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Nedskärningsnytt

D
et tog ovanligt lång tid att få till de 
politiska styrena efter valet 2018 – i 
riket liksom i regioner och kommu
ner. Sverigedemokraternas tillväxt 
har tvingat fram nya lösningar och 

på många håll fanns inga klara överenskom
melser förrän i januari. 

Nu när det är klart ser man två tydliga 
trender. 

Först en skarp högersväng. Efter 2014 års val 
styrdes 99  kommuner med röd eller rödgrön 
politik och 90 med blå. Den här gången sköter 
vänsterkoalitioner bara 38 kommuner och de 
borgerliga 133. Och bara enda region styrs av 
röda eller rödgröna alternativ. 

Det andra nya är att allt fler 
kommuner fått minoritets
styre. 

I tre kommuner, Sölvesborg, 
Hörby och Staffanstorp sitter 
Sverigedemokraterna nu med i 
ledningen.

på biblioteksbladet var vi 
nyfikna på vad det här be
tyder för bibliotekens  verksamhet. Hur det 
 påverkar  resurserna, men också  riktlinjerna. 
Så vi  gjorde en enkät där vi  frågade biblioteks
cheferna i landets alla  kommuner.  

238 av 290 svarade. Och det visar sig att 
minst 23 procent av dem har fått mindre 
pengar i plånboken. Jag skriver "minst" därför 
att också bland dem som fått uppräkningar 
finns det de som reellt blir av med pengar. Som 
till exempel fått mer pengar, fast ännu större 
hyresökning, eller som blivit av med något 
extrastöd som var större än budgethöjningen. 

nedskärningarna slår brett över  landet. 
 Storebror Stockholm drabbas, liksom 
 lillasyster Hammarö. Läs mer om det i vårt 
tema Efter valet på sidorna 1126. 

Lite extra ville vi titta på de kommuner där 
Sverigedemokraterna klivit fram, eftersom 
deras kulturpolitik avviker från de andra 
 partiernas och delvis står i konflikt med bib
liotekslagen. Personer som inte har svenska 
som modersmål är en av bibliotekens priori
terade målgrupper, medan Sverigedemokra
terna vill satsa på den kristna kyrkan och det 
nationella kulturarvet och hålla igen när det 
gäller kostnader för integration. 

så här långt ser vi varken anmärkningsvärda 
nedprioriteringar eller nya riktlinjer i de 
 kommuner där Sverigedemokraterna nu styr. 

Men i både Sölvesborg och 
Hörby väntar diskussioner om 
inriktningen under våren. Det 
ska vi  fortsätta följa. 

I Staffanstorp, där SD 
styr tillsammans 
med  Moderaterna, 
råder det  delade 
meningar 
om  huruvida 
det  satsas på 

 kulturen. Moderaterna säger 
att de gör ett rejält kulturlyft. 
Men oppositionen säger 
tvärtom att de drar ner. Vi 
skickade dit en reporter för 
att bland annat träffa besö
kare på det nya biblio teket – 
en del i "lyftet". Flera tyckte 
att det hade blivit trångt. 

Några språkcaféer fick i 
alla fall inte plats längre. 
De hålls i stället i kyr
kan, som ju är i statlig 
regi ... eller himmelsk. 

Tevetips
Maktambitioner är 
evigt skrattretande. 
Och SVT:s humor-

serie Dips om aspire-
rande diplomater 

på Utrikesdeparte-
mentet är minst lika 
rolig som en Nikolaj 

Gogol i högform. 

Annika Persson
chefredaktör
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varför behöver skolbiblioteken byg-
gas upp och bemannas? Och hur kan 
det gå till? I en av de sista rapporterna 
i den nationella strategin har forska-
ren Pamela Schultz Nybacka genom 
fallstudier bland annat undersökt vad 
skolbiblioteken betyder pedagogiskt, 
organisatoriskt och för elevers resultat. 
Hur mår Sveriges  
skolbibliotek?

– Två tredjedelar av 
skolorna saknar i dag ett 
bemannat skolbibliotek 
och bland dem som har 
är det relativt få som har 
justa villkor. Så svaret är 
att några enstaka skolbib-
liotek här och var mår bra. 
Och några av dem har jag 
fått förmånen att studera 
närmare. Man brukar tala 
om ”bristande likvärdighet” i skolvärl-
den. Generellt sett finns det ingen 
likvärdighet i fråga om skolbibliotek, 
varken mellan eller inom skolor.
Vad kan man göra åt det?

– Det kostar 1,5 miljarder att be-
manna skolbiblioteken. I en utbyggnad 
behöver vi ta hänsyn till att skolorna 
har olika förutsättningar. Det kan finnas 
olika, men hyfsat likvärdiga varianter, 
som kan passa för olika villkor runt om 

i landet. Jag har tagit fram en modell 
med fyra typer av skolbibliotekslös-
ningar och undersöker vilka för- och 
nackdelar dessa har. Min tanke är att 
denna typologi ska kunna förenkla styr-
ningen, resurstilldelningen, organise-
ringen, ledningen och uppföljningen av 
skolbiblioteket som en pedagogisk 

verksamhet. 
Vem ska ta ansvar för det?

– I dag finns det sto-
ra glapp mellan de statliga, 
regionala och kommunala 
 nivåerna och mellan de 
politiska ramverken – utbild-
ningspolitiken, bibliotekspo-
litiken, kulturpolitiken och 
mediepolitiken. Då 
är det svårt 
att skapa en 
större lik-

värdighet. Jag efterlyser 
en bättre samstämmig-
het och ett gemensamt 
ramverk – en ”kultur- och 
bildningspolitik” och där stat, 
region och kommun stöttar på olika 
sätt, men mot gemensamma mål. 
Vad känns hoppfullt?

– Att skolbiblioteken har kommit upp 
på agendan! n
	 TEXT ANNIKA PERSSON
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 september förra året lansera
des det europeiska initiativet 
Plan S. Målet är att all offentligt 
finansierad forskning från och 
med år 2020 ska publiceras utan 
fördröjning med öppen tillgång, 

så kallad open access.
Bakom initiativet står Science Eu

rope, en organisation för europeiska 
forskningsfinansiärer. Formas, Forte 
och andra nationella forskningsråd 
runt om i Europa har skrivit under för 
att påskynda övergången till öppen 
tillgång. 

I nuläget tjänar forskningsförlagen 
stora pengar på att hålla forskningen 
instängd i prenumerationsbaserade 
tidskrifter. Förlagen tar inte bara 
betalt för prenumerationerna i sig 
utan även för att släppa materialet 
fritt tillgängligt. Det här vill Plan S få 
bukt med. 

Ingrid Petersson, generaldirektör 
för Formas, menar att det rör sig om 
en demokratifråga. 

– Offentligt finansierad 
forskning ska kunna testas 
och replikeras av andra 
forskare, resultaten ska 
kunna användas till ny 
forskning och forskningen 
ska komma hela samhället 
till del. Vi forskningsfinan
siärer vill bidra med för
ändring, och enda sättet att 
sätta press på systemet är 
att gå samman, säger hon. 

Men alla har inte varit 
positiva. Ett stort antal forskare anser 
att Plan S införs för snabbt och att 
konsekvenserna är för dåligt utredda. 
”Att finansiärer och institutioner vill 
driva igenom en plan vars effekter 

man enbart kan spekulera om är ett 
riskfyllt spel med svensk forskning, 
svenska universitet och svenska fors

kare. Och i slutändan även 
med offentliga pengar”, 
skriver forskare på SvD 
Debatt den 31 januari 2019. 

Vetenskapsrådet har 
inte skrivit under eftersom 
det anser att tidsramen är 
för tajt och att kvaliteten 
på forskningen riskerar att 
försvagas. 

Men Ingrid Petersson 
menar att det finns gott 
om tid för omställning. 
Hon hänvisar till den 

implementeringsguide som innehåll
er förslag på hur open access kan 
tillämpas. Implementeringsguiden är 
däremot inte klar än då remissrundan 
just avslutats. 

Plan S kämpar för open            access
All forskning ska göras öppen 
och tillgänglig för alla utan 
kostnad. Det vill europeiska 
forskningsfinansiärer via initi-
ativet Plan S. Men forskarna 
själva ser faror med planen. 

” Några enstaka skolbibliotek  
här och där mår bra”

– Vi tänker oss att Plan S börjar gäl
la från och med utlysningar år 2020. 
De första resultaten kommer därmed 
tidigast först år 2022. Därför är inte 
tidpunkten så dramatisk som man 
kan tycka, säger Ingrid Petersson. 

i förra forskningspropositionen slog 
regeringen fast att en omställning till 
öppen tillgång till forskningsresultat, 
vetenskapliga publikationer, konst
närliga verk och forskningsdata bör 
vara genomförd fullt ut senast år 2026.

Kungliga biblioteket har i uppdrag 
att samordna arbetet med öppen 
tillgång till vetenskapliga publikatio
ner. De har förhållit sig till Plan S i sitt 
utredningsarbete och ser positivt på 
att finansiärerna samarbetar inter
nationellt. KB lämnar sin slutrapport 
samt fem utredningar till regeringen i 
slutet av mars. n		TEXT STINA LOMAN
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Nu går forsknings-
finansiärerna samman 
för att sätta press 
på det vetenskapliga 
 publiceringssystemet.

det nya förslaget till förnyat upp
hovsrättsdirektiv i EU är bättre än 
det gamla. Både den internationella 
biblioteksföreningen Ifla och de 
europeiska forskningsbibliotekens 
samarbetsorganisation Liber skri
ver att den nya lagtexten ger bättre 
förutsättningar för forskare, bibli
otek och medborgare att använda 
upphovsrättsskyddade verk. 

De noterar att undantaget från 
upphovsrätten för text och data
utvinning utökats, att biblioteken 

Ett bättre upphovsrättsdirektiv

pensionerade bibliotekarien 
Mora Gregg lämnade till slut tillbaka 
det exemplar av The Postman som 
hennes mamma lånade åt henne för 
73 år  sedan på Silver Spring  Library 
i  Maryland i USA, rapporterar 
 Washington Post (13/2).  n	BBL

getts större möjligheter att bevara 
upphovsrättsskyddade verk digitalt 
och även att digitalisera upphovs
rättsskyddade verk som inte längre 
finns på marknaden. De omdebat
terade artiklarna om länkskatt och 
uppladdningsfilter betraktas inte 
som vare sig användar eller biblio
teksvänliga, utan ”strider mot biblio
tekens värden”, kommenterar Ifla. 

Omröstningarna om direktivet 
väntas ske under mars–april i år. n

TEXT ANNIKA PERSSON

LÄS MER 
Hela rapporten  

hittar du på  
nationella biblioteks-

strategins blogg

Pamela Schultz Nybacka
FOTO: EVA ENARSSON/KB

SKL lyfter  
regionbiblioteken
skl:s nya rapport Regional biblio-
teksverksamhet släpptes påpassligt 
före den nationella strategin med 
avsikt att ge en fördjupad förståelse 
av värdet med ett fortsatt lokalt och 
regionalt ansvar och inflytande över 
biblioteksverksamheten. Den kan 
laddas ner från webbutik.skl.se

Strategin i mål
samma dag som den här tidningen 
kommer ut lämnas den nationella 
biblio teksstrategin över till kultur-
ministern. Läs om hur den mottas på 
biblioteksbladet.se n	BBL
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Ingrid Petersson
FOTO: ELISABETH OHLSSON 

WALLIN

” Jag älskar den här 
boken!”
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N u föreslås en ny lag om 
tillträdesförbud på biblio
tek, butiker och bad
anläggningar. En person 
ska kunna få tillträdes

förbud om det finns risk för att hen 
kommer att begå brott på platsen eller 
allvarligt trakassera någon som befin
ner sig där. Personen kan också portas 
om det finns risk för att hen väsentligt 
stör verksamheten eller orsakar bety
dande skada på dess egendom. 

i utredarens, Åklagarmyndighetens 
byråchef My Hedström, uppdrag 
ingick att lämna förslag på en lagstift
ning om tillträdesförbud. Men själv är 
hon emot förslaget. En orsak är att det 
tar för mycket resurser från rättsvä
sendet. 

– Det är också en principiell fråga, 
du blir straffad för att du går in på en 
plats även om du inte har för avsikt att 
begå brott den gången. Dessutom har 
biblioteken ett särskilt uppdrag ur de
mokratisk synpunkt. Många bibliotek 
fungerar som medborgarkontor och 
under valtider får du ofta förtidsrösta 
på bibliotek, säger My Hedström.

I utredningen nämns DIK:s un
dersökning från 2017 som visar att 
bibliotekspersonalens känsla av oro 
och otrygghet ökar. Den hänvisar 
också till SKL som menar att det finns 
viss problematik med ordnings och 
säkerhetsstörningar på biblioteken. 

karin linder, generalsekreterare för 
Svensk biblioteksförening, menar att 
ett portförbud inte löser ordnings
problem.

– De löses med biblioteksanställda 
som är utbildade att hantera svåra WWW.EUROBIB.SE

Bibliotek är en del av vårt DNA. När vi ser de positiva resultaten av nya, innovativa och kreativa 
inredningslösningar, som skapar värden till biblioteken och samhället som helhet, är vi stolta 
över att vara en del av denna förändring.

Se alla prisvinnande bibliotek och finn inspiration på www.eurobib.se.

PRISVINNANDE BIBLIOTEK

JUST
NU

Lek bibliotek!
barnen på Kista bibliotek i Stockholm 
ville gärna leka mer. Det upptäckte 
personalen efter en kurs i tjänste-
design. Och vips – fick de en egen 
lånedisk. Nu lånar banen ut böcker 
till varandra., slår upp i ”katalogen”, 
skriver kvitton på utlån och kör runt 
med bokvagnen i rasande fart.
n	BBL
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Stökiga besökare 
kan portas
Ge tillträdesförbud åt besökare som upprepat stör ordningen 
eller begår brott i offentliga verksamheter som bibliotek. Det 
föreslår en ny utredning. 
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Utredaren tror inte själv på förslaget om att 
porta besökare från offentliga platser som till 
exempel bibliotek. Enligt lagen ska dessutom 
alla ha tillgång till biblioteksverksamhet.  

situationer, och med rutiner som gör 
att medarbetarnas och besökarnas 
trygghet kan säkerställas, säger Karin 
Linder.

– Ett tillträdesförbud skulle inte 
bara inskränka den grundlagsstad
gade rörelsefriheten utan även den 
enskildes lagstadgade rätt till biblio
teksverksamhet. 

Nu ska utredningen gå ut på remiss. 
Blir det en lag om tillträdesförbud 
föreslås den börja gälla den 1 januari 
2021. n	STINA LOMAN

Författare mot  
biblioteksdöden
majgull axelsson, Jan Guillou och 
Jila Mossaed är tre av författarna 
bakom ett nytt upprop om att göra 
biblioteken till regeringens viktigaste 
kulturfråga. ”Biblioteksdöden måste 
upphöra, folkbiblioteken rustas upp, 
det digitala nationalbiblioteket förverk-
ligas och skolbiblioteken ges ett tydligt 
regelverk så att kommunerna inte kan 
smita från sitt ansvar.” Författarna vill 
också förmå landets kommunpolitiker 
att uppgradera bibliotekens betydelse 
och alla landets invånare att slå vakt 
om biblioteken i en tid när angreppen 
mot det öppna samhället växer.  
När Biblioteksbladet gick i tryck hade 
mer än 2 300 personer skrivit under 
uppropet. nBBL

ANNONS
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ANNONS

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

Does it spark joy? MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND

magdalena jeppson
Blev ordinarie biblio-
tekschef i Kristianstad 
vid årsskiftet. Hon 
har jobbat på Kristi-
anstads stadsbibliotek 
sedan 2009, först 

som barnbibliotekarie, 2016-2018 som 
teamledare och sedan september som 
tillförordnad bibliotekschef.

niclas lindberg 
Är ny kulturchef i 
Västerås där han ser 
fram emot att skapa 
 utvecklingsmöjligheter 
för ett dynamiskt 
kulturliv. Han kommer 
från tjänsten som 

 bibliotekschef i samma kommun och 
var tidigare generalsekreterare i  
Svensk biblioteksförening.

ann-sofie axelsson
Ann-Sofie Axelsson är 
ny chef för Chalmers 
bibliotek, ett ansvar 
som ingår i tjänsten 
som prefekt vid Insti-
tutionen för veten-

skapens kommunikation och lärande.   
Hon har tidigare varit forskare på 
samma lärosäte, men också akademi-
chef vid Högskolan i Borås.

vi har nytt jobb
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N
när familjehemsteamet 
i Östersunds kommun 
noterade att familjehems
placerade barn som grupp 
hade sämre studieresultat 

än andra barn ville de göra något. De 
kontaktade Östersunds bibliotek och 
inledde snart projektet Boken som 
kompis.

Åtta barn från hela länet i åldrarna 
812 år deltog. Två bibliotekarier be
sökte dem i drygt 60 minuter vid fem 
tillfällen. Varje gång delades en bokpå
se med 56 böcker ut, urvalet hade 
individanpassats utifrån barnens och 
familjehemmens intressen. Påsarna 
kunde också innehålla spel, affischer 
och filmer. 

vid hembesöken pratade biblioteka
rierna om litteratur och läsning ur ett 
större perspektiv och mer detaljerat 
utifrån varje påses innehåll.  

Första påsen var anpassad efter 
barnets ålder. Andra påsen fokuserade 
på intressen och litteraturen i tredje 
påsen syftade till att skapa känslor. En 
del av projektets fokus var nämligen 
att jobba biblioterapeutiskt, det vill 

säga hjälpa barnen att hantera känslor 
och erfarenheter och bidra till person
lig utveckling. 

Vi pratade om vad som hände i 
 böckerna och om känslorna som 
väcktes. Fjärde påsen innehöll böcker 
om svårare känslor. Det kunde finnas 
behov av att prata om döden, saknad, 
längtan och sorg, säger Ingela Sjöberg, 
barn och ungdomsbibliotekarie på 
Östersunds bibliotek som varit invol
verad i projektet.

Femte påsen handlade om hopp, 
glädje och framtidstankar. 

Mellan hembesöken ordnades tre 
inspirationskvällar på biblioteket med 
författarbesök och boktips. 

Vid första och sista hembesöket 
gjordes lästest med barnen. Resultatet 
visar att alla ökat sin läsförmåga. En 
utvärdering visar även på ökad läslust 
och att familjerna upplever att relatio
ner stärkts på olika sätt. 

Projektet finansierades med pengar 
från Kulturrådet och pågick i drygt ett 
år. Det avslutades i november men ska 
implementeras i ordinarie verksam
het, men då i mindre skala.  n		
	 TEXT STINA LOMAN

Lyckat läsfrämjande  
med barn i familjehem
Ökad läslust, bättre läsförmåga och stärkt anknytning. Det blev 
resultatet av ett läsfrämjande projekt för familjehemsplacerade 
barn i Östersund. 

Bildningspodden 
får en familj
Nu startar Humanistiska  fakulteten 
vid Stockholms universitet och 
Kungliga Vitterhetsakademien en 
webbplats för att sprida humanistisk 
akademisk kunskap till en bred all-
mänhet. Den populära Bildningspod-
den byggs in i satsningen som också 
erbjuder essäer (de första två om 
mordet på Julius Caesar och Mary 
Wollstonecraft sista filosofiska resa) 
och videor som förklarar saker som 
till exempel varför vi säger just ”aj” 
när det gör ont.
Läs mer på anekdot.se n	BBL

Littbus. Design Börge Lindau

Unique Library Furniture
www.lustrum.se

Välj hyllor i material och 
storlekar som passar dina 
behov från 84 standard- 

kombinationer

”Det är fantastiskt 
när ens jobb kan 
bli relevant på nya 
sätt. Några har 
för första gången 
kunnat berätta 
sin historia”, säger 
bibliotekarien 
Ingela Sjöberg 
på Östersunds 
bibliotek. 



>

Över 40 procent av kommunerna har 
fått nya styren efter valet 2018. Trenden 
går skarpt till höger. Samtidigt krymper 

biblioteks budgeten på många håll.   

[s 12]  Kulturlyft med frågetecken
[s 18]    Bistrare tider för  

 biblioteken 
[s 20] Nya besked väntar

Efter valet
TEMA
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ag är en flicka som tycker om pojkar 
och som undrar hur det kommer sig att 
jag i hela mitt singelvuxenliv har varit 
så lat när det gällt att dejta mina man
liga ogifta bibliotekarievänner trots 
att de hör till mina allra bästa vänner. 

För roliga är de, dessa bibliotekariepojkar, 
eller gubbar, och bra böcker läser de och snälla 
och stiliga är de – men kanske har det varit just 
för att behålla den trivsamma vänskapen som 
vi aldrig har flirtat med varandra. 

Kanske har vi också skrämts av det vi har 
läst i många Hc och Hceromaner om kärle
kens farliga irrvägar. 
 
när det handlar om raggning och kärlek på 
bibliotek i romaner så handlar det sällan om 
romanser mellan två i bibliotekspersonalen – 
oftare är det två låntagare som virvlar runt i 
förälskelsekarusellen.  

Eller så skildras en kärlek över gränsen: bib
liotekarien som trånar efter en låntagare, eller 
tvärtom. Eländigt är det nästan jämt.

Som i Tomas Bannerheds hemska och vack
ra roman Lugnet där den tigande och nördige 
Urban förtärs av den omöjliga kärlek han drab
bas av i Kungliga bibliotekets läsesal. Eller som 
i Alice Munros novell ”Tiggarflickan” där den 

lika fantasilöse som försagde som oändligt 
rike akademikern Patrick i ett collegebiblio
tek träffar sin blivande hustru Rose. 

Verklighetens biblioteksromanser verkar 
också vara en dans som inte enbart är på rosor.  

Ändå hörde jag nyligen litteraturvetaren 
Ebba WittBrattström hävda att bibliotek är 
den bästa raggningsplatsen. Hon hade, berät
tade hon, fyndat partners på 1) Stockholms 
stadsbibliotek, 2) Humanistbiblioteket och 3) 
Kungliga Biblioteket.

En vän som vill vara anonym hävdar att 
bästa raggningsbiblioteket i Göteborg är 
Kurs och tidningsbiblioteket på Vasagatan. 
GöteborgsPosten lär ha testat och bekräftat 
detta. 

plötsligt sprider bibliotekarien Sara en 
 romantisk nyhet från sitt bibliotek någon
stans i Västsverige. ”I vårt bibliotekssystem 
kan du numera fylla i din relationsstatus och 
sedan bli matchad med andra låntagare uti
från ålder och smak när det gäller böcker och 
annat du lånat. Kanske blir det någon annan 
som älskar just kombinationen science fiction 
och Beethoven? Eller varför inte krigshistoria 
och vegetariska kokböcker? Vem vet, kanske 
ska vi erbjuda bröllop här på Stadsbiblioteket 
nästa år?” skriver hon.

Aha, synd. Ett gammalt inlägg. Det ser jag 
nu, År 2015. Datum: 1 april.

min enda ljuva biblioteksromans är från 
1964 då jag en termin var en mycket ung 
lärarvikarie i Härnösand. Med duffelhuvan 
på satt Nils i det tysta läserummet på Härnö
sands stadsbibliotek, som då låg nära vattnet. 
Jag kollade vilken bok den blonde ynglingen 
satt och läste – det var Albert Camus Främ-
lingen. Då var saken klar för min del.

Hej, du vackre Nils – minns du mig än? n

Lena Kjersén Edman är 
bibliotekarie, författare 
och fil dr i litteraturve-
tenskap och är just nu 
aktuell med boken Vad 
ska vi läsa i bokcirkeln: 
lästips och hur vi får fart 
på samtalet. 

Lena Kjersén Edman
FOTO: PRIVAT

Varför spirar romantiken så gärna på bibliotek? Vem 
blir kär i vem? Och vad hände egentligen med den 
vackre Nils? Lena Kjersén Edman är långt ifrån ensam 
om att se biblioteket som platsen för ett bra ragg.  
TEXT LENA KJERSÉN EDMAN 

Bib lit

KÅSERI
Lena Kjersén Edman 

om kärlek på  
bibliotek
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I skånska Staffanstorp 
har Moderaterna valt 

att samarbeta med 
Sverigememokraterna 

i stället för med sina 
tidigare allianskolleger.
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Staffanstorp är en av tre svenska kommuner som  
Sverigedemokraterna nu är med och styr. Ett av deras 

första initiativ var att lägga ner kulturnämnden.

Kulturlyft   
med frågetecken
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iblioteket i Staffanstorp ligger 
inhyst i en klassiskt anonym 
1990talsbyggnad av gult och 
oranget tegel. Hade det inte varit 
för den stora guldiga skylten med 

ett rytande lejon ovanför entrén hade det dock 
varit svårt att hitta dit.

Inte för att skylten har något med bibliote
ket att göra – den tillhör Rådhuset som huserar 
i samma byggnad. Men vet man det, vet man i 
alla fall vad man ska leta efter.

Det har gått ett år sedan biblioteket flyttade 
från sin egen byggnad, ett stort 1970talshus, 
till att dela hus med Rådhuset i centrala Staf
fanstorp. Flytten motiverades med att kultu
ren skulle få en mer central plats i samhället.

– Bibliotekets placering i Rådhuset, i hjärtat 
av Staffanstorp, markerar kulturens betydelse 
i kommunen. Flytten, som även bidrog till att 
öppna upp Rådhuset, är en del av Kulturlyftet 

som initierades av det moderata styret våren 
2016, säger kommunstyrelseordföranden 
Christian Sonesson (M).

 
i samband med flytten till mindre lokaler 
fick biblioteket göra sig av med ett stort antal 
böcker. En fjärdedel av facklitteraturen och 
knappt tio procent av skönlitteraturen. Resten 
av böckerna står tajt hopträngda på hyllorna 
– dock prydligt och välsorterat. Känns som 
ett väl underhållet skolbibliotek. Alla är dock 
inte lika positivt inställda till flytten som 
 Christian Sonesson.

– Det är trångt och mörkt. Det andra 
biblioteket var luftigt och välkomnande. Här 
välkomnas man av en trasig dörr och trasiga 
golvplankor. Det känns ogästvänligt, säger 
Lena Ring som besöker biblioteket för att delta 
i en boktipsgrupp som träffas några gånger om 
året i regi av biblioteket.

Hon får medhåll av sin boktipsgranne Berit 
Linder.

– Det är alldeles för trångt i hyllorna och det 
är svårt att böja sig ner till den lägsta hyllan. 
Jag går inte hit ofta längre.

Hon berättar att hon i somras träffade en 
dam från Malmö som hade för vana att en 
gång om året besöka biblioteket i Staffanstorp 
eftersom hon tyckte att det var så fint.

 – När jag sa att de hade flyttat utbrast hon 
”Men hur kunde de göra det? Det som var så 
fantastiskt!”

Inte alla i sällskapet tycker dock att flytten 
har varit enbart till det sämre. Torun Sand
berg är av en positiv natur och menar att 
människan är anpassningsbar, men att det 
kanske dröjer lite innan saker och ting kom
mer på plats.

– Jag tycker ändå att det har tagit sig. Man 
försöker att hitta det som är bra. Jag tycker att 
man har börjat hitta mysiga platser här. 

sedan årsskiftet styrs Staffanstorp av Mo
deraterna och Sverigedemokraterna i ett ko

B
TEXT IZABELLA  
ROSENGREN
FOTO JOHAN  
BÄVMAN

”Det andra biblioteket var luftigt  
och välkomnande. Här välkomnas  

man av en trasig dörr.”

Kommunstyrelsens 
ordförande Christian 

Sonesson (M) ville 
inte fotograferas.
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Torbjörn Lövendahl 
(S) är kulturpolitiker i 

opposition i  
Staffanstorp.

Lokalerna blev mindre 
när biblioteket i  

Staffanstorp flyttade 
in i kommunens 

rådhus.

Kulturlyftet
De som styr i 

Staffanstorp säger 
att kommunen 
gjort ett kultur-

lyft. Oppositionen 
att de dragit ner. 
BBL har inte fått 
ett entydigt svar 
från tjänstemän-

nen på frågan om 
hur kulturbud-

geten förändrats 
2017–2019. Enligt 
kommunchefen 

är det svårare att 
se när budgeten 

ligger direkt under 
kommunstyrelsen.

Myndig heten 
för kultur analys 
uppger att Staf-

fanstorp lade 767 
kronor per invåna-
re på kultur 2017, 
tredje minst av 33 
skånska kommu-
ner. Biblioteken 

kostade 407 kro-
nor per invånare 
mot regionsnittet 

489. 
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alitionsstyre. När Sverigedemokraterna kom 
till makten i Hörby kommun annonserade de 
neddragningar på modersmålsundervisning, 
biblioteken och kulturskolan, även om biblio
teket sedan klarade sig med blotta förskräck
elsen. Något liknande kommer dock inte att 
ske i Staffanstorp enligt Christian Sonesson.

– I vårt gemensamma handlingsprogram 
så finns det inga uttryck för en annorlunda 
kulturpolitik än den som har förts tidigare, 
säger han.

Dock har man sedan årsskiftet redan 
hunnit med att lägga ner kultur och fri
tidsnämnden till förmån för en kultur och 
fritidsberedning, vilket innebär att besluten 
om kulturfrågor inte längre fattas i nämn
den utan i kommunstyrelsen. De som sitter i 
beredningen får således bara tycka till, men 
inte besluta.

enligt oppositionspolitikern Torbjörn 
Lövendahl (S) i kommunstyrelsen, tidigare 
ersättare i kultur och fritidsnämnden, lades 
nämnden ner på grund av ett svagt intresse 
hos det nya styret.

– Kultur är ingen stor fråga i Staffanstorp. 
Moderaterna sa en gång att de som behöver 
kultur kan åka till Malmö, säger han.

– Nämnden stod nästan aldrig upp för något. 
Inledningsvis tyckte vi socialdemokrater att 
den skulle behållas, men i slutänden hade det 
varit negativt för kulturen så vi gick med på att 
prova en beredning. Så passiv som den hade 
varit den senaste tiden kvittar det om man har 
en nämnd eller inte.

Det återstår att se om intresset blir större 
hos en beredning. Det första sammanträdet 
ställdes in på grund av ärendebrist.

till skillnad från Christian Sonesson säger 
Torbjörn Lövendahl att kultur och fritids
budgeten visst har förändrats de senaste åren. 
Enligt oppositionens uträkning minskade den 
med 900 000 kronor inför 2019 och året innan 
med en miljon kronor. Lövendahl säger att det 
beror på att de som styr vill satsa på kärnverk
samhet som skola och äldreomsorg i stället. 
Att flytta biblioteket ingick också i sparpake
tet, säger han. Lövendahl köper inte Christian 
Sonessons förklaring om att biblioteket flytta
des för att vara mer i centrum.

– I Staffanstorp finns inga avstånd. En 
vanlig medborgare har ingen anledning att gå 
till Rådhuset. Jag kan inte förstå hur man har 
kommit fram till det förutom att det handlar 
om att hålla ekonomin nere.

Dessutom har öppettiderna på biblioteket i 
Hjärup minskat med flera timmar i veckan.

Men enligt Christian Sonesson finns det inga 
planer på att förändra eller lägga sig i bibliote
kets verksamhet eller inköpspolicy.

– Biblioteket följer de riktlinjer som åter
finns i bibliotekslagen gällande prioriterade 
grupper och inköp av medier. Vi kommer 
även fortsättningsvis att prioritera bidrag till 
barn och ungdomskultur eftersom barn och 
ungdomar inte har samma betalningsförmåga 
som vuxna har, säger han.

Men han säger samtidigt att kommunen 
kommer att dra åt när det gäller inköp av 
konsulter, stöd till transporter och resor samt 
storleken på potten för lokalstöd.

På ena sidan om ingången till det nya 
biblioteket finns en stor yta med bland annat 
tidningshyllor. Trots utrymmet finns här 
bara ett bord och några stolar och längre bort 
några soffor. I övrigt är det tomt sånär som på 
en överfylld anslagstavla. Längst in i lokalen 
finns ett övergivet café. På den preliminära 
skissen över biblioteket som publicerades i 
Sydsvenskan 2017 visas dock en betydligt mer 
lockande inredning upp. Färgglada mattor och 
tapeter, läsplatser och mysbelysning. Verklig
heten är betydligt dystrare.

På en av de få stolarna sitter Anders Nilsson 
med näsan djupt i en dagstidning. Han är inte 
alls nöjd med det nya biblioteket.

– Det ser ut som vad det är – en foajé till ett 
kommunhus. Det ser inte längre ut som ett 
bibliotek. Det finns inte heller några parke
ringsplatser. Jag tror att detta är det första ste
get till att biblioteket försvinner helt, säger han.

Han får sällskap av Monica Centervall som 
delar hans uppfattning.

– Det är många människor som gick till bib
lioteket varje dag innan som inte har satt sin 
fot här på grund av att det är så ogästvänligt.

på barn- och ungdoms-
avdelningen på ovan
våningen sitter biblio
tekschefen AnnaKarin 
Rennemark. Till skillnad 
från tidningsläsarna på 
 bottenvåningen är hon 
 positivt inställd till flytten på 

grund av det centrala läget.
– Nu får vi hit grupper som vi inte hade 

tidigare. Det är ett större flöde av olika 
människor. 

Hon medger förvisso att det sedan flytten 
har skett en nedgång i antalet utlånade böcker 
från vuxenavdelningen, men tillägger att det 
inte nödvändigtvis behöver bero på de nya 
lokalerna. Och om det ändå skulle vara anled
ningen så menar hon att de fortfarande håller 
på att anpassa sig.

– Vi jobbar löpande med lokalerna och jag 
sitter just nu och tittar på hur vi ska få till 
bättre studieplatser. Vi har en mindre yta nu 
så det är en utmaning att få till olika funktio
ner. Det har varit en stor förändring och det 
tar tid att landa. n

”Kultur är ingen stor fråga i Staffanstorp.  
Moderaterna sa en gång att de  

som behöver kultur kan åka till Malmö.”

”Nu får vi hit grupper 
som vi inte hade tidigare. 

Det är ett större 
flöde av olika människor.”

Bibliotekets budget 
har räknats upp för 

att bland annat täcka 
den högre hyran i 

Rådhuset.

Bibliotekschefen 
Anna-Karin Renne-

mark upplever att 
nya grupper hittat 

till biblioteket.
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SD växte
Sverigedemokra-
terna är nu med 

och styr tre kom-
muner: Staffans-
torp, Hörby och 

Sölvesborg.

I Hörby har bib-
liotekets budget 

för 2019 ökat med 
80 000. När man 
dessutom tar 80 
000 från medie-

budgeten får man 
ihop till en per-

sonalförstärkning 
på 25 procent. En 
större diskussion 
om inriktningen 

väntar.  

I Sölvesborg har 
årets biblio-

teksbudget inte 
förändrats och 
biblioteket har 

inte heller fått nya 
verksamhetsmål. 
Biblioteksplanen 

antogs under 
förra mandatpe-
rioden och ska 

upp i fullmäktige i 
mars i år.
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Har ni fått nya riktlinjer för 
kommunens folkbibliotek?

8%

90%

1% 

2%

Fick kommunen nytt politiskt 
styre efter det senaste valet?

56%

41%

3%

1%

Ja

Nej 

Annat

Vet ej

16%

 23%

49%

3%

10% 

Ökat 

Minskat 

Oförändrad 

Vet ej

Annat

Biblioteksbladet frågade bibliotekscheferna i alla landets kommuner hur deras budgetar har förändrats för 2019. 

238 av 290 har svarat. Resultaten är avrundade till hela procenttal. 

Ja  

Nej

Annat

Vet ej

ånga bibliotek har fått 
nya villkor efter valet 
2018. Nästan en fjärdedel 
har fått minskad budget 
för 2019. Det framgår 
av Biblioteksbladets 

enkätundersökning där vi frågat biblioteks
cheferna i alla landets kommuner om hur 
deras budgetar förändrats inför 2019. 238 av 
290 svarade. 

Av dessa har 23 procent fått mindre att röra 
sig med, medan sexton procent fått mer. Näs
tan hälften har oförändrad budget. En tiondel 
har valt att lämna frisvar då budgetarna 
antingen inte är riktigt klara eller det satsas 
olika på olika håll i kommunen. Några näm
ner förstärkningar från den statliga satsning
en Stärkta bibliotek, andra att de får löneupp
skrivningar men inga verksamhetstillskott. 
Men på det hela taget blir det alltså bantning 
på många av landets folkbibliotek i år. 

politiskt har det skett en skarp högersväng 
efter valet 2018. 127 av 290 kommuner bytte 
styre och det är främst vänsterstyren som 
har fått lämna över till alliansstyren eller 
blocköverskridande styren. Efter valet 2014 
hade 99 kommuner vänsterstyren, mot 38 
efter valet 2018. Samtidigt skiftade styret i 
13 av 21 regioner. Nu styrs tolv regioner av 

alliansen, åtta har blocköverskridande styren 
och bara ett har rödgrönt. Och så många som 
hälften av regionerna styrs i minoritet. 

sverigedemokraterna har vunnit reellt 
politiskt inflytande i flera kommuner vilket 
kan få effekt för bibliotekens verksamhet. I 
Biblioteksbladets valenkät avvek partiets lin
je från övriga riksdagspartiers när det gäller 
frågan om källkritik – Sverigedemokraterna 
ansåg det odemokratiskt att bedöma källors 
trovärdighet. 

Men folkbibliotekens riktlinjer verkar 
inte ändras i brådrasket. Biblioteksplaner
na skrivs för flera år i taget och så många 
som 94 procent av kommunerna hade en 
giltig biblioteksplan i december 2018. Det är 
knappt 8 procent som har svarat att de fått 
nya riktlinjer. Bland dessa finns förstärkta 
uppdrag kring minoritetsspråk, barn och 
unga, digital delaktighet. Men också nedlägg
ningar av filialer, minskade mediabudgetar 
och nedprioritering av integrationsmål. 

hos en del sker förändringar i nämnd
organisationen. Någon får en ny kultur 
och fritidsnämnd. En annan blir av med sin. 

Folkbiblioteken påverkas också av de regio
nala budgetarna, där till exempel Skåne dragit 
ner sin med 17 miljoner. n

Nästan en fjärdedel av landets kommuner drar ner på sin biblioteksbudget 
2019. Det handlar om stängda filialer, minskat öppethållande,  

krympande mediebudgetar – och lägre ambitioner.  
TEXT ANNIKA PERSSON  GRAFIK JOHANNA JONSSON

Bistrare tider 
för biblioteken

ENKÄT:

M

 

Hur har er  
kommunala  
biblioteksbudget 
förändrats  
för 2019
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Nya villkor i 
kommunerna
Efter valet har flera  
stramat åt.
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i jönköpings kommun krymper årets kultur
budget med 2,1 miljoner kronor. För bibliote
ket blir det en budgetminskning med cirka 2,5 
procent, totalt 1,3 miljoner kronor. 

Avdelningschefen för kultur och bibliotek, 
Johan Gärskog, påpekar att situationen var 
ansträngd redan innan besparingskravet.    

– Vi har redan budgethål att täcka, bland an
nat saknas tio tjänster jämfört med likvärdiga 
kommuner, säger han. 

Stadsbibliotekets öppettider minskar med 
åtta timmar. Biblioteken i Taberg och Norra
hammar – 2 av 13 enhetsbibliotek – får också 
minskat öppethållande. Norrahammar går 
från 15 till 6 timmars öppet i veckan. 

– Vi har pratat om att hålla sommarstängt 
på alla närbibliotek. Eventuellt kan vi rädda 
viss öppettid på biblioteken i de socioekono
miskt utsatta områdena, säger Johan Gärskog. 

de har valt att inte dra ner på mediebudge
ten, men kommer att ta bort digitala tjänster 
som streamingtjänsten Cineasterna. 

Även personalstyrkan minskas 
då tjänster hålls vakanta. Samti
digt ska nya arbetsmiljöåtgärder 
genomföras, som att anlita bevak
ningsföretag eftersom medarbe
tarna upplever en ökad otrygghet.   

Efter valet gick kommunen från 
alliansstyre till SCLMPstyre. 
Johan Gärskog begär nu att en 
utvecklingsgrupp tillsätts som tar 
fram en långsiktig politisk inrikt
ning för bibliotekssystemet.  

– Biblioteken, med sitt demokra
tiska uppdrag, har aldrig haft så 

stor betydelse som nu. Vi är garanten för allas 
tillgång till ett allsidigt medieutbud, det fria 
ordet, litteraturens ställning samt garanterar 
tillgång till en kvalitativ och allsidig informa
tion. Därför sätter jag ner foten, det håller inte 
att ta till osthyveln varje år. 

TEXT STINA LOMAN

den nya grönblå budgeten i Stockholm 
innebär en rejäl åtstramning på kulturför
valtningen. Anslagen minskar med drygt 25 
miljoner kronor. 15,5 miljoner av dessa är 
generella effektiviseringar och 9,5 miljoner är 
satsningar som tas bort. Eftersom 
prisuppräkningar inte kompen
seras i budgeten räknar man med 
en total minskning på cirka 45 
miljoner kronor. 

För biblioteken handlar det om 
710 000 kronor. 

– Med de kostnadsuppräkningar 
och ökade kapitalkostnader vi har 
ser det utmanande ut framöver, 
säger stadsbibliotekarien i Stock
holm, Daniel Forsman. 

Samtidigt görs en satsning med 
öronmärkta medel på biblioteken 
i ytterstaden. Åtta miljoner kronor ska läggas 
på ökad trygghet och utökade öppettider. 

Besparingen på kulturförvaltningen genom
förs i tre steg. Anställda erbjuds anmäla in
tresse för avtalspension eller avgångsvederlag. 
En översyn av förvaltningens lokaler, säkerhet 
och kommunikation görs i syfte att centralise
ra och effektivisera. Daniel Forsman har även 
fått i uppdrag att se över sin organisation.

– Vi tittar bland annat på hur många enheter 
och medarbetare vi har, arbetssätt och vilka 
befattningar som finns. Men det är för tidigt 
att säga vad det blir för förändringar, jag ska 
rapportera till kulturdirektören i mars.

att något av de omkring 40 stadsdelsbiblio
teken läggs ner är inte troligt, anser Daniel 
Forsman. Öppettiderna lär inte heller föränd
ras, de är prioriterade i budgeten. Men det kan 
bli aktuellt med fler meröppna bibliotek. 

– Vi gör allt vi kan för att allmänheten inte 
ska påverkas. Internt behöver vi prioritera 
vad vi gör med vår arbetstid och se över våra 
arbetssätt, säger Daniel Forsman. 

TEXT STINA LOMAN

i värmländska hammarö kommun har kul
turenhetens budget minskat med 20 procent 
– 1,5 miljoner kronor – jämfört med 2018. Det 
slår hårt mot kommunens enda folkbibliotek 
vars budget krympt med åtta procent, totalt 
375 000 kronor. 

– Det är allmänt stora nedskärningar i kom
munens budget, men jag tycker att en opropor
tionerligt stor del av besparingarna hamnar 
på kulturen. Det är en knepig situation, säger 
Solveig Hagström, kulturchef i kommunen. 

Åtstramningen innebär att bibliotekets 
mediebudget krymper med cirka 30 procent. 

– Budgeten för inköp, omkostnader och 
fortbildningar dras ner. Jag tycker att det är 
bättre att göra så än att säga upp folk. Minskar 
vi personaltätheten tappar vi grundförutsätt
ningarna för att hålla en god kvalitet. 

även vikariebudgeten minskas vilket gör att 
biblio teket måste hålla stängt på lördagar samt 
ha minskat öppethållande en kväll i veckan. 

Kommunens sju skolbibliotek, som ingår i 
kulturbudgeten, drabbas också. Skol
bibliotekens budget har minskat med 
45 procent. 

Vart och ett av skolbiblioteken var 
tidigare bemannade några timmar 
varje vecka. Det tas bort. Eleverna 
får i stället komma till folkbiblioteket 
där en skolbibliotekarie ska finnas. 

– Vi hade kommit långt i uppbygg
naden av skolbiblioteken. Hela den 
utvecklingen har nu stannat av. 

Vid senaste valet fick kommunen 
nytt styre och gick från SVCmajo
ritet till MCLKDMPstyre. 

– Att dra ner på kulturen inverkar på käns
lan av att Hammarö är en kreativ kommun. 
Det har hittills kommit protester och insända
re från allmänheten, och jag tror det blir mer 
när folk inser vad det här innebär, säger Solveig 
Hagström.  

TEXT STINA LOMAN
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”Vi har pratat om  
att hålla  

sommarstängt  
på alla  

närbibliotek.”

”Skolbiblioteken var 
tidigare bemannade 

några timmar  
varje vecka. Men det 

tas bort.”

”Vi tittar bland  
annat på hur många 

enheter och  
medarbetare  

vi har.”

Johan Gärskog
FOTO: PRIVAT

Daniel Forsman
FOTO: MARTIN SKOOG

Solveig Hagström
FOTO: PRIVAT
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slutet av januari läste statsmi
nister Stefan Löfven (S) upp 
sin regeringsförklaring. Att 
tillgången på skolbibliotek med 

utbildade bibliotekarier ska öka och 
att Läsdelegationens förslag om läs
främjande åtgärder ska genomföras. 
Den gällande budgeten, som Mode
raterna och Kristdemokraterna lade 
före årsskiftet innehöll en sänkning 
på kulturområdet med 213 miljoner 
kronor. Men biblioteken verkar gå 
oanfrätta genom processen. 

–Sänkningen rörde mestadels 
slopningen av fri entré till statliga 
museer samt kulturskolan som får 
mindre pengar, säger Björn Orring, 
opinionsansvarig på Svensk biblio
teksförening.

I budgeten höjdes anslagen till bib
liotekens arbete med att nå unga från 
socioekonomiskt svaga miljöer. 2019 
ska fem miljoner kronor läggas på 
detta, år 2020–2021 läggs 25 miljoner 
vardera. 

–Men det är osäkert om det blir 
något av det eftersom nuvarande bud
get väntas göras om. Jag tror att man 
kommer att lägga tillbaka pengarna i 
de reformer som man tog dem ifrån, 
säger Björn Orring. 
Regeringen har nu meddelat att den 
fria entrén på statliga museer ska bli kvar. 
Om det blir fler budgetnyheter innan 
vårändringsbudgeten i april är oklart. 

Biblioteksbladet har sökt kulturmi
nister Amanda Lind (MP) för en kom
mentar men hon har avböjt. Hennes 
pressekreterare meddelar att de ”får 
återkomma kring budgetfrågor längre 
fram”.  n

Regeringen styr landet 
med en M-KD-budget i ena 
handen och en 73-punkts-
överenskommelse i den an-
dra. För biblioteken syns än 
så länge inga större föränd-
ringar. Men budgetändringar 
är på väg. TEXT STINA LOMAN 
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I april väntas regeringen 
lägga fram en våränd-
ringsbudget. Först då 
kan det kan komma 
nyheter för kulturen.
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Nya besked
väntar ...
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Lars  
Ilshammar  
Biträdande  
riks- 
bibliotekarie,  
Kungliga  
biblioteket: 

Sverige ligger långt efter andra 
länder när det gäller digitalisering 
av exempelvis bibliotekens  
samlingar. Hur kommer det att gå 
med det framöver? 

– Regeringsförklaringen var digita
liseringsfattig. En vänlig tolkning är 
att regeringen är överens om inrikt
ningen av digitaliseringspolitiken. 
Men vi har sedan tidigare sett att de 
konkreta reformerna – särskilt de 
som kostar pengar – inte är så vanligt 
förekommande. 

Därför måste vi synliggöra ele
fanten i rummet: pengarna. Digita
liseringen kommer att kosta och det 
tillkommer även kostnader för att 
tillgängliggöra material som omfattas 
av upphovsrätter. 

Jag hoppas på en rejäl satsning i 
kommande vårbudget men helst i den 
ordinarie statsbudgeten. Vi behöver 
digitalisera de stora bestånden om 
vi ska nå målet att vara ett utvecklat 
samhälle i en digital era. 

Forskningen kan också ses som en 
drivkraft i digitaliseringen. Med stora 
datamängder är det möjligt att ställa 
andra typer av forskarfrågor. I förra 
forskningspropositionen lades 100 
miljoner kronor på att digitalisera 
kulturarvens samlingar. 

Jag hoppas det blir en vana, vi 
behöver lägga de pengarna årligen om 
vi någonsin ska nå upp till de behov 
som finns.

Karin Linder 
General- 
sekreterare, 
Svensk  
biblioteks- 
förening: 

Hur kommer det att bli för 
 biblioteken de närmsta fyra åren? 

– Det är ett positivt tecken att 
budgeten i stort är oförändrad för 
biblioteken. Vi ser inga tendenser till 
förändringar de kommande fyra åren. 
De befintliga satsningarna blir kvar. 
Det finns inga negativa attityder till 
biblioteksverksamhet utan snarare 
en ökad förståelse för bibliotekens 
viktiga roll i informationssamhället. 
Så på en nationell nivå kommer det att 
bli bra för biblioteken.  

Det återstår att se om det blir några 
nya bibliotekssatsningar men Stefan 
Löfven var tydlig i sin regeringsför
klaring med att Läsdelegationens 
förslag ska genomföras och att fler 
elever ska få tillgång till en skolbiblio
tekarie. Vi har stora förväntningar på 
att regeringen håller det löftet.

Men vi ser tendenser att de 
kommunala budgeterna förändrats 
där biblioteken fått mindre pengar. 
Framöver är det därför viktigt att 
man gör uppföljningar för att få syn 
på eventuella smygnedskärningar 
där det inte tillsätts personal för 
pensionsavgångar och långledigheter. 
Vi ser också en risk att kommuner
na drar ner på biblioteksbudgeten 
och i stället kvittar den mot Stärkta 
biblioteksatsningen, där staten delar 
ut 225 miljoner kronor årligen till 
folkbiblioteken under tre års tid. Även 
detta behöver följas upp.
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Ge ditt bibliotek mer tid  
till läsfrämjande arbete!

Mer tid till bibliotekets 
förmedlande roll
Idag behöver många bibliotek mer tid och resurser 
för att utveckla bibliotekets förmedlande roll. Syftet 
med Bibliografisk service i nationell  katalog är just 
att ge biblioteken stöd i form av en snabb och effek-
tiv försörjning av katalogposter samt katalogunder-
håll för att frigöra tid till utåtriktad verksamhet.

BTJ har en över 80 år lång historia som biblioteksle-
verantör. Företaget bildades ursprungligen av just 
Sveriges folkbibliotek. Tanken var att biblioteken 
skulle ha en central professionell leverantör av 
produkter och tjänster, för att skapa en effektiv och 
rationell verksamhet för alla svenska folkbibliotek. 

Bibliografisk service har under många år utvecklats 
och optimerats för att underlätta folkbibliotekens 
vardag. Genom den här tjänsten har BTJ katalogi-
serat åt majoriteten av folkbiblioteken i nästan ett 
sekel. Nu förflyttas tjänsten dessutom till Libris 

nationella flöden och möjliggör därför deltagande i 
den nationella katalogen.

Vi vill leverera kvalitativ metadata till alla folkbiblio-
tek, och därigenom skapa nya möjligheter för digitala 
bibliotekstjänster. 

Centralt stöd för mång- 
språkig medieförsörjning
Många folkbibliotek har idag utmaningar i arbe-
tet med mångspråksmedier. Det finns behov av en 
central kraft med språklig kompetens som stödjer 
folkbiblioteken i deras mångspråkiga verksamhet. 

Genom Bibliografisk service i nationell katalog effek-
tiviseras och förenklas hanteringen av mångspråk. 
Biblioteket får metadata för medier på all världens 
språk. BTJ:s information gör medierna snabbt 
tillgängliga och mervärdena förbättrar sökbarheten 
samt ger ett viktigt stöd i förmedlingsarbetet.

Vill du veta mer om hur vi kan stödja ditt bibliotek med katalogisering?
Läs mer på www.btj.se/bs-nationell

Genom katalogisering görs medier sökbara för 
bibliotekarier och låntagare, och skapar möjlig- 
heter att utveckla nya digitala bibliotekstjänster.  

BTJ_helsida_nr2.indd   1 2019-02-14   10:15:44
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Så blir bibliotekens 2019
Branschen gissar att de lagda bibliotekssatsningarna blir kvar. Men betydligt större resurser 
behövs för digitaliseringen av kulturarvssamlingarna. TEXT STINA LOMAN 

Erik  
Fichtelius  
Samordnare  
för nationella  
biblioteks- 
strategin: 

Senast den 1 mars lämnas nationella 
biblioteksstrategin till regeringen. 
Hur kommer det att gå för den och 
de reformer ni föreslår? 

– Det kommer en ändringsbudget 
innan eller i anslutning till vårpro
positionen. Men jag är säker på att 
tidigare biblioteksreformer, som sats
ningen Stärkta bibliotek och det di
gitala kompetenslyftet Digitalt först, 
blir kvar. Det finns en blocköverskri
dande syn att biblioteken är värda att 
satsa på, så jag känner ingen oro över 
att redan beslutade reformer skulle 
rivas upp. 

– Det blir intressant vad som hän
der med nationella biblioteksstrate
gins förslag. 

– Man kan gratulera den nya kul
turministern som bara någon månad 
efter att hon tillträtt får ett väl ge
nomarbetat strategiskt förslag kring 
hur man ska satsa på och utveckla 
biblioteken. Jag är övertygad om att 
strategin, liksom våra sex reformer 
för stärkta bibliotek, snabbt kommer 
att hamna på riksdagens bord. 

– En annan sak värd att notera är 
att statsministern i sin regeringsför
klaring lyfte fram vikten av beman
nade skolbibliotek samt att Läsde
legationens förslag ska införas. Men 
frågan om bemannade skolbibliotek 
är en kommunal fråga, så här gjorde 
statsministern en tydlig markering 
mot SKL.
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TEXT MALIN LETSNER 
FOTO & GRAFIK  
A OCH D ARKITEKT-
KONTOR

vår har det gått 25 år sedan biblioteket 
vid Luleå tekniska universitet öppnade 
dörrarna för första gången. Sedan dess 
har det hänt en hel del, exempelvis har 
biblioteket haft närmare tio miljoner 
besökare under de här åren. Men det har 

hänt mycket annat också. Framför allt har den 
tekniska utvecklingen gått snabbt vilket har 
lett till att studenternas behov har förändrats i 
grunden. 

Mot den bakgrunden började biblioteksled
ningen planera för en stor renovering redan 
2014. Det berättar biträdande bibliotekschefen 
Eva Nyman. 

Verkligheten har förändrats, både för oss och 
för våra studenter, men vårt bibliotek har inte 
anpassats till det. Vi har haft för lite variation 
i våra miljöer, för dålig ventilation och för få 
eluttag, säger hon. 

För att få en bra bild av vilka förändringar 
som behövde göras började projektet med ett 
researcharbete bland studenter och lärare för 
att förstå vilka behov som fanns framåt. Man 
tittade även på vad den senaste forskningen sa 
om lärandemiljöer. 

en av de saker som framkom var att vi behöv
de skapa bättre samarbetsytor, men också att 
det fanns ett fortsatt stort behov av en tyst 
miljö. Den största bristen som uppdagades var 
dock att det fanns ett skriande behov av el i 
lokalerna. 

– Vi var väl försedda med el under nittiota
let och har alltid haft publika datorer som alla 
har fått använda. Men det där är ju totalt över
spelat i dag. Nu behöver studenterna stöd för 
att kunna använda sin egen utrustning. Den 
här utvecklingen kunde man inte förutsäga för 
20 år sedan, säger hon.

 Planeringen av det nya biblioteket blev 
färdigt redan under 2015, men av flera skäl 
fanns det inte möjlighet att påbörja 
renoveringen då. I stället kom rätt 
tillfälle för ett år sedan när delar av 
taket behövde repareras.  

För att kunna genomföra repara
tionen behövde hela lokalen evakueras. 
Då fick vi chansen, säger Eva Nyman. 

Renoveringen av den 3 664 kvadratmeter 
stora lokalen är nu i full gång, med planerad 
invigning hösten 2019. Några av de större för

Framtidens universitets-
bibliotek tar form 
Teknisk utveckling och nya studievanor har lett till en 
stor renovering av biblioteket vid Luleå tekniska universitet. 
Lånedisken tas bort och bokhyllorna komprimeras för 
att ge plats åt fler samarbetsytor och ett makerspace. 

I

NY MODELL
Vad bygger ni? 

Tipsa bbl@a4.se

Ritning  
på nästa 

sida!
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Bokhyllorna får flytta 
på sig till förmån för 
samarbetsytor.

Intresserad av biblioteksutveckling?
Välkommen till Bibliotopia 2019.

kulturivast.se/bibliotopia 

KULTURHUSET  FREGATTEN 
STENUNGSUND • 11 APRIL 2019

Spetskompetens för bibliotek och 
informationsverksamheter 
– ansök senast den 15 april
Utveckla din kompetens på distans.
Hösten 2019 erbjuder vi bland annat:

- Master: biblioteks- och informationsvetenskap, 120 hp
- Master: digital library and information services, 120 hp

- Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer, 7,5 hp
- Vetenskaplig publicering, 7,5 hp
- Utvecklingsarbete i bibliotek, 7,5 hp
- Det samtida barnbiblioteket, 7,5 hp

Läs mer på bibliotekshögskolan.se

BBL mars 2019.indd   1 2019-02-11   11:07:35
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1. PRESENTATIONSSTUDIO
Presentationsstudion är en del av bibliotekets makerspace. Här kommer 
studenterna att kunna förbereda och öva på sina presentationer inför 
publik. Det kommer även att finnas möjlighet att öva inför kamera.  

2. SJÄLVHJÄLPSOMRÅDE
Här kommer besökarna själva att kunna hantera sina lånekonton, betala 
avgifter samt söka, låna och återlämna böcker. 

3. LOUNGE 
I det här området kommer besökare att kunna umgås, prata och läsa – 
även efter att biblioteket har stängt.  

4. FORSKARTORG
Forskartorget kommer att vara en plats för stöd för forskningsfinansiering 
och frågor kring öppen vetenskap. Här kommer även avhandlingar att 
kunna spikas elektroniskt. 

5. MÖTESPUNKT MED BIBLIOTEKARIER
Det här området kommer att vara bemannat hela dagarna i syfte att ge 
stöd och hjälp i mer avancerade frågor. 

6. ACTIVE LEARNING CLASSROOM
Det här rummet är anpassat för ALC, en pedagogik som sätter lärandet 
i centrum och som kräver en särskild utformning och utrustning av 
rummet. 

7. TYST LÄSRUM 
En av de saker som studenterna på universitetet har efterfrågat vid 
renoveringen är att det ska finnas fler tysta miljöer på biblioteket. Detta 
är någonting man har tagit fasta på. 

8. TYSTARE ZON
Ett större område på biblioteket där ljudnivån ska vara låg. 

NY MODELL  
Vad bygger ni?

Tipsa bbl@a4.se

ändringar som görs är att bokhyllorna kompri
meras och till viss del arkiveras för att ge plats åt 
fler samarbetsytor och lärandemiljön. Dessutom 
byggs ett helt nytt makerspace.  

Här kommer det bland annat att finnas en 
studio där studenter kan förbereda och öva på 
presentationer och få feedback. Det kommer även 
att finnas mycket teknisk utrustning, så som 
3Dteknik, bildprogram och filmredigeringspro
gram. Tanken är att det här området ska kunna 
utvecklas efterhand, säger hon. 

En annan stor förändring är att biblioteket 
kommer att få ett rum för aktivt lärande. 

alc (active learning center) är en pedagogik 
som sätter lärandet i centrum och som kräver 
särskild utformning och utrustning av rummet. 
Luleå tekniska universitet styr mot denna form 
av lärande och rummet som vi bygger blir en 
förstärkning, säger Eva Nyman.

Andra förändringar som kommer att märkas 
vid invigningen är att den tysta miljön har utö
kats, och att det kommer att finnas ett helt nytt 
forskartorg. 

Det här är ett sätt att fånga upp forskarna som 
hittills har varit väldigt osynliga på biblioteket. 
På forskartorget kommer avhandlingar att spikas 
elektroniskt och vi får möjlighet att koppla ihop 
information om forskaren och avhandlingen, 
säger Eva Nyman. 

Forskartorget kommer också att vara en plats 
för stöd för forskningsfinansiering och frågor 
kring öppen vetenskap.

Avslutningsvis, och med spänd förväntan, 
berättar Eva Nyman att lånedisken kommer att 
tas bort helt och hållet. I stället kommer det att 
finnas en självservicepunkt för låneärenden och 
en mötespunkt där personalen kan ta hand om 
handledning och sökfrågor. Genom att arbeta i en 
informell mötespunkt plockar vi bort en barriär 
och signalerar handledning.  Det pågår utveck
lingsarbeten på många håll kring hur man bäst 
når ut med sina söktjänster, både i rummet och på 
distans. Detta blir vårt sätt att prova något nytt, 
säger Eva Nyman. 

Hon berättar att mötespunkten kommer att 
vara bemannad hela dagarna och att de kommer 
att kunna ta hand om alla typer av frågor där. Men 
fokus ska ligga på mer komplexa frågor. 

– Utgångspunkten är att optimera de resurser 
vi har och jobba med de frågor som hjälper våra 
målgrupper mest. n

Mer teknik och 
tysta rum
När biblioteket vid Luleå tekniska universitet 
öppnar igen finns det ett makerspace, ett  
forskartorg och stora samarbetsytor.
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Hösten 2019 ska 
hela renoveringen 
vara avslutad.
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I sanningens 
tjänst

Professorn i teoretisk filosofi, Åsa Wikforss, har dragit i fält mot 
kunskapsmotstånd och falska nyheter. Och hon har inget emot att 

pigga upp sig med ”en arg och krigisk dans” för att våga utmana 
klimatförnekare eller vaccinmotståndare.

å Åsa Wikforss skrivbord står 
ett ganska stort mumintroll i 
gosedjursformat. Snett ovanför 
trollets huvud hänger en tavla 
med fler av Mumindalens invånare 
avbildade. 

– Det är något så existentiellt 
hos Tove Jansson som är så ut

talat och klokt att det är helt oemotståndligt, 
säger hon. 

I sitt sommarprat i P1 från 2018 spelade Åsa 
Wikforss upp ett stycke där Tove Jansson läser 
om hur det räddhågsna Knyttet ”piggar upp 
sig med en arg och krigisk dans” för att våga 
angripa Mårran. Det var samma slags vrede 
som fick Åsa Wikforss att själv fatta pennan 
efter Donald Trumps presidentinstallation i 
januari 2017. 

Filosofiprofessorn från Göteborg beskriver 

sig som en feg person som gärna undviker 
 konflikter. Men när hon tyckte sig se att med
vetna lögner och ogenerad manipulation av 
sanningen flödade från Vita huset och andra 
källor blev hon trots allt mer arg än rädd. 

På några månader skrev hon sin popu
lärvetenskapliga bok Alternativa fakta: om 
 kunskapen och dess fiender som hon sedan dess 
har rest landet runt för att prata om.

– Ilska är en väldigt stark drivkraft. Jag hade 
aldrig sett mig själv som en missionär måste 
jag säga, men det har blivit lite så. 

det är inte precis vanligt att en bok skriven av 
en filosofiprofessor och utgiven på ett litet för
lag blir så omtalad som Alternativa fakta blivit. 
Åsa Wikforss har föreläst i skolor, för politiker, 
journalister och pensionärsföreningar. Hon 
har intervjuats i allt från Nyhetsmorgon till 

P
TEXT KARIN PERSSON    
FOTO JOEL NILSSON

”Om jag vore 
kemist och satt på 
en middag skulle 
bordsgrannen inte 
säga ’ja, men jag 
har min egen kemi, 
jag kan berätta för 
dig hur det är’. Det 
råkar man ut för 
som filosof.” 

PORTRÄTT
Filosofen 

 Åsa Wikforss



>
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”Inte i min vildaste fantasi hade 
jag kunnat föreställa mig att jag 
skulle vara ute i så många olika 
sammanhang. Kunskapsfrågan 

dyker upp överallt. ”

finska Hufvudstadsbladet och som nämnt fått 
det prestigefyllda uppdraget att sommarpra
ta. Helt säkert har det med tajming att göra, 
boken kom ut precis när den verkar ha behövts 
som mest, men hon har också en förmåga att 
berätta fängslande och lättbegripligt om ett 
ofta snårigt och delvis abstrakt ämne.

– Det är kul. Jag älskar ju mitt ämne, så det 
är särskilt roligt om man kan visa på vilken 
betydelse filosofi har. Inte i min vildaste 
fantasi hade jag kunnat föreställa mig att jag 
skulle vara ute i så många olika sammanhang. 
Kunskapsfrågan dyker upp överallt. 

ja, frågan är onekligen brinnande aktuell. I 
en tid då vi delar sex av tio länkar utan att först 
själva klicka på dem, samtidigt som 22 procent 
av länkarna vi delade inför det svenska riks
dagsvalet i efterhand visat sig innehålla enbart 
fejkat material, är det angeläget att ta tag i 
problemet. 

Åsa Wikforss har nyligen fått ett stort anslag 
från Riksbankens jubileumsfond och är just i 
färd med att dra i gång ett sexårigt tvärveten
skapligt forskningsprogram med både svenska 
och internationella forskare som tillsammans 
ska studera kunskapsmotstånd, vad som orsa
kar det och hur det kan motverkas.

– Ingen har tagit ett samlat grepp om ämnet 
förut, på det sättet är det här världsnytt.

hur står det då till med kunskapen i samhäl
let i dag? Det är inte alldeles enkelt att svara 
på, säger hon. Å ena sidan har vi mer kunskap 
än någonsin. All forskning blir mer och mer ut
vecklad. Å andra sidan har vi en situation där 
kunskapen utmanas på ett sätt som aldrig förr. 
Visst har det genom tiderna funnits perioder 
då mycket propaganda spridits, som på 30ta
let i Europa. Det som är nytt nu är emellertid 
sociala medier, eller överhuvudtaget internet, 
som gör det möjligt för människor att sprida 
precis vad som helst till vem som helst. 

– Dessutom medför internet att valet av 
vilka källor vi ska vända oss till faller på oss 
som individer. 

Det finns inga siffror på hur kunskaps
resistenta vi är nu jämfört med tidigare. 
Däremot är det ingen tvekan om att det finns 
mer desinformation i dag, och att den når fler 
människor. Forskning visar också att förtro
endet för medier minskar och att vissa typer 
av vetenskapsmotstånd ökar. Det gäller till 

Åsa  
Wikforss
l	Gör: Professor 
i teoretisk filosofi 
vid Stockholms 

universitet.
l	Ålder: 57.

l	Bor: Stockholm.
l	Familj: Man och 

två döttrar.
l	Karriär: Dispute-
rade vid Columbia 

university, New 
York, 1996. Har 

bland annat varit 
gästforskare vid Ox-
ford university och 
forskarassistent vid 
Stockholms univer-
sitet. Är sedan 2018 

medlem i Kung-
liga vetenskaps-

akademien. Boken 
Alternativa fakta: om 
kunskapen och dess 
fiender kom ut 2017.
l	Läser just nu: The 
death of the Fronsac 
av Neal Acherson.
l	På fritiden: Jag 
har nästan ingen. 

Jag går ut med min 
hund och spelar 

tennis. Jag behöver 
ingen hobby, det 

finns ingenting jag 
hellre gör än att 

arbeta.

exempel misstron mot vaccin. När WHO nyli
gen listade de tio värsta hoten mot den globala 
hälsan var det växande vaccinmotståndet ett 
av dem.

Ett annat akut område som Åsa Wikforss 
pekar ut är klimatet. 

– I Sverige är antalet klimatförnekare 
inte så stort och de har inte så mycket makt, 
än. Men ser man till Vita huset så är Donald 
Trump en klimatförnekare, han omger sig med 
klimatförnekare, de har dragit sig ur Parisav
talet. I Brasilien får vi en president som vill 
meja ner regnskogarna. Det är kunskapsresis
tensens värsta konsekvens. 

Mardrömsscenariot är att kunskapens 
fiender (olika politiska aktörer, aktörer som 
bara vill tjäna pengar) tar över. Om det finns 
tillräckligt mycket desinformation i ett 
samhälle går det att få folk att gå med på olika 
förändringar i det demokratiska systemet som 
gör att kunskapen inte kommer fram och kan 
spridas, menar hon.

– Vi kommer nog att styra upp det här så 
småningom. Men om vår världsbild totalt fal
ler sönder innan dess, om polariseringen tilltar 
och vi får fullkomligt diametralt motsatta 
världsbilder där ingen tror på någon och tilli
ten faller i samhället, då kan det gå riktigt illa.

hon liksom river av allt hon säger i ett högt 
tempo och med hög röst som fyller det lilla 
jordnötsdoftande kontorsrummet. 

På Filosofiska institutionen vid Stockholms 
universitet tillbringar Åsa Wikforss mycket av 
sin tid böjd över laptop, böcker och printade 
tidningsartiklar. Här trivs hon, sin nya roll 
som missionär till trots, bäst.

– När jag kommer till mitt jobb på morgonen 
och inte har en massa grejer jag ska göra utan 
kan gå in i forskningen i lugn och ro, börja 

”Språket är en av 
de saker som gör 
oss till människor, 
det är det som gör 
att vi kan tänka 
komplexa tankar, 
kommunicera och 
överföra kunskap 
från individ till 
individ, generation 
till generation.” 
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Vad är kunskap?
” Jag utgår från den etablerade  
definitionen som går tillbaka till Platon, 
där man har kunskap om man har en 
sann och välgrundad övertygelse.  
Det är den klassiska definition som 
samtida filosofi utgår från, även om 
man debatterar detaljerna”, säger Åsa 
Wikforss. 

>
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Pedagogiska bibliotekarier 
för framtiden!

Vi utbildar bibliotekarier inom masterprogram-
met i ABM – en tvåårig kvalificerad utbildning 
på avancerad nivå med fokus på: 

• pedagogik
• förmedling
• verksamhetsutveckling

Utbildningen bedrivs forskningsnära och i 
samspel med det professionella fältet.

Utbildningen tar som utgångspunkt de digitala 
utmaningar och möjligheter som bibliotek har 
idag. 

Masterprogrammet i arkivvetenskap, biblio-
teks- och informationsvetenskap respektive 
museologi (ABM) har programstart varje 
hösttermin.

BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP,  
LUNDS UNIVERSITET

www.kultur.lu.se/abm

 förstå och se samband. Det ligger en kreativi
tet i det, man blir helt euforisk.

Att bli forskare till yrket var inte ett själv
klart val från början. Men efter att ha nekats 
plats på scenskolan, jobbat som lärarvikarie 
och läst kvällskurser i litteraturkunskap – där 
hon ställt sig frågan om det ens existerar en 
korrekt tolkning av text – fick Åsa Wikforss 
upp ögonen för ämnet filosofi. Sedan dess 
är hon fast. Grundutbildningen följdes av 
doktorandstudier vid Columbia university i 
New York. Efter flera år som forskarassistent 
vid Stockholms universitet blev hon sedan 
Sveriges första kvinnliga professor i teoretisk 
filosofi.

Som filosof hoppas hon främst bidra med att 
sprida kunskap om kunskap – om hur informa
tion och kommunikation fungerar, om varför 
vi är så sårbara för desinformation. Förhopp
ningen är att det ska ge oss ett bättre skydd 
mot kunskapens fiender. Forskning visar att 
träning i analytiskt tänkande gör oss mindre 
mottagliga för fejkade nyheter och propaganda. 

– Men det räcker inte. Kritiskt tänkande är 
inte en generell förmåga som fungerar inom 
alla områden utan förutsätter ofta domän
specifik kunskap. Vissa saker är överförbara, 

som att man kan lära sig känna igen en viss 
sorts tankefel, men det räcker inte så långt. 
Det är till exempel svårt att se igenom en 
klimatförnekares argumentation om man inte 
vet något om växthuseffekten eller om varför 
havsnivåer kan stiga på en plats och sjunka på 
en annan. 

Här kommer vi in på en av Åsa Wikforss 
käpphästar: skolan. Sedan hon själv utbildade 
sig till gymnasielärare på 80talet har hon 
följt det hon menar är en ökande skepsis mot 
ämnes expertis inom skolan, där man i stället 
för att ”lära eleverna att rapa upp fakta” ska 
träna dem i kritiskt tänkande. 

– Och det är väl bra, men utan faktakun
skaper hamnar vi lätt snett. Man måste lära 

eleverna både källkritik och källtillit, inte bara 
att bli allmänt kritiska mot allt möjligt. 

Där har också biblioteken en viktig roll. 
– Skicka eleverna till biblioteket, där en 

kunnig bibliotekarie kan hjälpa till att hitta 
pålitliga källor, i stället för att skicka ut dem 
och googla. Vi är så många som drivit den 
här frågan att det nu låter som om Skolverket 
 börjar lyssna. Det kanske kommer en föränd
ring. Vi får se!

när det gäller hotet mot kunskapen i sam
hället kommer läget att försämras innan det 
blir bättre, tror hon. Vi har inte nått botten 
ännu. Om vi ska vara optimistiska kan vi kalla 
det som nu pågår för barnsjukdomar. Nya 
 medier missbrukas, så har det alltid varit. 

– Det som är svårt nu är den enorma decen
traliseringen. Det här faller inte på en aktör. Vi 
som individer är i stor utsträckning delaktiga. 
Det är vi som bidrar till att desinformationen 
sprids, så vi måste skärpa oss. 

Åsa Wikforss anser att det också behövs 
systeminsatser, till exempel lagstiftning kring 
internetjättar som Google och Facebook. 
Journalister måste hjälpa till genom att lugna 
ned känsloläget och inte bidra till ett ensidigt 
offentligt samtal. Detsamma gäller politiker, 
som står mitt i stormen och är hårt ansatta, 
men som också själva kan bidra till polarise
ring och kunskapsmotstånd, framhåller hon. 

själv kommer Åsa Wikforss att arbeta vidare, 
ibland kanske argt och krigiskt likt Tove Jans
sons Knyttet, för en ökad tillit i samhället. 
Hon återkommer ofta till att den mänskliga 
kunskapen är social – väldigt lite av det vi vet, 
vet vi för att vi själva har erfarit det. 

– Vi är i ett spindelnät tillsammans där alla 
är beroende av alla för att få kunskap. Om 
tilliten faller försvinner också kunskapen. Då 
är det lätt att hamna snett, och så eskalerar 
det. Som för konspirationsteoretiker som inte 
litar på någon. Det börjar ofta med någon liten 
grej, men innan man vet ordet av tror man att 
världen styrs av utomjordiska ödlor. n

”Skicka eleverna till  biblioteket, 
där en kunnig bibliotekarie kan 

hjälpa till att hitta pålitliga 
 källor, i stället för att skicka ut 

dem och googla.”

Den farligaste 
typen av des-
information är 
den som riktas 
mot demokratins 
grundpelare, mot 
rättsväsende, 
medier och  
forskning”.

”Läget kommer att försämras 
innan det blir bättre.”
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DEBATT
Nick Johnson-Jones 
om följden av luckor 

i statistiken

Hur fel det kan bli   
– om gasljus  
och bräcklighet

TEXT NICK  
JOHNSON-JONES
ILLUSTRATION GETTY

ever trust anyone who says they 
do not see color. This means to 
them, you are invisible.”  
/Nayyirah Waheed

Vår oförmåga att prata om diskriminering ris
kerar att bidra till problem. Att ta fram bättre 
statistik och arbeta 
för jämlikhet är ett 
gemensamt ansvar för 
hela samhället.

Jag vill försöka 
visa på hur fel det kan 
bli med diskrimine
ringsgrunden etnisk 
tillhörighet som exempel. Om man utgår från 
lagstiftning betyder etnisk tillhörighet en 
individs nationella eller etniska ursprung, hud
färg eller annat liknande förhållande. Etnisk 
tillhörighet handlar om hur du identifierar eller 
uppfattar dig själv. Det är alltså individen själv 

Dagens statistik behöver kompletteras med uppgifter 
som synliggör diskriminering. Det skriver Huddinges 
konst- och bibliotekschef Nick Johnson-Jones.  
Annars, menar han, riskerar biblioteken att göra fel 
prioriteringar och fatta dåliga beslut. 

att skillnaderna i levnadsförhållanden mellan 
kategorierna i statistiken utjämnas. Medan 
den levda erfarenheten av diskriminering och 
ojämlikhet i själva verket förblir opåverkad 
och/eller förvärras.

Den bristande statistiken bidrar till yt
terligare problem. Okunskap ger oss också 
möjligheten att misstänkliggöra upplevelser av 
diskriminering. Missförhållanden individua
liseras och individer problematiseras.  Många 
är de som utsatts för diskriminering som 
beskriver förnekelsen och avlegitimeringen de 
möter och hur detta sår tvivel och ett ifråga
sättande av den egna erfarenheten. En process 
som kan beskrivas med psykologins begrepp 
”gaslighting”. Begreppet är hämtat från en pjäs, 
som sedan blev film, om en kvinna vars make 
långsamt manipulerar henne till att tro att hon 
är på väg att bli galen. 

även om ”ras” har förlorat all trovärdighet 
som naturvetenskapligt begrepp, så spelar det 

N

som definierar sin eller sina etniska tillhörighe
ter. Men den officiella statistiken lämnar inget 
utrymme för självidentifikation. Det den visar 
är en persons födelseland och/eller en grov 
uppdelning på svensk och utländsk bakgrund. 
Utländsk bakgrund har de individer som an
tingen är utrikes födda, eller inrikes födda med 
två utrikes födda föräldrar. Svensk bakgrund 
har den som är antingen inrikes född med en 
inrikes och en utrikes född förälder eller har två 
inrikes födda föräldrar. 

det är väl belagt att kroppar, utifrån hudfärg 
och andra visuella kroppsmarkörer, som kan 
kopplas till etnisk tillhörighet, tilldelas och 
förvägras privilegier. Samtidigt osynliggörs 
denna diskriminering i statistiken. Andelen 

synliga minoriteter, 
som med sin hudfärg 
och kroppar bryter 
mot den vita normen, 
och andelen synliga 
minoritetspersoner 
som har en eller två 
föräldrar födda i Sve

rige är stor, ökar och kommer att fortsätta öka. 
Detta innebär vidare att fler och fler i gruppen 
synliga minoriteter i statistiken kommer vand
ra till den statistiska kategorin svensk bak
grund. Om man inte kompletterar statistiken 
så skulle det kunna innebära att det ser ut som 

en viktig roll som sociologiskt och samhälls
vetenskapligt begrepp. Att påtala diskrimi
nering väcker ofta väldigt starka känslor, 
som leder till försvarsstrategier som ilska, 
känslosamma utfall, rädsla, demonisering, 
alienering, men även tystnad och negligering. 

Man kan tala om en ”vit bräcklighet”. Att 
rasismen blir synlig kan leda till en outhärdlig 
stress för den vars makt och privilegier synlig
görs. En stress orsakad av bristande förmågor 
och erfarenhet av att hantera detta. Det tycks 
nästan värre att påtala ojämlikhet och rasism 
än att människor faktiskt utsätts för rasism. 

det bör vara ett gemensamt samhällsansvar 
att följa upp och utvärdera jämlikhet och 
diskriminering. Bevisbördan ska inte läggas 
på den enskilde. 

Bibliotekens förutsättningar att arbeta med 
de stora samhällsutmaningarna skulle bli än 
bättre med den kunskap och förståelse som 
god statistik kan bidra med. n

Nick Johnson-Jones
FOTO: STINA LOMAN

Diskrimine-
ringslagen
Lagen syftar till 

att motverka 
diskriminering och 
främja lika rättig-
heter och möjlig-
heter oavsett kön, 
könsöverskridan-
de identitet eller 
uttryck, etnisk 

tillhörighet, reli-
gion eller annan 
trosuppfattning, 
funktionsned-

sättning, sexuell 
läggning eller 

ålder.

”Att rasismen blir synlig 
kan leda till en outhärdlig 
stress för den vars makt 
och privilegier synliggörs”, 
skriver Huddinges konst- 
och bibliotekschef Nick 
Johnson Jones. 

”Etnisk tillhörighet handlar 
om hur du identifierar  

eller uppfattar dig själv.”
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FORSKNING
En studie av  

Boken kommer

Nya användare ger sin bild
Hur använder nyanlända folkbiblioteket? Vilken 
betydelse har biblioteket för dem? Och vilka kopp-
lingar kan man göra mellan bibliotekets tjänster och 
kvalitéer och de nyanländas livssituationer? De tre 
frågorna har stått i centrum när Borås högskolas 
Ola Pilerot nu följt upp sin uppmärksammade studie 
Bibliotekens arbete för och med nyanlända med en ny 
rapport – Sen går jag hem när det stänger – där frå-
gorna ställts till användarna och inte till personalen. 
Rapporten bygger på intervjuer med 28 nyanlända 
biblioteksanvändare och av deltagande observatio-
ner av åtta programaktiviteter och mynnar ut i flera 
rekommendationer för framtiden. n	BBL

Bli bättre på nätkurage
Vuxna är dåliga på att ta ungdomars erfarenheter 
av näthat på allvar. Samtidigt försöker unga att 
inte blanda in vuxna i det som händer på nätet, 
för de tycker att vuxna bara ställer till med trassel. 

Det visar delresultatet ur ett 
forskningsprojekt som just nu 
pågår vid Umeå universitet. 
Internetforskarna Elza Dunkels 
och AnnaKarin Nyberg har 
intervjuat två grupper, unga 
i åldrarna 15–19 år och vuxna 
influerare, för att ta reda på 
hur de hanterar näthat. 

Redan nu har forskarna 
släppt boken Näthat – strate-

gier och förhållningssätt. Här presenteras delar av 
forskningsresultatet som visar att unga och influ-
erare har en stark kultur av att stötta varandra.  

Gemenskapen är deras fackförening eller 
företagshälsovård och det är ett framgångsre-
cept för att hantera näthat, säger Elza Dunkels.

Boken innehåller flera tips på strategier och 
förhållningssätt som kan fungera som motmedel 
mot hat och destruktivt maktutövande. Några såda-
na strategier är att lära sig nätkärlek och nätkurage. 

Nätkärlek handlar om att stötta varandra. Att visa 
sitt stöd när någon känner sig trängd eller hotad har 
visat sig ge positiva effekter, enligt forskarna. Nätku-
rage handlar om mod att öppet ta ställning och säga 
ifrån om någon behandlas fel. 

Näthat – strategier och förhållningssätt riktar sig 
till vuxna på alla nivåer, exempelvis till bibliotekarier 
som jobbar med medie- och informationskunnighet, 
MIK, eller till kommunpolitiker. 

Men den riktar sig också direkt till ungdomar, 
särskilt gymnasieelever. n	TEXT STINA LOMAN

Annakarin Nyberg & Elza Dunkels

oken kommer är en gratis service 
för alla dem som av olika anled
ningar inte själva fysiskt kan kom
ma till biblioteken. De kan höra av 
sig och prata med en biblio tekarie 
som hjälper till att välja ut lämpliga 

böcker. Sedan kommer personal från biblio
teket hem med böckerna till den som behöver 
dem, och hämtar dem igen när lånetiden är slut.

Det är en tjänst som inte marknadsförs 
särskilt mycket och som inte så många känner 
till, men Jenny Lindberg har sett vilken viktig 
funktion som Boken kommer fyller för dem 
som använder tjänsten.

– Ofta är Boken kommer deras främsta ka
nal till omvärlden, säger Jenny Lindberg, som 
jobbar på Akademin för bibliotek, information, 
pedagogik och IT på Högskolan i Borås. 

Det handlar inte bara om att göra bibliote
kens utbud tillgängligt, utan om den personliga 
kontakten med personer från biblioteken. 

– Vi glömmer ibland att äldre, som det här 
oftast handlar om, också behöver stimule
ras som individer. De behöver vara någon i 
världen, växa i sin identitet, och utmanas som 
läsare. Alla de behoven kan tillgodoses genom 
Boken kommer.

jenny lindbergs studie är en del av Region 
Stockholms projekt ”Kommer boken?” och 
kommer att publiceras i tidskriften Internet 
Research. Jenny talar om både praktiska, 
sociala, emotionella och intellektuella dimen
sioner med tjänsten, och att de användare 
hon intervjuat för sin studie har varit väldigt 
positiva, och också ödmjuka inför vilken lyxig 

Den bortglömda tjänsten

TEXT STEFAN WESTRIN
ILLUSTRATION GETTY

I 63 år har bibliotekarier kommit hem till dem som inte 
själva kan komma till biblioteken. Men i dag är Boken 
kommer en tjänst som få känner till, som knappt mark-
nadsförs och mest används av svensktalande äldre. 

B

tjänst de har tillgång till. Samtidigt är det inte 
så att Boken kommer helt saknar begränsning
ar. Tvärtom kommer den ganska få till del, och 
en stor del av målgruppen känner inte ens till 
att den existerar. De som använder tjänsten är 
oftast äldre, och det finns en tydlig övervikt på 
svensktalande. Många av dem har varit flitiga 
biblioteksbesökare tidigare i sina liv. 

– Betydligt fler skulle kunna må gott av en 
sådan här tjänst. Så här finns det ett utrymme 
för att demokratisera verksamheten, säger 
Jenny Lindberg.

hon säger att man borde fundera på hur man 
skulle kunna arbeta mer proaktivt. 

– Traditionellt har man haft ett reaktivt 
arbetssätt, svarat på uttalade behov när någon 
signalerat att man behövs. Men man skulle 
kunna arbeta mer med att marknadsföra 
Boken kommer, inventera målgrupper och ha 
tydligare diskussioner om vilka som har rätt 
till tjänsten.

Hon säger att verksamheten ofta har något 
vagt ideellt över sig, trots att den sköts av 
professionella bibliotekarier. Ofta är det få 
besjälade personer som tar hand om den med 
små medel. Beslutsfattarna förstår inte alltid 
vilken speciell och komplex kompetens som 
behövs för att sköta det här arbetet.

– Den mellanmänskliga relationen är väldigt 
betydelsefull. Användarna vill ha en kunnig 
och intresserad storläsare som är lyhörd och 
känner användarens preferenser. 

Man behöver fundera ordentligt på hur man 
bäst ska organisera arbetet kring Boken kom
mer, säger Jenny Lindberg.

– Det finns ju bibliotek där man lyft in Bok
en kommer i basverksamheten. Då vet alla hur 
det går till och kan ha kontakt med användar
na. Då blir det på ett annat sätt en del av den 
professionella verksamheten, och alla i per
sonalen kan känna ett engagemang och vara 
glada åt det. Det blir en gemensam stolthet, 
mer än bara "något som Ulla håller på med".

Jenny Lindberg nämner också att det sker 
en snabb teknisk utveckling när det gäller 
litteratur i olika format nu, och att det också 
kan göra bibliotekets medier tillgängliga på ett 
annat sätt än tidigare.

Finns det inte en risk då att man slänger 
bort allt det som är bra med Boken kommer för 
att man säger att nu finns ju allt på nätet ändå?

– Jo, om man prioriterar på fel sätt. Jag tror 
att man lurar sig själv om man tror att man 
kan effektivisera genom att ta bort det mänsk
liga mötet. n

Jenny Lindberg
FOTO: SOLVEIG SANDBERG

LÄS MER 
Ladda ner boken  

från nathat.annakarin 
nyberg.se/nathat.pdf
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Även äldre behöver 
vara någon i världen 
och växa i sin  
identitet.
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onferensen Mötesplats Profes
sion Forskning i Växjö i höstas 
inleddes med en föreläsning 
kring begreppet profession. 
Professor Ola Agevall redogjor
de för begreppet profession och 
hur det vuxit fram och föränd

rats med tiden. Inom forskningen används 
olika begrepp för att klassificera en profession 
men det är vanligt att läkare och präster får stå 
som tydliga exempel på vad en profession är.

professioner kännetecknas av att yrkesgrup
pen medför samhällsnytta. Yrkesgruppen har 
gemensamma drag som bygger på särskild 
unik kunskap. De som har denna kunskap till
hör professionen, de som inte har den stängs 
ute. De som tillhör professioner gör också 
anspråk på att utifrån sin specifika kunskap 
inneha mandatet att fatta egna beslut. Profes
sioner befinner sig också i ständig förändring 
och i behov av att avgränsa både för att påvisa 
samhällsnytta och för att bibehålla eller höja 
sin status.

Jag står ju utanför själva bibliotekariekåren 
och dristar mig att säga att professionen bib
liotekarie uppfattas olika, inte enbart utanför 
branschen utan även inom kåren internt. 
Ibland uppfattas bibliotekarieyrket så olika, 
att bibliotekarier spjärnar mot varandra och 
ser olikheter snarare än gemensamma nämna
re, detta trots en i grunden likadan utbildning. 
Det är olyckligt. Intern splittring skapar alltid 
en otydlig gräns utåt.

Enade vi stå – söndrade vi falla

K

har du tips på något du vill att andra medlemmar ska ta del av? Mejla Elza Zandi, webbredaktör: elza.zandi@svbib.se

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN

FOTO ELISABETH 
 OHLSON WALLIN

Tobias Eriksson,  
studerande medlem
Tobias Eriksson har nyligen börjat på 
masterprogrammet i biblioteks och 
informationsvetenskap på Högskolan 
i Borås. Han tänkte att det var ett bra 
tillfälle att gå med i föreningen.

– Jag tänker mig att medlemskapet 
kan ge mig en inblick i vad som sker 
inom biblioteksväsendet och en förstå
else för vilka frågor som är aktuella. 

Vad är drömjobbet?
– Just nu tror jag drömjobbet efter 

min utbildning är en tjänst som skol
bibliotekarie eller på universitetsbib
lioteket där jag jobbar nu. Men jag är 
öppen för det mesta! Det verkar finnas 
en enorm variation inom yrket vilket 
jag ser som en stor fördel. Jag vill jobba 
någonstans där kontakten med använ
dare/besökare är central (till exempel 
på en arbetsplats där referenssamtalet 
är en viktig del i arbetet).

Vad gör du på fritiden?
– Jag umgås gärna med min sambo 

och med vänner. Oftast lagar vi god mat 
hemma eller ses ute någonstans. Myck
et av min tid går också åt till läsning och 
då främst skönlitteratur och filosofi. 
Tvspel och tvserier slukar också en 
del tid. n TEXT ELZA ZANDI
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ett viktigt drag i professionsutveck
ling är att se sin egen särart, att kunna 
beskriva vad man tillför som ingen annan 
yrkesgrupp kan tillföra. Ett professio
nens Curriculum Vitae där kompetensen 
baseras på den teoretiska utbildningen. 
Ofta tappar vi bort att yrkes livets 
praktiska utövande baseras på 
gediget kunnande. Då gäller det att 
formulera den utvecklingen. Det 
är också viktigt att de som ingår i 
professionen stöttar och stärker 
varandra. Dels för att vara starka 
utåt men också för att göra en 
gemensam analys av vad framtiden 
kräver av yrkesutövarna.

framtiden kan komma att se ut hur 
som helst, men erfarenheten säger 
att en samlad gemensamt formu
lerad yrkeskår står starkare än en 
splittrad.

Därför fokuserar vi under Biblio
teksdagarna i maj på kompetens, 
kompetensutveckling och vem som 
ska ta ansvar för den. Jag hoppas att vi 
ses där.

Karin Linder 
Generalsekreterare, 
Svensk biblioteksförening

Föreningens IFLA–  
stipendiater 2019 
Svensk biblioteksförening 
delar årligen ut stipendier 
för deltagande i IFLA:s  
möten och arbete. I år har 
300 000 kronor fördelats 
till 30 personer:

∙  Sahar Abbasi, 
Stockholms universitetsbibliotek

∙  Alireza Afshari,  
Internationella biblioteket

∙  Maria Alexiusson,  
Gislaveds bibliotek

∙  Karolina Andersdotter,  
Uppsala universitetsbibliotek

∙  Kidanu Besrat, 
Internationella biblioteket

∙  Karin Blomquist,  
Korpens bibliotek Gotland

∙  Anita Boffano,  
studerande på Högskolan i Borås

∙  Hampus Bovbjerg Grip,  
studeranade Högskolan i Borås

∙  Heidi Carlsson Asplund,  
Lerums bibliotek

∙  Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek

∙  Louise Dahlberg,  
Umeå universitetsbibliotek

∙ Anya Feltreuter, Mjölby bibliotek

∙  Hanna Frank, Anna Lindh- 
biblioteket Försvarshögskolan

∙  Tina Haglund,  
Helsingborgs bibliotek

∙  Salomon Hellman,  
Stockholms stadsbibliotek

∙  Sara Johansson,  
Stockholms stadsbibliotek

∙ Tamara Laketic, Täby bibliotek

∙  Joakim Lennartsson,  
Göteborgs universitetsbibliotek

∙  Ann Lundborg,  
Region Skånes kulturförvaltning

∙  Maja Markhouss,  
Almedalsbiblioteket

∙  Katarina Markström,  
Umeå stadsbibliotek

∙  Martin Memet Könick,  
Biblioteken i Malmö

∙  Anette Mjöberg,  
Hässleholms bibliotek

∙  Mazen Mohamad,  
Örebro bibliotek

∙  Woody Oliphant,  
studerande Högskolan i Borås

∙  Annika Peurell,  
Vitterhetsakademiens bibliotek

∙ Brit Stakston, journalist

∙  Anna Swärd Bergström,  
Umeå universitetsbibliotek

∙  Marilu Tapia Paez,  
Solna stadsbibliotek

∙  Christine Wennerholm,  
Region Gävleborg 

Dessutom deltar Catharina Isberg, 
Helsingborg, i IFLA WLIC i Aten med 
stöd av Svensk biblioteksförening. 
Catharina Isberg är kontaktperson för 
föreningens expertnätverk för IFLA. 

medlem
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on säger att arbetet 
kommer att gå ut på 
att lyfta en minoritet 
per termin.

– Nu till våren kom
mer vi till exempel att 

fokusera på samer i form av föreläs
ningar om de samiska språkens ställ
ning, skolvisning av filmen Sameblod, 
högläsning och konst med samiskt 
tema, säger hon.

Under året kommer biblioteket att 
satsa på, utveckla och fördjupa 
arbetet med de fem natio
nella minoriteterna. Det 
kommer att lyfta dessa i 
biblioteksrummet, men 
också i det digitala bib
lioteket och i program
verksamheten. 

Vi syns och vi finns
– En gång i veckan kommer jag att 

lägga ut ett ”nationella minoritets
tips” på bibliotekets sociala medier 
under den nya hashtagen #visynsoch
vifinns, säger Ylva Larsdotter.

En annan viktig del i projektet är 
att fortbilda personal. Under våren 
kommer Ylva Larsdotter att ordna ett 
utbildningstillfälle för sina kollegor. 
Under utbildningen kommer hon att 
ta upp hur de kan jobba med natio
nella minoriteter och visa att det inte 

behöver vara komplicerat, kost
samt eller omständligt. 

– jag tar med mina kun
skaper som jag har fått 
genom Regionbibliotek 
Stockholms fortbildning 
Tillsammans som jag 

H

deltog i under hösten och som jobbar 
just med inkluderande bibliotek, säger 
hon. 

Det handlar om perspektiv
Målet med projektet är att de natio
nella minoriteterna blir en självklar 
del av bibliotekets verksamhet. 
Men också att det leder till ett ökat 
samarbete med organisationer och 
föreningar.

– Jag vill rucka lite på enspråksnor
men som råder i det här landet och 
synliggöra och stärka de nationella 
minoriteterna i Upplands Väsby, både 
på kort sikt men också på lång sikt. 
Det behöver inte vara kostsamt eller 
ta en massa tid och resurser utan 
handlar om perspektiv, säger hon.  

Ylva Larsdotter har bott i Helsing
fors länge och har privata erfarenhet

er av minoritets och majoritetsfrågor 
i Finland utifrån det finlandssvenska 
perspektivet. Det var tack vare de 
erfarenheterna som själva idén till 
projektet föddes.

– Jag har länge forskat och fördju
pat mig i relationerna mellan Sveri
ge och Finland. Med rötter också i 
Västerbotten finns det sedan jag var 
mycket liten en känsla, och med åren 
en förståelse, för utanförskap, ma
joritets/minoritetsfrågor, centrum/
periferi/kolonialism och naturligtvis 
frågor om politik och makt i Sveri
ge. Jag har även jobbat inom olika 
flerspråkighets och inkluderings
projekt i Finland, säger hon. n
 TEXT ELZA ZANDI

Upplands Väsby bibliotek är ett 
av fyra bibliotek som fått fören-
ingens utvecklingsstöd 2018 för 
projektet Vi syns och vi finns – 
Nationella minoriteter på  
Upplands Väsby bibliotek. 
Projektets syfte är att lyfta 
Sveriges fem nationella mino-
riteter – samer, judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar. 
Ylva Larsdotter är programan-
svarig bibliotekarie vid Upplands 
Väsby bibliotek och ansvarig  
för projektet. 
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all digital week som förut hette Get 
Online Week, är en europeisk kam
panjvecka där alla som arbetar för 
ökad digital delaktighet kan delta. 
Det kostar ingenting att anmäla sig, 
men varje aktör bekostar själv sin 
egen aktivitet. Digidelnätverkets na
tionella grupp samlar alla aktiviteter 
i Sverige, så anmäl gärna era event på 
digidel.se. Där finns också kampanj
material tillgängliga för nedladdning 
och länkar till mer information om 
kampanjen.

Huvudtema för kampanj-
veckan
∙  Främja mediekunnighet genom att 

utveckla kritiskt tänkande och digital  
läs- och skrivkunnighet.

∙  Skapa trygghet och tillit till teknik 
genom att utveckla kunskap om  
säkerhet online.

∙  Förbättra anställningsbarhet  
genom att utveckla rätt kompetens  
för nya digitala jobb.

behöver du eller ditt bibliotek göra 
en studieresa inom ramen för ett 
projekt ni arbetar med? Missa inte 
att söka Svensk biblioteksförenings 
resestipendier.

Syftet med våra resestipendier är 
att de ska bidra till en fördjupning av 
den sökandes bibliotekskunskaper, 
och alla medlemmar – både enskilda 
och institutionella – kan söka. Det är 
föreningens kansli som avgör vilka 

som tilldelas stipendierna, och beslut 
fattas och meddelas under april 
månad.

skicka din ansökan med en motive
ring och budget för resan till  
info@svbib.se märk ansökan  
”Resestipendier”

Sista ansökningsdag är 31 mars. n

Nu kan  
du söka  
rese- 
stipendier
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Delta i All Digital Week 25–31 mars

  

Utvecklingsstödet 
delas ut under  
hösten varje år,  

och beslut om vilka  
sökande som tilldelas  

stödet fattas av  
styrelsen.
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 mitten av maj kommer hela 
bibliotekssektorn att samlas i 
Helsingborg för att delta i Biblio
teksdagarna 2019. Det kommer 
att bli två intensiva dagar med 
temat kompetens.

Den som kommer att få moderera 
konferensen är Anders Mildner, som 
är innehålls och kommunikations
ansvarig på Altitude Meetings, ett 
företag som har jobbat väldigt tätt 
med biblioteksvärlden.

– Det var en självklarhet att ställa 
upp och vara moderator för Biblio
teksdagarna. Jag tycker att biblio

teksvärldens 
framtidsut
maningar 
är centrala 
för många av 
de utma
ningar som 
samhället 
i stort står 

inför, säger Anders Mildner till oss i 
en intervju.

Hela intervjun kan du läsa på fören
ingens webbplats – www.biblioteksfo
reningen.se

Välkommen till 
Biblioteksdagarna  
i Helsingborg

biblioteksdagarna kommer i år att 
hållas i Helsingborg 15–17 maj och 
har temat Kompetens.

Programmet inleds med 
ett mingel på kvällen den 15 
maj. Den 16 maj har Svensk 
biblioteksförening årsmöte 
kl. 8.30.

Konferensen startar med lunch 
på Helsingborgs konserthus den 
16 maj och avslutas kl. 15.00 den 17 
maj.

 
passa på och boka nu och få ett 
rabatterat pris, efter sista mars  
gäller ordinarie pris (ordinarie pris: 
medlem 4.500 kronor, ej medlem 
5.500 kronor).

För pensionärer och studenter 
kommer priset att vara detsamma 
hela anmälningsperioden.

Medlem: 3.500 kronor/deltagare
Ej medlem: 4.500 kronor/ 
deltagare
Student/pensionär: 2.000  
kronor/deltagare

du kan anmäla dig via föreningens 
webbplats – www.biblioteksfo
reningen.se

Vi samarbetar i år med konfe
rensföretaget Meetx, som sköter 
anmälningsprocessen och andra 
praktiska saker kring konferensen. 
Om du har några frågor kring din 
anmälan, kontakta Meetx på bibli
oteksdagarna@meetx.se

Observera att anmälan är  
bindande.

Biblioteksdagarna 2019 i sam 
arbete med Helsingborgs stad. n 

Det här är inte första gången 
som Maja Markhouss går 
på Biblioteksdagarna utan 
hennes sjätte. Första gången 
hon gick på konferensen var 
i Visby 2011, och det var då 
hon fick för sig att flytta till 
Gotland. Maja Markhouss 
jobbar som bibliotekarie på 
Almedalsbiblioteket och har 
varit medlem sedan 2000.  

Varför valde du att gå på Biblio-
teksdagarna 2019?

– Det är skönt att komma utan
för huset ibland...skämt åsido, jag 
kommer inte iväg på så många andra 
konferenser eller kurser, så jag ser 
det som fortbildning som både är 
roligt, nyttig och inspirerande. Så 
det har blivit Biblioteksdagarna de 

Varför går du på  
Biblioteksdagarna?

FO
TO

: JESPER BERG

senaste åren, beroende på var det har 
hållits.
Vad ser du mest fram emot?

– Temat är mycket intressant, 
och knepigt i dagens läge kan jag 
tycka. Har knappt varit i Helsingborg 
så bara det ser jag fram emot, och båt
turen till Helsingör låter spännan
de. Jag vet inte om det blir någon 
informationsträff för dem som ska åka 
till IFLAkonferensen i anslutning 
till Biblioteksdagarna, men i så fall 
även det. Sen brukar jag alltid passa 
på att besöka och träffa kollegor  
som jobbar med motsvarande 
lokalhistoriska samlingar på ortens 
bibliotek.
Vem är din drömtalare?

– Oj, vad svårt. Föreningen brukar 
ju bjuda in färgstarka personer i ”ro
pet”, och kring kompetens kan det ju 
vara från olika fält. Någon som ifråga
sätter bibliotekens roll eller förmåga 
att leva upp till uppdraget, med strate
gin, Digitalt först etcetera. n
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Våra talare på  
Biblioteksdagarna 2019

Anmäl dig till Biblioteksdagarna 2019 på föreningens webbplats: www.biblioteksforeningen.se  

De talare som  
är klara för  
Biblioteksdagarna är:

Nicklas Lundblad 
Niclas Lundblad är adjungerad 
professor i innovation vid KTH och 
Europachef för 
samhällsfrågor på 
Google. Han har 
i många år varit 
en aktiv röst i 
samhällsdebatten 
om   digitalisering, 
juridik och integritet.  
Under seminariet Kompetens i digital 
värld kommer han att prata om 
digitalisering och robotisering. AI 
och integritet är begrepp som präglar 
diskussionen om framtidens arbets
marknad. Vilka arbetsuppgifter kom
mer försvinna och vilka kan tillkom
ma framöver? Vilka krav ställer detta 
i sin tur på kompetens och kompe
tensutveckling för dem som arbetar 
med informationsförsörjning?   

Ulrika Ahlqvist 
Ulrika Ahlqvist har en 
bakgrund som lärare 
men har sadlat om 
till föreläsare och 
specialiserat sig på 
att utifrån den senaste 
hjärnforskningen hjälpa 
människor att nå sin fulla poten
tial. Under seminariet Vår viktigaste 
råvara – hjärnan kommer hon prata 
om vår hjärna. Hur fungerar den, hur 
utvecklas den och vad behöver den 
för att må bra? Hur påverkas hjärnan 
av digitalisering och vilka strategier 
finns det för att hantera ett ständigt 
uppkopplat arbetsliv?  

Sandy Hirsh
Sandy Hirsh, bibliotekarie, professor 
och chef för School of Information vid 
San Jose State University. Hon har 
också arbetat med UX i Silicon Valley 
och har haft flera uppdrag inom IFLA 
och ALA. Hennes forskning 
handlar bland annat om 
användarbeteende och 
informationssökning i 
relation till teknik.

Årsmöte 16 maj 2019  
i Helsingborg
i enlighet med Svensk biblioteksförenings stadgar paragraf 5 
kallas alla medlemmar till årsmöte torsdag 16 maj,  
klockan 08.30, i Helsingborgs konserthus, Roskildegatan 1, 
252 21 Helsingborg. n
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Du vet väl att  
du kan hålla koll på 

aktuella arrangemang  
i biblioteksvärlden  

via kalendern på  
biblioteks- 

foreningen.se
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2019 års marskonferens handlar om oss. Om våra uppdrag och 
verksamheter, om bilden av biblioteket och hur den uppfattas 
av våra användare och beslutsfattare. Behöver berättelsen om 
biblioteket förändras? Hur kommunicerar vi vad vi är och gör på 
ett tydligt och effektivt vis? Hur skall vi arbeta för att skapa en 
uppdaterad bild av biblioteken som besökare och medarbetare 
delar och kan mötas i?

Precis som alltid varvas långa och korta föredrag med 
workshops, goda exempel och möten med kollegor från olika 
biblioteksverksamheter. n

Välkommen till  
Marskonferensen!

DETALJERAD  
INFORMATION
Arrangör: Umeå 
stadsbibliotek, Umeå 
universitetsbibliotek, 
Sveriges depåbibliotek 
och lånecentral, Sveriges 
lantbruksuniversitet, 
Regionbibliotek Väster-
botten och Svensk biblio-
teksförenings Regionför-
ening Västerbotten.

Datum: 25-26 mars 2019

Anmälningsavgift

Enskild medlem i 
Svensk biblioteks- 
förening: 1 500 kr 

Ej medlem i Svensk 
biblioteksförening:  
1 900 kr 
Studerande/ 
pensionär: 700 kr 
Anmälningsavgiften 
faktureras. 

Anmäl dig till kon- 
ferensen på föreningens 
webbplats www.biblio-
teksforeningen.se Sommarboken är ett färdigt bibliotekskoncept för lustfylld sommarlovsläsning 

för barn 8-12 år! Som bibliotek får ni Sommarbokenmaterial, metodhandledning, 
boktips och mycket mer.

Läs mer och boka på kulturivast.se/sommarboken

Välkomna till jobbtorget!
Platsannonsera i Biblioteksbladet!  

Här når du också dem som inte visste att de sökte jobb.  
Och biblioteksbladet.se håller öppet alla dagar. 

 
Priser och info hittar du på biblioteksbladet.se/annonsera

HALMSTAD

Bibliotekarie till  
enheten Bibliotek, 
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