på 

arbetsplatsen och hitta ord som bäst beskrev 
vad vi gjorde för nytta. I arbetet ingick en 
halvdag där vi arbetskamrater presenterade 
oss genom att beskriva vilken slags tårta vi 
uppfattade oss själva som. Det tog lång tid att 
återvinna förtroendet för visionsarbetet efter 
den mentala utflykten. För säkerhets skull 
hade kommunikationsavdelningen också tagit 
fram en egen vision att ha i beredskap ifall vi 
inte kom på tillräckligt bra idéer.

Det finns flera sätt att arbeta med en vision. 
Ett kan vara att tvärsäkert tala om hur den ska 
formuleras. Det ska bara vara EN mening. Alla 
vill leka PRbyrå och komma på den klatschi
gaste formuleringen. Man lägger mycket tid 
och fokus på att diskutera formen snarare än 
att arbeta fram själva visionen. Ett annat sätt 
kan vara att faktiskt ta arbetet på allvar och 
sätta sin egen organisation i framtiden.  
Det är svårare. 

på årsmötet 2017 beslutades att Svensk 
biblioteksförening ska arbeta med en vision 
för hela bibliotekssverige. Den ska presenteras 
2019. Syftet är att visa styrkan i det svenska 
biblioteksväsendet. Samhället och användar
nas behov förändras över tid och vi behöver en 
gemensam vision att sluta upp kring. Med en 
vision blir en strategi tydligare.

Vad vill du förändra?

F
martin luther King inledde sina tal om lika 
rättigheter oavsett hudfärg med orden ”jag har 
en dröm…”.

Vi har långt kvar till hans vision, men for
muleringen och de bakomliggande förslagen 
på åtgärder har förändrat världen på många 
sätt. Och det är främst viljan till förändring en 
vision ska handla om. Vad är det vi ska åstad
komma tillsammans? 

en vision för ett gemensamt biblioteksväsende 
med utgångspunkt i användarnas livslånga 
och varierade behov kan förändra på riktigt. 
När vi inom branschen ser helheter och 
infrastruktur möter de flesta användare 
bara en typ av bibliotek. Men det brokiga 
biblio teksväsendet är uppbyggt för 
att möta olika behov. Det är en enorm 
styrka.

Under Bokmässan i år samlar vi 
intresserade medlemmar för att i 
workshopformat ta fram konkreta 
ståndpunkter till den färdiga 
 visionen. Välkommen du också!

Det är hög tid att kraftsamla 
för en framtidsvision byggd 
på djupt kunnande och med 
utveckling som mål!
 
 
 
 
 

Karin Linder 
Generalsekreterare, 
Svensk biblioteksförening

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

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN

FOTO ELISABETH 
 OHLSON WALLIN

heidi carlsson asplund har under 
många år haft ett stort intresse för, och 
arbetat med, tillgänglighetsfrågor natio-
nellt och internationellt. Hon får priset 
för sin engagerade insats för att utveckla 
och tillgängliggöra bibliotekens tjänster, 
från ungdomsbiblioteket Lila rummet i 
Alingsås och regionalt arbete med fokus 
på tillgänglighetsfrågor till ett internatio-
nellt engagemang i IFLA, där hon är med i 
Standing Committee för sektionen Library 
Services to People with Special Needs. 
Heidi har också uppmärksammats för sitt 
arbete med att engagera lokalsamhället i 

biblioteksarbetet. Sitt stora hästintresse har 
Heidi använt som en resurs när det gäller 
att utveckla nya aktiviteter, till exempel 
idén ”ride-in-bibliotek”. n 

Jury:
Lo Claesson, juryns ordförande,
Svensk biblioteksförening
Kristina Andersson, bibliotekarie
Peter Alsbjer, Regionbibliotekarie  
Region Örebro län
Anette Mjöberg, bibliotekschef  
Hässleholms kommun
Alireza Afshari, bibliotekarie, Stockholm

Heidi Carlsson Asplund 
får Hjelmqvist-priset

G
Heidi Carlsson Asplund
Född 1954 i Loviisa i Finland, 
 flyttade till Sverige som 4-åring  
och har senare bott i bland annat 
Oskarshamn och Karlshamn. 
Arbetar nu på Lerums bibliotek 
sedan sex år tillbaka, tidigare bland 
annat konsulent på Kultur i Väst 
och bibliotekarie i Alingsås. Har 
tidigare drivit en grupp inom Svensk 
biblioteksförening med fokus på 
unga vuxna. n

Juryns motivering:

Välkommen på  
prisutdelning och mingel 

sveriges biblioteks utmärkelser 
delas ut i galleri Celsing på Kulturhuset 

i Stockholm torsdag 18 oktober med 
start klockan 14.00. Evenemanget är 

öppet för alla och avslutas med mingel 
på Svensk biblioteksförenings kansli på 
Oxtorgsgränd 2. Läs mer och anmäl dig 

på biblioteksforeningen.se
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Lär känna föreningens  styrelse

Anja Dahlstedt
förste vice ordförande

 jag är 36 år, har två barn och bor i 
en sekelskiftesvilla med alltför dåligt 

skött trädgård i Södertälje, och jobbar som 
kultur- och fritidschef i Botkyrka kommun. 
Är i botten bibliotekarie och har tidigare 
bland annat jobbat som biblioteks chef i 
Södertälje och Botkyrka.

 Jag sitter i styrelsen sedan drygt tre 
år. Som förste vice ordförande är 

jag en del i styrelsens arbetsutskott. Jag 
har ett stort engagemang för biblioteks-
verksamhet och den roll den kan spela i 
människors liv och i samhällets utveckling. 
Som del av styrelsen vill jag bidra till att 
skapa bra förutsättningar för föreningens 
medlemmar, såväl enskilda som institutio-
nella, att driva lokal biblioteksutveckling.

När jag kommit in på Bibliotekshög-
skolan så ringde min pappa och av-

rådde mig från att hoppa på utbildningen. 
”Gör det inte!” sa han och hänvisade till en 
då nyutkommen rapport om mindre lön-
samma yrkesval. Jag bestämde mig för att 
göra det ändå, och att göra det ordentligt. 
Mitt första steg var att bli studentmedlem 
i Svensk biblioteksförening.

Jens Thorhauge
ledamot

 jag är litteraturvetare och 
undervisade i litteraturhistoria 

på Danmarks Biblioteksskole de första 
femton åren av mitt arbetsliv. Därefter 
blev jag chef för skolans påbyggnads-
utbildningar och konsulttjänster. Sedan 
blev jag generalsekreterare i Danmarks 
Biblioteksforening och därefter i femton 
år direktör för den danska statliga biblio-
teksmyndigheten, Biblioteksstyrelsen. 
Under de senaste sex åren har jag arbetat 
som självständig konsult.

 Jag sitter nu min andra period som 
styrelseledamot. Jag blev överraskad 

när jag fick frågan, eftersom jag är dansk 
och alltid har arbetat i Danmark. Men jag 
har också alltid varit intresserad av Sverige 
och svenska biblioteksförhållanden. Jag 
tackade ja till uppdraget, eftersom det 
pågår ett mycket spännande arbete med 
att utveckla en svensk nationell biblioteks-
strategi. Jag har under de senaste 25 åren 
haft utveckling av bibliotek som huvud-
sakligt uppdrag. 

Jag är särskilt angelägen om att 
utveckla bibliotekskoncept som 

matchar ett allt mer komplext och socialt 
utmanande samhälle.

Lo Claesson
ledamot

 jag är bibliotekschef i Vagge-
ryds kommun, och har även tidigare 

arbetat i förhållandevis små kommuner. 
Jag har erfarenhet av barnbiblioteksarbe-
te, arbete på integrerade bibliotek samt 
som ledare. Jag har också arbetat på 
regional nivå, då främst med frågor som 
gäller barn, IKT och ABM.

 De frågor jag brinner mest för 
har att göra med bibliotekets roll i 

lokalsamhället. Mitt perspektiv är då det 
lilla bibliotekets och ett ”utanför stor-
stads-perspektiv”.

Jag har också ett internationellt 
engagemang, bland annat genom 

IFLA, där jag är med i Public Libraries Sec-
tion’s Standing Committee. Dessutom slår 
mitt hjärta lite extra för ett skolbibliotek i 
ett socialt utsatt område i Rongai, utanför 
Nairobi i Kenya, som jag har varit med och 
byggt upp.

Pelle Snickars 
andre vice ordförande

  jag arbetar som medieprofessor 
vid Umeå universitet inom så kallad 

digital  humaniora – där jag bland annat 
intresserar mig för hur man med datorers 
hjälp kan ”läsa” tiotusentals böcker med 
olika slags digitala metoder.

 Jag har tidigare arbetat i många år på 
Kungliga biblioteket, och är framför 

allt intresserad av hur biblioteksföreningen 
strategiskt arbetar med digitalisering och 
teknisk utveckling. Är framtidens bibliotek 
en institution – eller mer av en nätbase-
rad funktion? Och hur ska ett nationellt 
 digitalt folkbibliotek egentligen se ut? Se 
där, en rad framtidsfrågor som engagerar 
mig.

På ett omslag av Biblioteksbladet 
kom jag för några år sedan ut som 

maffiaboss – men jag är egentligen en 
timid tvåbarnsfar. Dock knycker jag lätt 
100 kilo i bänkpress.

Lisa Petersen
ledamot

 sedan snart fem år är jag 
bibliotekschef på Mälardalens 

högskola. Jag arbetar också nationellt för 
universitets- och högskolebiblioteken som 
ledamot i styrgruppen för SUHF:s Forum 
för bibliotekschefer och som ledamot 
i Bibsamkonsortiets styrgrupp. Jag är 
intresserad av biblioteksutveckling och 
teknikutveckling, gärna i kombination.

 Föreningen gör viktiga insatser för 
det svenska biblioteksväsendet och 

det är spännande att få vara med och 
arbeta med det. Förhoppningsvis kan 
jag bidra både med oväntade perspektiv 
och med en helhetssyn tack vare mitt 
omväxlande yrkesliv som har gett mig 
erfarenheter från många delar av biblio-
teksvärlden.

Jag har mina rötter i Umeå, och 
 Västerbotten finns alltid i mitt 

hjärta. Men Huddinge, där jag nu har bott 
länge, är också fint! Jag är gift, har tre 
vuxna barn och två barnbarn.

FOTO ELISABETH OHLSON WALLIN

I detta och nästa nummer av 
Biblioteksbladet presenterar 
sig Svensk biblioteksförenings 
styrelsemedlemmar genom 
att svara på följande tre 
frågor: 

1 Vem är du?

2 Berätta om ditt 
engagemang i styrelsen!

3 Är det något annat du vill 
att medlemmarna ska känna 
till om dig? 

Styrelsen  
har bland annat som uppgift att 
utveckla, leda och samordna fören-
ingens  verksamhet, och ansvara för 
föreningens  ekonomiska planering. 
 
Du som är medlem är alltid  
välkommen att höra av dig till någon 
i styrelsen med förslag eller frågor. 
Kontaktuppgifter hittar du på  
biblioteksforeningen.se
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Resestipendier senast 30 september
Behöver du och dina kollegor göra en 
studieresa inom ramen för ett projekt? 
Alla medlemmar – både enskilda och 
institutionella – kan söka stipendier-
na. Kansliet avgör vilka som tilldelas 
 stipendierna, och beslut meddelas 
under oktober. 

Ansökan, innehållande motivering och 
budget, skickas till info@svbib.se

Utvecklingsstöd senast 5 oktober
Stödet gäller för institutionella medlem-
mar, och styrelsen har beslutat att i år 
ge stödet till de som särskilt priori-
terar insatser för att öka medie- och 
informationskunnigheten. I budget finns 
300 000 kronor och beslut fattas av 
styrelsen under hösten. 

Mer info och ansökningsformulär hittar 
du på biblioteksforeningen.se n

Arbetet med  
föreningens 
struktur fortgår
nu är hösten här och med den fort-
sätter arbetet med föreningens interna 
struktur. Syftet är att hitta en förenings-
struktur som skapar förutsättningar för 
att bedriva den verksamhet och nå de 
mål som föreningen vill. I juni träffades 
vår referensgrupp för första gången. 

– Det var en bra uppstart med 
många tankar. Jag ställer mig positiv till 
arbetet och tycker det kommer i rätt tid, 
säger Tore Torngren, en av deltagarna i 
 referensgruppen.

Nästa möte är i början på oktober. n
  TEXT  ELZA ZANDI

Jenny Poncin  
lämnar kansliet 
för nytt uppdrag
jenny poncin, utvecklingssekreterare 
och verksamhetsstrateg på Svensk biblio-
teksförening, kommer under hösten att 
lämna sin tjänst på kansliet. I november 
tillträder hon tjänsten som verksamhets-
chef för de tre bibliotek i Nacka som 
från januari 2019 kommer att drivas av 
Axiell. Jenny arbetar kvar på kansliet 
fram till början av oktober, och arbetet 
med rekrytering av hennes ersättare har 
påbörjats.

Jenny har arbetat för föreningen sedan 
2016 och har bland annat projektlett 
Biblioteksdagarna och föreningens 
medverkan på Bokmässan, arbetat med 
folkbiblioteksfrågor och varit förening-
ens representant i Digidelnätverkets 
styrgrupp.

– Jag kommer att sakna föreningsar-
betet och alla våra medlemmar! Men 
jag ser väldigt mycket fram emot att 
tillsammans med Axiell och medarbetar-
na i Nacka jobba praktiskt med bibliotek 
igen, säger Jenny Poncin.

Vi tackar Jenny för den här tiden och 
önskar henne stort lycka till! n

 TEXT  ELZA ZANDI

MONTERMINGEL
Torsdag 27 september kl 18.00  
bjuder vi in till mingel i montern.  
Det bjuds på dryck och snacks.  
Anmälan krävs, och sker via  
biblioteksforeningen.se.

VAR MED OCH TA FRAM  
FÖRENINGENS VISION
På årsmötet 2017 beslutades att fören-
ingen ska ta fram en vision för hela det 
svenska biblioteksväsendet. Det färdiga 
förslaget kommer att läggas fram för 
årsmötet i Helsingborg 2019. 

Nu vill vi ha din input. På  Bokmässan 
anordnar vi en workshop där vi 
 gemensamt tar fram konkreta 
 ståndpunkter till den färdiga visionen. 
Vi ser gärna ett brett deltagande från 
hela sektorn.
Tid: torsdag 27  september kl 09.30–
11.30. Vi avslutar med lunchwrap.  
Plats: Bokmässan, lokal R9.  
Begränsat antal platser. Anmäl dig via 
biblioteksforeningen.se.

PROGRAMPUNKTER DÄR  
REPRESENTANT FÖR SVENSK 
BIBLIOTEKSFÖRENING DELTAR:
En skolbibliotekarie i världsklass  
i varje skolbibliotek, hur gör vi?
Torsdag 27 september kl 12.00–12.45
Arrangör: DIK

IFLA:s Global Vision vs Nationell 
biblioteksstrategi
Torsdag 27 september kl 15.00–15.45
Efterföljande samtal kl 16.15–16.30
Arrangör: Bibliotekshögskolan,  
Högskolan i Borås

Framtidens folkbibliotekarie i fokus
Fredag 28 september kl 11.00–11.45
Efterföljande samtal kl 12.15–12.30
Arrangör: Bibliotekshögskolan,  
Högskolan i Borås

Mångfaldskomplexitet och bibliotek
Fredag 28 september kl 14.00–14.45
Arrangör: Forum för levande historia 
och Svensk biblioteksförening

Vi ses på Bokmässan!

Välkommen på  
konferens i Borås

Varför ska man besöka 
Mötesplats Profession  
– Forskning?

– Av flera skäl! Framför 
allt för att det är en unik 
plats där verksamma 
inom bibliotekssektorn 
och forskare kan mötas. 
Att man får ett tillfälle att 
diskutera och resonera 
kring både verksamhet 
och forskning. Att det handlar både 
om innehåll, resultat och metoder.

Vilka ämnen kommer konferen
sen att fokusera på i år?

– Det är en väldig bredd på 
 innehållet i seminarierna. Det kom
mer att handla om allt från barns 
språkutveckling genom läsning och 
hur internetanvändning har påverkat 
folkbiblioteksanvändandet, till nya 
vägar för forskningskommunikation. 
Många handlar om olika metoder för 
verksamhetsutveckling och andra 
har fokus på användarna ur olika 
aspekter. Flera kommer också in 
på professions frågor. Eviga frågor 

som man ständigt måste 
resonera kring, och både 
utvärdera och omvärdera.

Vad ser du själv mest 
fram emot?

– Det jag tycker är så 
spännande med konfe
rensen är att den tydligt 
visar att olika biblioteks

typer har väldigt myck
et gemensamt. De övergripande 
frågorna är desamma, men man tar 
sig an dem på lite olika sätt. Och där 
tror jag att man kan lära mycket av 
varandra. Och så har vi två väldigt 
intressanta föredrag. Åse Hedemark 
från Uppsala universitet berättar 
om projektet Unga berättar, och Ola 
Agevall från Linnéuniversitetet talar 
om professionsutveckling kopplat till 
bibliotekarieyrket. Sen avslutar vi 
med ett väldigt spännande panel
samtal om det som hela konferensen 
egentligen handlar om: mötet mellan 
profession och forskning. Det ser jag 
mycket fram emot! n

TEXT MATILDA ANDRÉASSON GURENIUS
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under bokmässan i Göteborg  kommer föreningen att finnas på plats i monter  
D 01:09 torsdag–fredag 27–28 september. I år finns gott om sittplatser, och vi 
hoppas att du som är medlem ska se montern som en mötesplats och att du 
passar på att prata med de styrelsemedlemmar som finns på plats, och ger input 
till vårt arbete med föreningens struktur. I montern hittar du också information om 
våra expertnätverk och såklart våra muggar och  tygkassar till försäljning. n

MÖTESPLATS PROFESSION – 
FORSKNING

22–23 oktober, Linnéuniversitetet i Växjö.
Medlemspris: 1 000 kronor. (Student-
medlemmar kan söka stipendium för hela 
kostnaden.) Detaljerat program, information 
om stipendier och länk till anmälan hittar du 
på biblioteksforeningen.se.

Katarina Wiberg
FOTO: ELISABETH OHLSON 

WALLIN

22–23 oktober arrangerar Svensk biblioteksförening 
 tillsammans med Linné universitetet och Högskolan i  
Borås konferensen Mötesplats Profession – Forskning.  
Projektledare från kansliet är Katarina Wiberg, som  
här berättar lite mer om programmets innehåll.

Dags att söka  
stipendier och  
utvecklingsstöd
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Jag gillar Saga för att det är enkelt - enkelt att 
administrera och enkelt att använda. Förväxla 
inte enkelt med simpelt, det ligger många 
mantimmar bakom enkelheten.

- Thomas Hallin, Täby

“
Vi är mycket nöjda med Saga som webb-
plattform då det är användarvänligt både 
för personal och biblioteksanvändare

- Josefin Andersson, Biblioteksutvecklare
Bibliotek Familjen Helsingborg

“

VI GÖR BIBLIOTEKET TILLGÄNGLIGT ÖVERALLT. ALLTID.

www.openlibrarysolutions.com

FORSKNING OCH INNOVATION
vi lyfte i huvudsak två av univer
sitetsbibliotekens viktigaste frågor 
just nu: open access och upphovsrätt. 
 Deltog gjorde politiker från utbild
nings och näringsutskotten samt 
forskningsfinansiärer. Samtalet 
leddes av Karin Grönvall, SLUbiblio
teket, Rosa Lönneborg, KTH Bibliote
ket och Daniel Forsman, då Chalmers 
bibliotek, nu stadsbibliotekarie i 
Stockholm.

Vi pratade bland annat om att 
begränsningar i universitetsbibliotek
ens licensavtal med förlagen  försvår ar 
lärosätenas samverkan med närings
livet, då de inte får tillgång till nöd
vändiga informationsresurser.  
Vi tog också upp vikten av öppen 
tillgång utanför lärosätena för att 
andra samhällsaktörer, som vård, 
offentlig sektor och små och medel
stora företag, ska kunna dra nytta 
av aktuella forskningsresultat. Vi 
pratade även om hur en upphovsrätts

reform kan främja vidare användning 
av forskningsresultat. Till exempel 
kan text och datautvinning skapa 
förutsättningar för utveckling som 
stärker Sveriges roll som kunskaps 
och innovationsland. n

 TEXT: KATARINA WIBERG

SKOLBIBLIOTEK OCH LÄSNING
politiker från riksdagens kultur 
och utbildningsutskott och kommun
politiker aktiva inom SKL fick lyssna 
till tre av våra medlemmar.  Elisabeth 
Fridsäll Emilsson, f.d enhetschef 
på Utbildningsförvaltningen i 
 Linköping, berättade om hur de byggt 
upp sina skolbibliotek och arbetat 
med läsning i ett brett perspektiv 
där källkritik är en del i att bli en 
avancerad läsare. Hon visade också 
en undersökning från Linköping som 
visar starka positiva resultat gällande 
källkritik på nationella prov i skolor 
med utbildade bibliotekarier.

Hanna Carlsson, samordnare för 

Under Biblioteksdagarna i maj samlade vi utvalda beslutsfattare på nationell, regional och lokal 
nivå för samtal på tre biblioteksteman: forskning och innovation, skolbibliotek och läsning, samt 
medicinska bibliotek. Här sammanfattar vi de viktigaste punkterna från mötena.

Politikermöten ”bakom kulisserna”
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gymnasiebiblioteken i Kalmarsunds 
gymnasieförbund, berättade om att 
stärka läslusten även på gymnasiet. 
Hon beskrev också hur gymnasiebib
liotekarier hjälper till att utveckla den 
akademiska literacitet som eleverna 
behöver på universitet och högskola.

Paula Högström, ungdomsbibliote
karie på Lidingö, beskrev folkbibliote
kens roll för barns och ungas läsning. 
Hon tog bland annat upp projektet 
Bokstart, uppmuntran till fritidsläs
ning genom exempelvis bokklubbar, 
och lässatsningar under skolloven. 

Politikerna ställde frågor om läs
metoder och gränsdragningar mellan 
skol och folkbibliotek. De uppskat
tade tillfället att ses över utbildning/
kulturgränsen och diskutera ett 
ämne som berör båda. n 

 TEXT: JENNY NILSSON

MEDICINSKA BIBLIOTEK
de medicinska biblioteken är idag 
en naturlig del i den nära kliniska 
vården och en förutsättning för att 
vården ska kunna bedrivas med bästa 
tillgängliga kunskap, förankrad i 
vetenskaplig evidens. Tillgång till och 
finansiering av medicinska informa
tionsresurser måste därför fungera, 
och alla inom hälso och sjukvård ska 
ha tillgång till medicinska biblioteka
rier och deras kompetens. 

Det var de viktigaste budskapen 
från Södersjukhusets bibliotekschef 
Rebecca Bachmann till ett antal sjuk
vårdspolitiker från olika regioner/
landsting. Idag är förutsättningarna 
för medicinska bibliotek olika, vilket 
inte bidrar till en vård på lika villkor. 
Vi behöver därför arbeta hårdare med 
att påtala de medicinska bibliotekens 
betydelse för vården, och detta samtal 
var ett led i det arbetet. n

 TEXT: BJÖRN ORRING

Kom och träffa oss 
på Bokmässan!

Ett hundratal programpunkter. 
Ingår i entrébiljetten.

 
D02:09
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