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För övrigt
Inte bara ytterkants-
högern ifrågasätter 

biblio teken. På 
sistone har Svenska 

förläggare föreningen 
och författaren Daniel 

Sjölin hävdat att de 
hotar litterär kvalitet 

och upphovs- 
personers situation. 
Vart ska detta bära?
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Sofia Malmberg har skrivit en handbok och startat ett nätverk för skolbibliotekssamord-
nare. Trots kärv ekonomi i många kommuner ser hon ljust på skolbibliotekens situation.
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Kommunernas kris går ut över 
folkbiblioteken. Hur klarar de sina 
uppdrag när budgetarna krymper? 

s 13

FO
TO

: KU
V

IO
LEDARE

Vad är ett bibliotek? 

N
ågon vecka före jul publi-
cerar Göteborgs-Posten 
en insändare med rubri-
ken ”Vår tids rädsla för 
böcker”. Textens förfat-
tare heter Lars-Erik och 
presenterar sig som en 

systembibliotekarie med nästan 35 år i yrket. 
Han uttrycker en gryende oro över det allt 

svagare intresset för boken i samhället, inklu-
sive på biblioteken, och refererar till statistik 
som visar att människor i Sverige och övriga 
länder i OECD läser allt mindre och att nästan 
hälften av de svenska skoleleverna tycker att 
läsning är slöseri med tid.

”Om inte ens bibliotekscheferna värnar om 
läsningens betydelse, hur ska då elever kunna 
göra det?”, frågar sig Lars-Erik.

insändaren får mig att tänka på alla de gång-
er jag har fått höra att jag har en föråldrad och 
nostalgisk uppfattning om vad ett folkbiblio-
tek är.

”Du kanske tror att det är ett hus med 
böcker?”

Jag får höra det lite då och då – och 
ändå har jag nog en rätt klar uppfatt-
ning om vart biblioteken strävar på 
2020-talet.

Det sätt detta sägs och skrivs på 
avslöjar alltid att hus med böcker 
verkligen inte är något bra. Men, 
upplysningsvis: 

Det är just så nästan alla biblio-
tek ser ut och därför uppfattas. 
Datorer, green screens, vr-utrust-
ningar, 3d-skrivare – inget ändrar 
på det.

Glappet mellan självbilden och 
det människor faktiskt ser gyn-
nar knappast verksamheter som 
fram över kommer att pressas allt 

hårdare av ekonomiska realiteter. 
Om bibliotek inte är hus med böcker – vad är 

de då istället? 
Att frågan ens måste ställas är ett tecken på 

ett pedagogiskt misslyckande som knappast 
underlättar när kommunpolitiker ska förmås 
att slå besparingsplaner ur hågen. Hur tala för 
sin sak och övertyga om sin relevans, när ens 
roll och betydelse är så oklar? 

Inte minst handlar det om att förklara var-
för just hus med böcker är något icke önskvärt 
i en tid när läsningen viker och boken är hotad. 

”Vem strider för boken när inte ens bibliote-
ken verkar tycka att den är så viktig?”, skriver 
Lars-Erik. 

kort efter publiceringen får jag ett mejl 
från honom. Det visar sig att han egentligen 
heter något annat men har varit rädd för att 
uttrycka sig under sitt verkliga namn.

”Utifrån sett verkar det naturligtvis absurt 
att en bibliotekarie inte vågar uttala sig om 
böcker! Men så är det – tro mig”, skriver hen 
och fortsätter: ”Chefer och många andra bibli-
otekarier ser inte längre läsning och bildning 

som något självklart inom verksamheten.”
Jag ber om en närmare förklaring till 

valet att uppträda under pseudonym.
”Det är ett känsligt ämne och man 

vill ju gärna behålla jobbet”, svarar 
Lars-Erik.

Finns det alltså individer på bib-
lioteken som så hett avskyr tanken 
på hus med böcker att det får dem att 
uppträda direkt fientligt mot kolleger 
som inte delar deras uppfattning? 

Hör av er till mig och berätta – 
thord@a4.se.

Alla som önskar förblir anonyma.

Thord Eriksson 
Chefredaktör

Form
Johanna Jonsson
johannaj@a4.se

Ansvarig utgivare och chefredaktör
Thord Eriksson, thord@a4.se, 0709-710 210

Webb/reporter
Annika Clemens
annika.clemens@a4.se

Reporter 
Jennie Aquilonius
jennie@a4.se

Reporter 
Tim Andersson
tim@a4.se

Omslagsillustration: Erik Svetoft
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Mer för pengarna i Helsingfors. Ett 
AI-baserat logistiksystem gjorde 
att Ode kunde invigas utan att mer 
personal anställts. 

s 24
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nder vintern 
har flera opi-
nionsmät-
ningar visat 
att stödet för 
Sverigede-
mokraterna 

ökar och att partiet kan 
vara på väg att bli störst i 
Sverige. Efter valet 2022 är 
det alltså möjligt att SD:s 
inflytande över landets 
bibliotek växer kraftigt.

Drygt 30 procent av 
landets folkbibliotek-
schefer oroas över denna 
möjliga utveckling, visar 
en enkätundersökning 
som Biblioteksbladet har 
genomfört. Att oron främst 
kretsar kring SD syns tyd-
ligt i fritextsvaren. 

– Det är självklart be-
kymmersamt, säger kultur- 
och demokratiminister 
Amanda Lind (MP).

– Jag har förståelse för oron och 
jag tycker det är extremt upprörande, 
både när SD-politiker vill påverka 
program på bibliotek och när det läggs 
förslag på kommunal och nationell 
nivå som går ut på att begränsa till-
gången till bibliotek.

Amanda Lind säger sig märka 

SD-framgångar väcker chefers oro
Händelserna i Sölvesborg förskräcker. Många  
bibliotekschefer oroas av den politiska utvecklingen, visar  
Biblioteksbladets undersökning. TEXT THORD ERIKSSON

exempel förslag om en digitalisering 
av Kungliga bibliotekets samlingar, 
bevarande av internationella bibliote-
ket i Stockholm genom att göra det till 
en nationell angelägenhet, liksom ett 
slopande av bibliotekslagens skriv-
ning om att prioritera andra språk än 
svenska och de nationella minoritets-
språken.

Aron Emilsson drar slutsatsen att 
oro hos 30 procent av folkbibliotekens 
chefer faktiskt innebär att en majori-
tet inte delar den känslan.

– Vi gör en omfattande satsning 
och jag ser inga anledningar till oro 
om våra opinionsframgångar fort-
sätter utan snarare tvärtom, för det 
skulle gagna många bibliotek, menar 
jag. n
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På den nystartade  
bibliotekarieutbildningen på 
Södertörns högskola  
har studenterna fått i  
uppgift att skriva debatt- 
artiklar om bibliotek.

– det är mycket debatt kring biblio- 
teken, men oftast förs den av andra 
än bibliotekarier, säger Pamela Schultz 
Nybacka, programsamordnare för 
bibliotekarie programmet. 

Studenterna började i höstas och har 
alltså redan den första terminen fått i 
uppgift att skriva en debattartikel. 

– Det kan verka som en svår uppgift 
för nya studenter, säger Pamela Schultz 
Nybacka.

Men hon tycker att det är bra att 
börja med den typen av uppgift innan 

studenterna blir 
alltför formade av 
utbildningen. Det 
finns ett fönster, 
säger Pamela 
Schultz Nybacka, 
när eleverna bär 

på det engagemang 
de ofta har i början 

och ännu inte har formats för mycket av 
utbildningen.

Att stärka bibliotekens röst, och alltså 
låta bibliotekarier vara en del av debatten 
som så ofta förs av andra yrkesgrupper, 
ligger också i linje med senaste Ifla-stra-
tegin. Genom att skapa opinion om ex-
empelvis öppen tillgång och andra frågor 
stärks bibliotekens roll och röst i samhäl-
let, skriver Ifla i strategin som antogs i 
slutet av förra sommaren. 

Det nya treåriga bibliotekarieprogram-
met på Södertörns högskola utanför 
Stockholm startade i höstas. Det är en 
både praktisk och teoretisk utbildning. n

ANNIKA CLEMENS

Studenter 
debatterar 
om bibliotek
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Aron Emilsson.

hur höstens och vinterns 
uppmärksamhet kring SD:s 
politik har skapat upp-
slutning för bibliotekens 
verksamhet.

– De auktoritära ten-
denserna väcker motstånd, 
säger hon.

Sverigedemokraternas 
kulturpolitiske talesperson 
Aron Emilsson gör själv en 
koppling mellan oron kring 

hans parti som framkommer 
i undersökningen, och den 
riksdagsmotion om att bland 
annat inskränka möjlig-
heten till bibliotekslån för 
personer som inte är svenska 
medborgare, som Biblioteks-
bladet uppmärksammade i 
november förra året. 

– En grundprincip är att 
vissa tjänster också ska vara 
knutna till medborgarskap. 
Det är på en generell nivå. 

Det finns en gränsdragningspro-
blematik, sa Aron Emilsson då till 
Biblioteksbladets reporter.

Senare har Sverigedemokraterna 
dock hävdat att partiets förslag inte 
gäller alla icke-medborgare utan en-
dast personer som saknar uppehålls-
tillstånd och vistas illegalt i Sverige. 

Partiets övriga förslag på biblio-

teksområdet har skuggats av upp-
märksamheten kring medborgarkra-
vet, tror Aron Emilsson. 

I höstens riksdagsmotion fanns till 

Är du orolig över vad ett förändrat 
politiskt styre i kommunen skulle 
innebära för ditt bibliotek?

Bibliotekscheferna 
om sin politiska oro

”… orolig att politiken  
ska försöka detaljstyra mer oavsett 

politisk färg men mest om SD ökar – 
med tanke på Sölvesborg.”

”Ett starkt SD skrämmer.”

”SD = mindre budget.”

”Med tanke på vad som hänt i exem-
pelvis Sölvesborg, är jag naturligtvis 
oroad över ett eventuellt ökat infly-

tande för SD.”

”Vissa politiska riktningar har  
ett destruktivt förhållande till  

kultur och integration.”

”… politiker som ifrågasätter  
bibliotekets uppdrag med  

prioriterade grupper gör mig orolig 
inför framtiden.”

”… det kan snabbt vända vad gäller 
det vi idag ser som bland det vikti-

gaste vi gör: att vara en demokratisk 
arena där alla får plats.”

”Jag följer med viss oro utvecklingen 
i vissa SD-ledda kommuner kring hur 
politiken inte respekterar armlängds 

avstånd.”

”Det parti som är (på väg att bli) det 
största i landet har en agenda som 

INTE gynnar folkbiblioteken!”
”Om det blir en borgerlig majoritet 

med M tillsammans med SD  
kan det få negativa konsekvenser 

som i värsta fall hotar  
demokratiuppdraget.”

Enkäten skickades till cheferna för landets 
folkbibliotek. Svar kom från 228 personer, en 
frekvens på 79 procent.

31 %

51%

18% 

Ja  

Nej

Vet ej

31%
är oroliga.

Sölvesborg har blivit ett skylt- 
fönster för SD:s politik.  
Utvecklingen i kommunen väcker 
oro hos många folkbibliotekschefer 
i andra delar av landet.

FOTO: KRISTIAN POHL /
REGERINGSKANSLIET

Amanda Lind.

FOTO: RIKSDAGEN

Pamela Schultz  
Nybacka.
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B 
iblioteken i Suffolk i östra 
England ville ta reda på 
hur mycket de bidrar till 
samhällsekonomin, genom 
de sociala vinster som 

bibliotekens tjänster ger i form av 
exempelvis minskad ensamhet eller 
stress. Därför gav man den oberoende 
konsultfirman Moore Kingston Smith i 
uppdrag att undersöka vinsterna av tre 
av Suffolkbibliotekens primära tjäns-
ter, omvandlat till pund och pence. 

– Att mäta avkastningen av en 
social investering är ett sätt att hjälpa 
oss, allmänheten och 
de som fattar beslut om 
offentlig finansiering, att 
förstå värdet av arbete med 
ett socialt syfte, säger Karl 
Leathem som är en av fors-
karna bakom studien.

Tjänsterna på biblioteket 
som han och hans kollegor 
tittade närmare på var 
gruppträffar för föräld-
rar och barn under 
fem år, grupper för 
äldre och ”open space 
groups” som är öppna 
för alla och fokuserar 
på att bidra till ökad 
mental hälsa bland 
Suffolks invånare. 
Karl Leathem säger 
att han överras-
kades av att se i 
vilken utsträckning 
människor som redan 
lever med psykisk 
ohälsa kunde undvika 
en upptrappning av sina problem, ge-
nom att ha regelbunden kontakt med 
andra vid open space-sessionerna. 

– Det gjorde till exempel att de 

intresserade sig mer för sitt eget 
välmående och därför skötte sin egen 
medicinering bättre. 

Forskarna värderade effekten av 
tjänsterna genom att jämföra med 
sådant som skulle kunna ge samma 
effekt – som en terapeut, en mobil-
telefon eller till och med en semes-
terresa – och som redan har ett känt 
ekonomiskt värde. På så sätt kom de 
fram till att varje pund som investeras 
i bibliotekens tjänster genererar drygt 
åtta pund, i ”socialt värde”. 

Forskarna bedömde också att de 
värderade tjänster på bib-
lioteken i Suffolk samman-
lagt bidrar med nära två 
miljoner pund (nästan 25 
miljoner kronor) i ”socialt 
värde” varje år.

I Suffolk är social isole-
ring ett växande problem 
och bibliotekschefen Bruce 
Leeke säger i en kommen-
tar att han ser att biblio-
tekens tjänster förbättrar 

invånarnas liv varje 
dag, och att man nu 
också har avgörande 
bevis för att så är 
fallet.

Karl Leathem från 
Moore Kingston 
Smith hoppas att fler 
bibliotek kan använ-
da studiens resultat 
för att locka till 
investeringar eller ta 
hänsyn till resulta-
ten när nya tjänster 
ska utformas. 

– Jag vill att framtida tjänster ska 
designas utifrån vad som skapar mest 
socialt värde, och inte bara utifrån 
vad som är ekonomiskt lönsamt. n

JUST
NU

Bibliotek värda åtta 
gånger sina kostnader

Bibliotekarier  
för klimatet
det internationella nätverket  
Libraries4future har bildats för att 
lyfta klimatfrågan i biblioteksvärlden.

– Biblioteken 
kan bidra till att 
alla får tillgång 
till kunskap, 
säger Anna 
Åkerberg, biblio-
teksutvecklare 

i Skåne som skrev under nätverkets 
upprop i januari.

– På senaste tiden har klimatfrågan 
blivit polariserad och det diskuteras 
om det är en höger- eller vänsterfråga. 
Men folkbiblioteken har ett ansvar att 
föra de mer nyanserade samtalen som 
är mer reflekterande, säger hon. n  

ANNIKA CLEMENS

”Jag vill att framtida 
tjänster ska desig-

nas utifrån vad som 
skapar mest socialt 
värde, och inte bara 

utifrån vad som  
är ekonomiskt  

lönsamt.”

Kan ett biblioteks tjänster mätas i pengar? Ja, hävdar forskare.
Det sociala värdet gör investeringen lönsam.  TEXT  KARIN PERSSON

Karl Leathem.
FOTO:  MOORE  

KINGSTON SMITH

Procentuell andel av besökarna 
på huvudbiblioteket i  

San Francisco som är hemlösa. 
Biblioteket ser socialt arbete 

som en del av huvudverksam-
heten och har sedan tio år en 

socialarbetare anställd.  
Källa: Bok og Bibliotek n 

BBL

WWW.EUROBIB.SE

Huvudbiblioteket i Täby har rustats upp och blivit modernare och mer tillgängligt.
Lokalen har nu mer luft och ljus, och den är flexibelt möblerad med bland annat högre 
hyllor som rymmer fler böcker.
Biblioteket är betydligt rymligare och fungerar för olika typer av aktiviteter under alla 
veckans dagar.

BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET

15
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Arbetarrörelsen 
krymper biblioteket 
fem personer sägs upp och två tjänster 
återbesätts inte efter pensionsavgångar 
när Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
tvingas spara för att klara ekonomin.

– Vi har fått för stor kostym och tyvärr 
är personal en stor kostnad, säger Monica 
Sparrman, tillförordnad institutionschef.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är en 
stiftelse finansierad av LO, Socialdemokrater-
na och staten.n  

ANNIKA CLEMENS
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N 
är Bibsamkonsortiet 
sade upp avtalet med 
Elsevier våren 2018 
kom det som något av 
en chock för många 

aktörer som tvingades reflektera över 
hur tillgången till forskningsartik-
lar skulle lösas. Under 17 månader 
behövde forskare klara sig utan avtal 
med Elsevier och därmed tillgång till 
jätteförlagets vetenskapliga artiklar. 

Över 40 000 forskare berördes av 
uppsägningen och ungefär en tiondel 
av dem har svarat på en enkät som 
Kungliga biblioteket låtit göra. Drygt 
hälften av de svarande tycker att 
deras arbete påverkades negativt. 
De forskare som påverkades mest av 
uppsägningen arbetar inom vård och 
omsorg samt medicin och odontologi. 
Forskare inom humaniora och teolo-
gi påverkades minst.

Större delen av dem som påver-
kades negativt i sitt arbete är också 
negativt inställda till uppsägningen. 

Men nästan fyra av tio tycker att det 
var bra att avtalet sades upp, främst 
för att det sågs som en viktig marke-
ring mot Elseviers monopolställning.

När licensavtalen med Elsevier 
sades upp kostade de Bibsamkonsor-
tiet 123 miljoner kronor per år. För-
handlingar fördes om öppen tillgång 
i avtalen, men parterna kunde inte 
komma överens om pris och innehåll. 
När Elsevier erbjöd en modell där 
kostnaderna för både läsning och 
publicering skulle öka under avtals-
perioden, beslutades att säga upp 
avtalet. I november förra året slöts en 
ny överenskommelse. n

Forskare påverkades  
negativt av Elsevier- 
uppsägningen
Bra markering mot Elseviers monopolställning, tycker fyra 
av tio forskare om att Elsevier-avtalet sades upp. Men  
ungefär hälften av forskarna är kritiska till uppsägningen. 
TEXT ANNIKA CLEMENS

AVTALET MED ELSEVIER
Avtalet med Elsevier avser närmare 
2 500 tidskrifter. Licenskostnaden 
för avtalet var 123 miljoner kronor 
2017. Kostnaderna för öppet tillgäng-
lig publicering av svensk forskning 
var knappt 14 miljoner kronor. 

marie holmqvist 
är ny chef för Västerås 
stadsbibliotek. Hon har 
tidigare varit biblioteks-
chef i Upplands-Bro, 
Salem och Katrineholm 
och bibliotekarie på 

Stockholms stadsbibliotek. Senast 
kommer hon från en tjänst som 
bibliotek- och kulturansvarig i Håbo 
kommun.

layla husain
Är nyanställd av Hel-
singborgs stadsbibliotek 
som projektledare och 
tjänstedesigner. En vik-
tig uppgift blir att samla 
in olika perspektiv från 

aktörer inblandade i den förestående 
om- och utbyggnaden av biblioteket. 
Hon har tidigare jobbat med UX och 
tjänstedesign på konsultföretag och i 
mjukvarubranschen.

thomas ericsson
Tillträder jobbet som 
chef för biblioteket i 
Vimmerby i mars. Han 
lämnar en tjänst som 
bibliotekschef i Kinda 
kommun där han har 

jobbat i 17 år och återvänder till biblio-
teket där han påbörjade sin karriär för 
drygt 30 år sedan. 

vi har nytt jobb
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bibliotekssystem? 

Det fria bibliotekssystemet Koha finns i 
22 folkbibliotek, över 100 skolbibliotek, 
universitets- och specialbibliotek.

DET FRIA BIBLIOTEKSSYSTEMET

kohasverige.se

Ska ni välja 

Nu satsar vi extra på skolbibliotek!

Svenska Akademiens 
bibliotekariepris 

2020 

Välkommen att nominera  
din kandidat.

 
Mer information på:

www.svenskaakademien.se/bibliotekariepriset

När du ger en gåva kommer dina uppgifter  
att behandlas av Svenska Röda Korset.  
Läs mer på www.rodakorset.se/personligintegritet

HJÄLP SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 4648
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Berit Viklund är serietecknare och biblioteksassistent på Malmö universitetsbibliotek.  
Hon debuterade 2017 med boken Kaninhålet på Syster förlag.

MÅNADENS SERIE AV BERIT VIKLUND

JUST
NU

”Jag vill dedicera priset 
till min bibliotekarie i 

högstadiet som gav mig 
mycket bra boktips och 

fick mig att läsa.”
REGISSÖREN LEVAN AKIN I SITT TACKTAL 

EFTER ATT HA FÅTT EN GULDBAGGE  

FÖR MANUSET TILL AND THEN WE DANCED. 

FILMEN BELÖNADES MED YTTERLIGARE SEX 

UTMÄRKELSER VID GALAN  

I SLUTET AV JANUARI.

Svag efterfrågan på  
bibliotekskompetens  
i Finland

D
en finska bibliotekslagen 
ändrades häromåret  
och tidigare detaljerade 
krav på hur offentliga 
bibliotek ska vara beman-

nade försvann. 
Den nya lagtexten liknar mer den 

svenska och istället för detaljregle-
ring handlar det nu om att bibliotek 
ska ha ”tillräckligt” många anställda 
med formell bibliotekskompetens 
och ”tillräckligt” många med annan 
kompetens. Innebörden av ”tillräck-
ligt” anges inte.

I en färsk rapport från Svenska 
kulturfonden står det klart att det 
efter lagändringen är vanligt att for-
mell utbildning inte efterfrågas vid 
rekrytering av personal. Biblioteken 
betonar istället personlig och social 
kompetens före yrkeskompetens. 

Svenska kulturfonden rekom-
menderar de finska kommunerna 
att inventera utbildningsprofilen 
hos befintlig bibliotekspersonal och 
skapa strategier för att upprätthålla 
kunskapsnivån. n BBL

Få koll på hundratals nya mångspråkstitlar varje år med BTJ-häftet.
Både för barn, ungdom och vuxna. Titlar på bland annat arabiska, 
nypersiska, kinesiska, bosniska, kurdiska, somaliska och vietnamesiska 
presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt.

I snart 70 år har BTJ stöttat och väglett biblioteken i inköpsarbetet. Till-
sammans med biblioteken har vi byggt upp något unikt. För att ni ska 
kunna prioritera låntagarna.

Så ta hjälp av experterna. Med 700 oberoende lektörer och våra 
egna experter är inköpsvägledning från BTJ ett kraftfullt verktyg för att 
navigera i medieutbudet.

Hittar du inte 
böcker på arabiska 

eller somaliska?
Lugn, vi kan mångspråk.

BTJ.se

Låt 
recensionerna 

visa vägen!

BTJ_helsida_nr1-2020.indd   1BTJ_helsida_nr1-2020.indd   1 2019-12-19   08:59:342019-12-19   08:59:34

Vad ska det bli av 2020?

Regionbibliotekarier 
har ett fritt uppdrag
vad gör egentligen en bibliotekarie på 
ett regionbibliotek? Forskaren Ola Pilerot på 
Bibliotekshögskolan i Borås har undersökt 
saken på uppdrag av Region Uppsala.

Utöver möten, omvärldsbevakning och 
administration är mycket av arbetet på 
regionbibliotek upp till bibliotekarien själv att 
utforma, konstaterar Ola Pilerot. Detta med-
för en viss osäkerhet kring om medarbetarna 
ägnar sig åt rätt arbetsuppgifter, men det 
innebär också stora möjligheter. 

Friheten gör att bibliotekarier som arbetar 
i regioner kan utforska och pröva nya idéer 
och uppslag. n BBL
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Drygt tre av tio folkbibliotek har fått 
sina budgetar krympta 2020, visar 

Biblioteksbladets undersökning. 
Är det möjligt leva upp till lagens krav 

när resurserna blir allt mindre? 
Går det att få mer för pengarna? 

TEMA

När pengarna 
försvinner  

[s 14]   Pengarna försvinner
[S 20]  3 av 10 måste spara 
[S 24]   Mer för pengarna 

yns vi? Hörs vi? Nå igenom bruset 
och marknadsför biblioteket av 
Malin Utter. Utgiven av Btj förlag

Malin Utter beskriver sin bok 
som en handbok i marknadsföring 
och den riktar sig till den som re-

dan arbetar med marknadsföring och den som 
vill komma igång med ett sådant arbete. Malin 
Utter är universitetsadjunkt på bibliotekshög-

skolan i Borås och idén 
till boken kom utifrån 
ett behov av relevant 
kurslitteratur inom 
just ämnet marknads-
föring på bibliotek. 
Boken bygger på 
resultat från en enkät 
som skickades ut till 
olika typer av bibliotek 
för att ta reda på vilket 
arbete som utförs och 
vilka utmaningarna 

är. Det visade sig att marknadsföring många 
gånger är prioriterat, men att arbetet inte är 
strukturerat och att det ofta saknas resurser 
och formell kunskap. 

   

malin utter guidar läsaren pedagogiskt 
genom marknadsföringens olika delar – hela 
tiden med ett biblioteksperspektiv. Boken är 

uppdelad på kapitel om olika marknadsfö-
ringsteorier, hur man kan ta reda på vilka ens 
användare är och vad de har för behov, hur 
man skriver en kommunikationsplan samt en 
genomgång av olika kommunikationskanaler 
där sociala medier särskilt lyfts fram. Det 
finns en väl avvägd balans mellan översiktlig 
genomgång av olika teorier och processer och 
mer handfasta och ofta personliga tips och råd. 
Malin delar också med sig av goda exempel på 
marknadsföringskampanjer, både nationella 
och internationella, som kan verka inspirerande. 

som bibliotekarie har jag arbetat med mark-
nadsföring på olika sätt, både traditionellt med 
affischer och foldrar samt via sociala medier, 
hemsidor, bloggar, etc. För mig, och säkert 
för många andra inom bibliotekssektorn, är 
denna bok ett välkommet bidrag för att kunna 
skapa en struktur i arbetet. Den hjälper en att 
svara på frågor kring varför vi ska arbeta med 
marknadsföring, för vem, vad som ska mark-
nadsföras och i vilka kanaler. Arbetet kan 
därigenom effektiviseras och riktas till rätt 
målgrupp. Boken kan inspirera medarbetare 
på både folkbibliotek, universitetsbibliotek 
och skolbibliotek att själva skapa marknadsfö-
ringsmaterial och kommunikationskampanjer 
på ett professionellt sätt, utan att det behöver 
kosta så mycket. 

     
malin utter inleder med att ställa frågan om 
bibliotek överhuvudtaget ska marknadsföra 
sig. Svaret är självklart: Ja! Bibliotek är fantas-
tiska och värda att både synas och höras långt 
över bruset! Med hjälp av denna handbok kan 
vi med marknadsföringens hjälp nå fler. n

RECENSION

Användbart 
om marknadsföring

S
TEXT LISA MUHR
BIBLIOTEKARIE,  
FISKSÄTRA BIBLIOTEK
FORUMBIBLIOTEKEN  
I NACKA

Betyg

Malin Utters handbok i marknadsföring är ett  
välkommet bidrag för att skapa struktur i arbetet,  
skriver Lisa Muhr, bibliotekarie i Fisksätra.

Kommentar: 
Det enda som drar ned 
helhetsintrycket är den 
i min smak lite tråkiga 
layouten. 

Malin Utter
FOTO: SUSS WILÉN
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n frostig vintervy av Kolbäcksån 
pryder omslaget till Surahammars 
kommuns budget för 2020. Bilden 
känns som en symbol för det bistra 
ekonomiska läget i den lilla Väst-
manlandskommunen. Här är det 

återhållsamhet och hårda prioriteringar som 
gäller, vilket inte minst drabbar biblioteket. 
Surahammar är en av de kommuner som drar 
ner mest på biblioteksverksamheten. Kostna-
derna ska minskas med nästan 20 procent. En 
miljon ska skäras bort. Sex tjänster blir fyra. 

– Ett nödvändigt beslut. 
Vi har sparat på skolan i 
flera år, nu finns inte mer att 
ta där, säger barn– och bild-
ningsnämndens ordförande 
Peter Berg (V).

– Jag förstår inte hur det 
ska gå till, säger Gunilla 
Falk, som är bibliotekschef 
och kulturutvecklare i 
kommunen.

Biblioteket i Surahammar 
ligger mitt i byn i lokaler som hyrs av Folkets 
hus. Apoteket, en nyöppnad vårdcentral och 
Systembolaget är närmaste grannar. I den 
tidstypiska tegelbyggnaden från 1980-talet 
har biblioteket trivsamma och ändamålsenli-
ga lokaler, som nyligen fräschats upp med ny 
belysning och nya sittmöbler.

Trots bibliotekets centrala geografiska 
placering har kulturen en undanskymd roll 
i Surahammar. I kommunens vision finns 
visserligen ”ett levande kulturliv” som en av 
punkterna men det är svårt att se hur det ska 
uppnås. I årsredovisningen för 2018 ägnas 
kulturen inte ett ord utan är bara en utgifts-
siffra. I budgeten för 2020 finns två meningar 
om biblioteket. I den ena konstateras att 
verksamhet bedrivs i Surahammar, Ramnäs 
och Virsbo. I den andra att man måste minska 
kostnaderna med 1 miljon kronor jämfört med 

2019, då man hade ett anslag 
på 5,3 miljoner. 

kultur och fritid hör till 
barn– och bildningsnämn-
dens ansvar. I nämnden 
dominerar skolfrågorna helt. 
Under 2019 finns bara två 
protokollförda ärenden som 
gäller biblioteket. Båda rör 
Surahammars deltagande i 
samverkan inom Bibliotek 

i Västmanland och införandet av det gemen-
samma datasystemet Koha, som installerats 
under hösten 2019. Bibliotekschefen är inte 
med på nämndens sammanträden och har 
inga möten med ordföranden. Kommunika-
tionen mellan henne och nämnden ska gå via 
skolchefen.

E
”Jag kan inte den  
lagen, faktiskt.”

BARN– OCH BILDNINGSNÄMNDENS  
ORDFÖRANDE PETER BERG (V)  

SVARAR PÅ FRÅGAN OM KOMMUNEN 
LEVER UPP TILL BIBLIOTEKSLAGEN  

EFTER BESPARINGARNA.
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Surahammar är en av de kommuner som sparar mest på sina bibliotek  
– inför 2020 har budgeten krympts med nästan 20 procent.  
”Jag förstår inte hur det ska gå till”, säger bibliotekschefen.  

TEXT LENA HÖRNGREN  ILLUSTRATION ERIK SVETOFT

I Surahammar är   
var femte krona  

borta 2020

Drygt tre av  
tio folkbibliotek  
har krympta  
budgetar 2020. 
Surahammar är en 
av de kommuner 
som gör störst 
neddragningar.

REPORTAGE 



| BIBLIOTEKSBLADET 1 | 2020 BIBLIOTEKSBLADET 1 | 2020  | 16 17

– Jag vet inte vad politi-
kerna vill eller förväntar 
sig. Jag gissar och utgår 
från att de hör av sig om 
de tycker jag gör fel, säger 
Gunilla Falk.

Hon har gjort en konse-
kvensbeskrivning av vad 
en nedskärning med två 
tjänster skulle innebära. Den utgår från Bibli-
otekslagen och Surahammars biblioteksplan 
för 2014–2018. 

– Planen borde uppdateras men det hör till 
det jag inte hunnit med, säger Gunilla Falk.

I det sjusidiga dokumentet konstaterar hon 
att neddragningarna gör det svårt att uppfylla 
lagens krav och planens mål. 

– Jag undrar om politikerna ens vet att det 
finns en bibliotekslag, säger bibliotekarien 
Kerstin Weidel, som är lokalt fackligt ombud 
för DIK.

En farhåga som inte visar sig helt ogrundad. 
När Peter Berg, som varit barn– och bildnings-
nämndens ordförande sedan valet 2018, får 
frågan om han tror att Surahammar kommer 
att leva upp till lagen efter biblioteksbespa-
ringarna svarar han:

– Jag kan inte den lagen, faktiskt.
Av Gunilla Falks konsekvensbeskrivning 

framgår att det med lägre bemanning blir 
svårt att hinna med något utöver den löpan-
de verksamheten. Till det som riskerar att 
försvinna hör utåtriktade aktiviteter som bok-
presentationer, föreläsningar och utställning-
ar. Öppettiderna måste begränsas, vilket hon 
tycker känns extra trist när Surahammar gått 
emot rikstrenden och ökat antalet besökare.

Surahammar består av tre gamla bruksorter 
längs Kolbäcksån, Surahammar, Ramnäs och 
Virsbo. Biblioteket har verksamhet på alla tre 
orterna. Huvudbiblioteket inne i Suraham-
mar är öppet alla vardagar och vintertid även 
lördagar. I Virsbo finns biblioteket i anslut-
ning till låg– och mellanstadieskolan. Här är 
bemannat två dagar i veckan. Därutöver är det 
Meröppet med självservice för låntagare alla 
vardagar. I Ramnäs finns en utlåningsstation 
på servicehuset, som har öppet två gånger i 
veckan.

peter berg är svävande i sina svar om vad som 
ska sparas på. Öppettiderna bedömer han som 
generösa och ser hellre begränsat öppethållan-
de än stängning av någon av filialerna för att 
klara sparkraven. Gunilla Falk vill prioritera 
huvudbiblioteket.

– Vi ska under våren sätta oss ner och fun-
dera över hur besparingarna ska genomföras, 
säger Peter Berg.

Det har inte varit några högljudda protester 
mot nerdragningarna på biblioteket. En pro-
testlista som besökare placerat vid lånedisken 
hade fram till jul samlat knappt 400 namn. 
Kulturföreningarna har uttryckt oro för att 
bibliotekschefen får mindre tid för rollen som 
kulturutvecklare när resurserna krymper. En 
oro som Gunilla Falk delar.

Sverigedemokraterna, som är näst största 
parti i fullmäktige, är de enda som reserverat 
sig mot bibliotekets minskade anslag:

– Vi tycker att biblioteket är väldigt viktigt, 
inte minst för barnens skull i ett läge när vi 
tvingats lägga ner öppna förskolan, säger 
gruppledaren Kent Pettersson (SD).

Den allmänna känslan både bland politiker 

”Jag undrar om  
politikerna ens vet att det 

finns en bibliotekslag.”
KERSTIN WEIDEL, BIBLIOTEKARIE OCH  

FACKLIGT OMBUD FÖR DIK

”Vi tycker att  
biblioteket är väldigt 

viktigt.”
KENT PETTERSSON, GRUPPLEDARE FÖR 
SD – DET ENDA PARTI SOM RESERVERAT 

SIG MOT BESPARINGARNA.

och allmänhet tycks vara att det är tråkigt 
men nödvändigt att spara på biblioteket när 
pengarna inte räcker. Skolan är en obligatorisk 
verksamhet som måste komma först. Men 
besparingar slipper man inte där heller, fem 
resurstjänster försvinner. Dessutom kommer 
bibliotekets nerdragningar att märkas även 
på skolorna. Barnbibliotekarie Ulrika von 
Knorring besöker alla klasser i årskurs 1–6 för 
bokprat. Det blir det knappast tid för i fortsätt-
ningen.

– Lärarna hinner inte och har en annan syn 
på läsning. De betonar det instrumentella, jag 
vill uppmuntra till lustläsning, säger hon.

DIK har protesterat. I en skrivelse till poli-
tikerna framhåller Kerstin Weidel bibliotekets 
roll i lokalsamhället:

”Biblioteket är den enda plats där surabor-
na helt förutsättningslöst kan komma in, slå 
sig ner och ofta stöta på gamla bekanta. Att 

skära ner personalstyrkan med en tredjedel 
skulle med nödvändighet innebära kraftigt 
inskränkta öppettider.”

kerstin weidel följde upp sin skrivelse med 
en fråga vid allmänhetens frågestund på 
kommunfullmäktiges sista sammanträde 
före årsskiftet där budgeten för 2020 slutligen 
klubbades. Ordförandens formalism gjorde 
det uppenbart att biblioteksfrågan är känslig. 
Hon inledde med att läsa arbetsordningen, 
som hon valde att tolka strikt. Kerstin Weidel 
skulle inte få ställa frågan i sin helhet. När 
hon protesterade blev hon barskt anmodad 
att följa reglerna. Fullmäktige och eventuella 
närradiolyssnare fick därför inte höra hennes 
argumentation, bara slutklämmen:

”Hur tänker Surahammars kommun 
fortsättningsvis förvalta det lilla som finns 
kvar av arbetarrörelsens stolta tradition av 
bildning och kultur?”

FOTO: LENA HÖRNGREN

FOTO: LENA HÖRNGREN

Surahammars biblioteks-
chef Gunilla Falk.

Surahammar
•  Surahammar ligger i Västmanlands län, 25 km nordväst 

om Västerås, och har drygt 10 000 invånare.

•  Socialdemokraterna har haft egen majoritet i  
decennier, men har tappat kraftigt de två senaste 
valen. Idag styr S tillsammans med Vänsterpartiet och  
Centerpartiet. Sverigedemokraterna är näst största 
parti. 

•  Kommunalskatten ligger över rikssnittet. Även  
medelålder, förvärvsfrekvens, andel utrikes födda, 
andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda  
är högre än snittet. 

•  Medianinkomst, utbildningsnivå och andel företagare 
är lägre än snittet. 

• Befolkningsökningen är låg. 

>

Kerstin Weidel, lokalt 
ombud för DIK.
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Den aspekten kom dock inte med i nämnd-
ordföranden Peter Bergs korta svar vid fråge-
stunden. Han framhöll där sin övertygelse om 
att biblioteket skulle kunna klara sitt uppdrag 
i framtiden genom utveckling, effektivisering 
och samarbete. Ett svar som fick åhörarna att 
sucka och gjorde Kerstin Weidel så upprörd att 
hon lämnade lokalen.

– Jag hade förväntat mig ett riktigt svar, nu 
kände jag inte att jag blev tagen på allvar, sa 
hon efter uttåget.

Senare ställer jag Kerstin Weidels fråga till 
Johanna Skottman (S), 38-åringen som sedan 
juni i fjol är kommunstyrelsens ordförande i 
Surahammar. En post som Socialdemokrater-
na haft sedan allmänna rösträttens införande. 

Hur ser hon på biblioteksneddragningarna i 
förhållande till arbetarrörelsens bildningstra-
ditioner?

– I det ekonomiska läge som är krävs tuffa 
och modiga beslut. Beslut som gör ont på olika 
sätt men som ändå måste tas, säger hon.

surahammar är i samma läge som de flesta 
andra mindre kommuner. Skatteunderlaget 
sviktar. Fler unga och fler gamla innebär ökade 
krav på kommunal service och behov av nyin-
vesteringar. Staten kommer med nya uppgifter 
men statsbidragen ökar inte i samma takt. 
Medborgarnas förväntningar och krav ökar.

Det är jättetufft och tuffare kommer det att 
bli, säger Johanna Skottman.

I det läget blir vård, skola och omsorg vikti-
gast och biblioteket ett av sparobjekten. Skat-
ten har varit oförändrad sedan 2016, Johanna 
Skottman är mycket bestämd om att den inte 
ska höjas.

– Vi ligger högt redan så det är inte aktuellt.

johanna skottman överraskar genom att inte 
prata om höjda statsbidrag som den själv-
klara lösningen på kommunens ekonomiska 
problem. I stället talar hon om samverkan, nya 
arbetssätt och ny teknik för att få pengarna att 
räcka till mer. Hon låter förvånansvärt entusi-
astisk trots att hon verkar väl medveten om att 
uppgiften inte är lätt och förslagen inte alltid 
är populära. Budgetramarna sätter gränserna. 

– Vi måste satsa framåt och ta till vara 
de idéer och tankar som finns hos företag, i 
föreningar och bland engagerade människor 
samtidigt som det är viktigt att hålla budgeten, 
säger Johanna Skottman.

Det gäller för all kommunal verksamhet. 
Biblioteket är inget undantag. Efter sommaren 
räknar politikerna med att en ny bantad bib-
lioteksorganisation ska vara på plats. Hur den 
ska se ut är det ingen som kan svara på idag. n

”Det är jättetufft och tuffare  
kommer det att bli.”

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE JOHANNA SKOTTMAN (S).

Surahammars bibliotek
Budget 
2019  2020
5,3 miljoner 4,3 miljoner

Fysiska besök
2018  2019
52 873 personer     59 266 personer

Fysisk utlåning
2018  2019
45 703               44 767 

Antal arrangemang/aktiviteter
2018   2019
445            524                
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FOTO: LENA HÖRNGREN

Ulrika von Knorring, 
barnbibliotekarie.



nder 2020 måste drygt 30 
procent av landets folkbib-
liotek klara sin verksamhet 
med mindre resurser än 
2019. Det visar Biblioteks-
bladets enkätundersökning 
som besvarats av 228 av 
landets 290 kommuner. 

När motsvarande undersökning gjordes för 
ett år sedan stod knappt 25 procent av folkbib-
lioteken inför nedskärningar.

Besparingarna hänger ihop med en kärvare 
ekonomisk situation. Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, har beräknat att glappet mellan 
kommunala intäkter och kostnader kommer 
att uppgå till nästan 100 miljarder 2026.

Kultur- och demokratiminister Amanda 
Lind säger till Biblioteksbladet att kommunernas 
situation naturligtvis inte kommer som en över-
raskning, men att hon oroas över utvecklingen.

– I höstbudgeten sköt regeringen till fem 
miljarder i allmänna statsbidrag till kommu-
nerna och nu för vi en förnyad politisk diskus-
sion om stöd till välfärden, som biblioteken är 
en del av, säger hon.

Regeringen fördelar dessutom 250 miljoner 
kronor per år till folkbiblioteken 2018–2020. 
De så kallat stärkta bibliotekspengarna ska 
stimulera utbud och tillgänglighet. 

Ansträngda ordinarie budgetar talar dock 

inte för att kommunerna kommer att göra 
tillfälliga statligt finansierade satsningar 
permanenta när pengarna till stärkta bibliotek 
försvinner. Amanda Lind har inget svar på hur 
eventuella stödåtgärder kommer att utformas i 
fortsättningen utan hänvisar till den pågående 
beredningen av förslaget till nationell biblio-
teksstrategi.

– Vi får återkomma med förslag om hur vi 
från statens sida kan stärka biblioteken.

Kulturministern understryker dock att folk-
biblioteken inte är statliga utan kommunala 
verksamheter.

–De är en del av välfärden och måste rym-
mas när kommunerna lägger sina budgetar.

Trots det ekonomiska läget bygger och re-
noverar kommunerna bibliotek i intensiv takt. 
En aktuell rapport* från Svensk biblioteksför-
ening visar att nybyggen planeras i var femte 
kommun under de kommande åren.

SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog 
tror inte att det ekonomiska läget kommer att  
innebära skrinlagda byggplaner. 

– Har de nya och renoverade biblioteken väl 
kommit in i planerna, brukar det vara svårt att 
ta bort dem, säger hon.n

* Transparens: rapporten skrevs av artikel-
författaren innan han blev chefredaktör för 
Biblioteksbladet.

Tillfälligt statligt stöd till stärkta bibliotek blir viktigare när kommunerna skär i sina budgetar. 
Kulturminister Amanda Lind kan inte garantera en fortsättning när pengarna tar slut.

TEXT THORD ERIKSSON  

Minskad budget för tre 
av tio folkbibliotek

2020 | BIBLIOTEKSBLADET 1 | 2020

U
Finns en politisk diskussion 
om folkbibliotekets  
villkor?

12, 5%

70, 5%

17% 

Kommer ett nytt bibliotek  
(eller flera) att invigas under den 
närmaste femårsperioden? 

20%

64%

16%

Ja

Nej 

Kanske

14%

33%

46%

7%

Ökat 

Minskat 

Oförändrad 

Annat

Om Biblioteksbladets undersökning En enkät skickades till landets folkbibliotekschefer i slutet av november förra året. Totalt har svar kommit  
från 228 kommuner. Det innebär en svarsfrekvens på nästan 80 procent.

Ja  

Nej

Vet ej

Hur har ditt  
biblioteks budget 
förändrats inför 
2020?
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Kommentar: Svarsalternativet ”annat”  
omfattar svaren från kommuner där  
budgeten för 2020 ännu inte var antagen när  
enkätundersökningen genomfördes.

Kommer en större  
renovering (eller flera) att 
genomföras under den  
närmaste femårsperioden?

25%

49%

26%

Ja

Nej 

Kanske

Kommentar: Siffrorna är hämtade  
ur rapporten Byggboom, utgiven av Svensk 

biblioteksförening i december 2019.

FOTO: RICKARD L ERIKSSON

Annika Wallenskog.

FOTO: KRISTIAN POHL /
REGERINGSKANSLIET

Amanda Lind.
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FOTO: MARIA ÖBERG

Malung-Sälen, Dalarna

Svårt klara 
uppdraget 
i malung-sälen är kultur- och fritidsför-
valtningens rambudget för 2020 oförändrad 
jämfört med förra året. I praktiken innebär 
det en minskning med ungefär två procent om 
man tar hänsyn till löne- och kostnadsökning-
ar. Däremot har biblioteket fått en lite större 
andel än förra året. 

– Vi har jobbat om en del i budgeten inom 
enheten för att bland annat kunna ha sa-
gostunder, filmvisningar och miniteater för 
barn, säger bibliotekschefen Jenny Oskarsson.

Sedan 2017, då all kommunal verksamhet i 
Malung-Sälen genomgick ett stålbad, upple-
ver Jenny Oskarsson att det är tufft att klara 
uppdraget. Hon tvingades då säga upp tre 
personer, vilket motsvarade 25 procent av 
verksamheten, och nu ska 4,4 årsverken hålla 
igång två bibliotek med sex mil emellan sig. 
Budgeten för medieinköp har därför krympts 
och huvudbibliotekets öppettider har minskat 
med tio timmar i veckan.

– Vi är så få att det inte spelar någon roll 
om vi får pengar till programverksamhet, vi 
mäktar ändå inte med att utföra något eget 
utan måste köpa färdiga tjänster, säger Jenny 
Oskarsson.

hittills har de inte haft meröppet men de 
har nu börjat titta på att ha utlåningsdisken 
obemannad under vissa tider.

– Ska vi ha lättöppet behöver vi tänka om 
kring hyllor, möbler och vad som är inlåst och 
inte. Det arbetet ryms inte inom budgeten så vi 
ska försöka hinna med att söka pengar till det 
från Stärkta bibliotek, säger hon. n

Rättvik, Dalarna

Neddragen 
program-
verksamhet
i rättvik är budgeten för 2020 något större än 
förra året, men inte tillräckligt för att täcka öka-
de hyror, avskrivningar och löneuppräkningar.   

– Vi får dra ner på programverksamheten 
och har dragit ner rejält på marknadsförings-
budgeten. Tidigare har vi annonserat om våra 
aktiviteter en gång i veckan, nu blir det en gång 
i månaden i stället, säger kulturchefen Lena 
Krånglin.

Dessutom kommer personalstyrkan att 
minskas med en halvtidstjänst. 

Huvudbiblioteket ligger i ett kulturhus där 
det även finns en konsthall, bildarkiv, hörsal 
och naturmuseum och det förekommer en hel 
del samverkan inom huset. Biblioteket får till 
exempel hjälp att bemanna disken i biblioteket 
av personalen i de andra verksamheterna. 

– Det är fantastiskt. Vi hade aldrig kunnat 
ha så generösa öppettider annars och persona-
len får även en större förståelse sinsemellan, 
säger Lena Krånglin. 

Utöver biblioteket i Rättvik finns det två 
filialer på andra orter där meröppet införs. 
Utrustning för utlåningen är installerad med-
an systemet för hur besökarna ska komma in 
i lokalerna ännu inte är klart. Någon form av 
inloggning undersöks och när detta är på plats 
finns inget som hindrar från att hålla öppet 
från tidig morgon till sen kväll, istället för att 
som nu ha öppet två gånger i veckan.

– Vi jobbar ständigt med att få ut mer för 
pengarna och samarbetar med många andra 
aktörer. Vi har också sökt pengar från Stärka 
bibliotek för att utveckla verksamheten och 
har satsat mycket på tillgänglighet. Jag tycker 
att vi gör mycket roligt, trots att vi har en kärv 
ekonomi.  n

Ånge, Medelpad

Obemannad 
tid vanligare
i ånge blir befolkningen allt äldre och inflytt-
ningen till kommunen minskar. Därför tvingas 
all kommunal verksamhet att spara pengar 
under 2020. Centralbiblioteket i Ånge har fått 
se sin budget för 2020 minska med över åtta 
procent jämfört med 2019.  

– På ett litet bibliotek i en liten kommun som 
vår slår det hårt och vi kommer att behöva sän-
ka vår ambitionsnivå, säger Peter Gunnarsson, 
kulturchef i Ånge. 

För att möta spar-
kraven kommer perso-
nalen att minskas med 
en halvtidstjänst och 
öppettiderna att ses 
över. Eventuellt kom-
mer den obemannade 
öppettiden utökas. 

– Problemet är att 
våra lokaler ligger 
insprängda i ett större 
hus så det är inte 
självklart att folk kan 
komma in när biblioteket  
inte är bemannat, säger Peter Gunnarsson. 

på det stora hela tror Peter  
Gunnarsson att det ändå inte blir några större 
förändringar i verksamheten. Däremot blir ar-
betsbelastningen högre för personalen vilket 
skapat en del oro i arbetsgruppen.

– Det här är de största neddragningarna jag 
varit med om under de fem år jag jobbat här 
och om vi ser till befolkningsstatistiken så är 
det inte till kommunens fördel. Men det som är 
positivt är att vi kan söka pengar från Stärkta 
bibliotek. Det har varit fantastiskt för oss och 
vi har till exempel fått pengar till en biblioteks-
bil fram till 2021, säger han. n

Jenny Oskarsson.
FOTO: PRIVAT

Lena Krånglin.
FOTO: LENNART EDVARDSSON

Karin Bergendorff.

FOTO: PIA SVENSSON  
BENGTSSON
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Lund, Skåne

Beroende 
av bidrag
2020 blir ett händelserikt år i Lund. Tre nya 
bibliotek ska öppnas, samtidigt som den ordi-
narie verksamheten ska spara. 

– De nya biblioteken är ett rent politiskt 
beslut. Man har sett att det saknas bibliotek 
i vissa stadsdelar och tycker att det är viktigt 
att åtgärda. Sen får vi ta fram osthyveln för 
att spara på resten. Arbetet med digitalisering 
och tillgänglighet tar också mycket resurser, 
säger Karin Bergendorff, bibliotekschef i 
Lund.

precis som för andra verksamheter i kommu-
nen ligger sparkravet på två procent. En del 
kommer att sparas på tidningar och tidskrif-
ter och de kommer även att dra in på vikarier. 
Dessutom ska de ersätta bokbussen med en 
bokbil. Enligt Karin Bergendorff var bussen 
gammal och en bil är smidigare och är 
egentligen mer lämpad för Lunds trånga 
gator. 

– De bemannade öppettiderna är 
däremot heliga. Under hösten 2020 
kommer ytterligare fyra bibliotek att 
bli meröppna vilket göra att Lund får 
fyra meröppna bibliotek, säger hon. 

Trots årets nedskärningar är 
Karin Bergendorff optimistisk. 
Hon tror att de möjligen får ett 
år till med nedskärningar innan 
nästa val närmar sig.

– Då brukar det inte bli bespa-
ringar på samma sätt. Sen har vi 
en hel del tillfälliga bidrag och 
det finns projektpengar att söka, 
men jag vet inte om det egent-
ligen är rätt väg att gå. Det vore 
bättre om staten höjde de generella 
anslagen. n

Malung-Sälen

Ånge

Peter Gunnarsson.

Röster från landet. Situationen varierar från kommun till kommun. Men oron 
finns, liksom beroendet av statens tillfälliga pengar till stärkta bibliotek.
TEXT ANNIKA SJÖBERG LARSSON
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får mer  
för pengarna Maskininlärning 

gjorde det möjligt 
att spara 30 års-
verken i Helsingfors 
bibliotek. 

Helsingfors 

Helsingfors centralbibliotek Ode kunde invigas utan 
mer resurser till personal. Nya organisationsmetoder 
och ett AI-baserat logistiksystem gjorde det möjligt.

TEXT THORD ERIKSSON

Centralbiblioteket 
Ode invigdes i 
december 2018.
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FOTO: RISTO RIMPPI

Malmö blir 
först med 
AI-system

DET ÄR bara en 
tidsfråga innan 
även Sverige får 
bibliotek med 
logistiksystem 
som styrs av arti-
ficiell intelligens. 
Intresse för syste-
met finns i både 
Stockholm och 
Göteborg – men 
Malmö ligger 

närmast ett beslut om att ta steget.
I slutet av förra året gjorde stadsbibliote-

ket en studieresa till den finska huvudstaden 
för att särskilt titta på IMMS-systemet för 
att frigöra personalresurser.

– Alla bibliotek har gjort effektiviseringar 
i system och logistik under flera år och det 
kan man räkna hem i tjänster och arbetstid, 
säger Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn 
Nilsson.

Planer smids nu för att gå ännu längre. I 
ledningsgruppen för stadsbiblioteket finns 
ett mål om att på fem års sikt kraftigt öka 
användningen av ny teknik. 

– Vi ska försöka effektivisera och utveckla 
så mycket det bara går. Det är för att vi ska 
kunna växa och ha personal på fler platser 
trots att vi inte tror att vi kommer att få så 
mycket mer pengar i en snäv ekonomisk 
verklighet, säger Torbjörn Nilsson.

DET ÄR HUR det har varit historiskt snarare 
än verkliga analyser av hur behoven ser ut 
som förklarar nivån på biblioteks budgetar, 
menar Torbjörn Nilsson som efterlyser en 
nyktrare syn på resurser och behov.

– Vi vill vara effektiva och basera det vi 
gör på vetenskaplig grund. n

Katri Vänttinen. 
FOTO: ANDREY SHADRIN

”Vi har tittat mycket på start up-världen, ofta 
små företag i databranschen.”

de öppnade i december 
2018 och utsågs förra 
sommaren till världens 
främsta bibliotek. Ett 
politiskt villkor när 
beslutet om bygget 

fattades var att den nya verksamheten skulle 
rymmas i Helsingfors befintliga driftsbudget 
för bibliotek.

För att frigöra personalresurser lades det 
gamla centralbiblioteket ner. Både verksam-
heten och tjänsterna vid Bibliotek 10, som 
enheten kallades, flyttades till Ode som enligt 
beräkningarna gick att driva med en personal-
styrka om totalt 54 personer. 

– Vi behövde alltså frigöra ytterligare 24 
tjänster, säger Katri Vänttinen, direktör för 
bibliotekstjänster i Helsingfors. 

Lösningen beräknades ligga i arbetsprocess-

O utveckling och i logistiksystemet IMMS, In-
telligent Material Management System. Sedan 
förra våren hanterar systemet beståndet på 
stadens 37 bibliotek. Genom maskininlärning 
kartlägger det Helsingforsbornas mediepre-
ferenser.

– Enligt beräkningarna skulle det hjälpa 
oss att spara 30 årsverken. Så idén var att om 
vi bara får igång det nya systemet så kommer 
vi att klara av att bemanna Ode, säger Katri 
Vänttinen.

systemet invigdes i maj 2019, knappt ett halv-
år efter invigningen av Ode i december 2018. 
Vid det laget gapade hyllorna på Ode tomma 
eftersom antalet utlån varit så många fler än 
antalet återlämnade böcker under de första 
månaderna efter invigningen. När det nya sys-
temet togs i bruk försvann problemet på bara 

några dagar, enligt Katri Vänttinen. Samtidigt 
blev det luftigare i hyllorna på andra bibliotek.

– Det innebar att systemet började skicka 
färska böcker till dem också. Sedan vi tog 
IMMS i bruk har vi märkt att vårt bestånd 
cirkulerar snabbare.

De frigjorda personalresurserna styrs bort 
från administration och logistik till interak-
tion och evenemang med bibliotekens besöka-
re, förklarar Katri Vänttinen. 

Som ytterligare ett led i arbetet med att 
uppnå detta har biblioteken fått en ny orga-
nisation där inspiration har hämtats från 
näringslivet. 

– Vi har tittat mycket på start up-världen, 
ofta små företag i databranschen som bildar 
team där din position i hierarkin inte spelar 
någon roll. Utan det är behovet av att snabbt 
lösa problem som istället är styrande. 

Lean, en organisationsfilosofi med ursprung 
i fordonsindustrin där kundnyttan står i fokus 
och arbetsprocesserna beskrivs som flöden 
ständigt möjliga att förbättra, är en inspira-
tionskälla. Men Katri Vänttinen framhåller 
att det i ännu högre grad är ett annat enstavigt 
begrepp från företagsvärlden som har fått 
genomslag: Teal.

Teal är en nyare filosofi där organisatio-
ner betraktas som levande organismer utan 
tydliga hierarkier, där alla har mandat att fatta 
beslut förutsatt att de som påverkas av beslu-
ten är med på noterna.

– Det bygger på att vi måste jobba ihop och 
respektera varandra. Det kanske låter naivt 
men jag tror starkt på att alla vill göra sitt 
bästa om de bara ges chansen, säger Katri 
Vänttinen.

tack vare denna nya organisation och biblio-
tekssystemet byggt kring artificiell intelligens 
kommer Helsingfors bibliotek att frigöra ännu 
fler årsverken från traditionella arbetsupp-
gifter till nya funktioner och projekt, menar 
Katri Vänttinen.

– Bibliotekssystemet fungerar ännu inte 
perfekt och det är samma med människorna 
i organisationen: vi stöter fortfarande på pro-
blem som vi försöker lösa för att jobba ännu 
bättre tillsammans. n
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Biblioteken i 
Helsingfors har  

hämtat organisa-
tionsmetoder från 

näringslivet för 
att effektivisera 

verksamheten.

Torbjörn Nilsson, stads-
bibliotekarie i Malmö.
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PORTRÄTT
Sofia Malmberg

HON KÄNNER  
MEDVIND 
FÖR SKOL- 

BIBLIOTEKEN

Sofia Malmberg har  
startat ett yrkesnätverk och 
skrivit en handbok för den  

växande gruppen  
skolbibliotekssamordnare. 

Trots det kärva  
ekonomiska läget i  

kommunerna ser hon  
ljust på framtiden.

TEXT  JENNIE AQUILONIUS   
FOTO YLVA SUNDGREN

ortglömda och undanskuffa-
de. Skolbiblioteken har länge 
varit styvmoderligt behand-
lade. Men det är det slut med – 
om Sofia Malmberg, sam-
ordnare för skolbiblioteken i 

Järfälla, får bestämma.
Ett ostämt piano. En gammal uttjänt soffa. 

En boksamling från 1970-talet. Det hittar 
Sofia Malmberg i några av skolbiblioteken 
när hon börjar som samordnare i Järfälla i 
september 2017. Hon finner ett bortglömt 
område som inte tas på allvar. Hennes upp-
drag är nytt. Hon står utan instruktionsbok 
och tydliga vägar. Sofia Malmberg har precis 
lämnat jobbet som skolbibliotekarie på Adolf 
Fredriks musikklasser, som hon älskade.

– Men uppdraget var inte längre svårt. Jag 
behöver det för att bli triggad. Så jag hittade 
något svårare, säger Sofia Malmberg.

HON PRATAR FORT och engagerat. Visar runt i 
den gula, låga byggnaden där barn- och elev-
hälsan i Järfälla huserar. Rummet delar hon 
med tre kollegor som jobbar med utveckling 
kring bland annat språk och matematik. De 
samarbetar ofta med Sofia Malmberg i olika 
projekt och för pedagogiska samtal. Vid hen-
nes plats sitter en whiteboard full med gröna 
anteckningar kring allt som är på gång. Hon 
gillar att ha överblick.

Som ny samordnare blev steg ett att ta reda 
på hur situationen egentligen såg ut. Hennes 
kartläggning visar att skolbiblioteket ibland 
bara består av en hylla i korridoren eller ett 

B
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bibliotekssamordnare. Nätverket träffas två 
gånger per termin och medlemmarna ringer 
ofta för att rådfråga varandra. De diskuterar 
vad som är rimliga mål i en skolbiblioteks-
plan, strategier i förhandlingar med sys-
temleverantörer och hur de kan klämma in 
sig i förvaltningsledningens tajta schema. 
De utbyter tankar och idéer: Jaha du driver 
mångspråksbibliotek och författarturnéer, 
hur har du organiserat det? Hur har du fått 
mandat och pengar? Hur gjorde du för att få 
förvaltningsledningen med dig?

Medlemmarna har mycket olika förutsätt-
ningar. För många är tjänsten som skolbib-
liotekssamordnare ny och de jobbar med att 
förstå vad deras roll går ut på. De flesta är 
skolbibliotekarier eller lärare som har mellan 
fem och tjugo timmar i veckan avsatta för 
uppdraget. Kommunerna Järfälla och Sigtu-
na har båda samordnare med mer tid i sina 
tjänster och har kommit en bit på väg. 

– Vi är i samma fas i våra processer. Just 
nu jobbar vi med att få in skolbiblioteket i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det är viktigt 
att göra uppföljningar och synliggöra för rek-
tor vilka behov vi har för att kunna genomfö-
ra våra uppdrag på ett effektivt sätt.

SOFIA MALMBERG och de andra samordnarna i 
nätverket upplever att förvaltningsledning-
arna ofta är positivt inställda till att utveckla 
skolbiblioteken. Men många rektorer känner 
sig ekonomiskt pressade. Rektorerna styrs 
av den budget de får från förvaltningen – och 
många kommuner befinner sig i en svår eko-
nomisk situation. 

Enligt KB:s biblioteksstatistik för 2018 
har bara 37 procent av eleverna tillgång till 
enskilda skolbibliotek som har minst halv-
tidsbemanning. Till det kommer 419 integre-
rade folk- och skolbibliotek. Enligt rapporten 
uppger flera skolor att de inte kan bemanna 
sitt bibliotek med minst en halvtidstjänst på 

”En samordnare för skolbibliotek 
är inte den tjänst som rektorerna 

längtat mest efter.”

Skolbibliotekssamordnarna 
blir allt fler runtom i landet. 
Det beror på att många 
kommuner insett behovet 
av kompetens för att driva 
frågan framåt, tror Sofia 
Malmberg.

Gör: Skolbiblio-
tekssamordnare i 
Järfälla kommun.

Bor: Huddinge
Ålder: 45 .

Bakgrund: Skol- 
bibliotekarie på 
Adolf Fredriks 
musikklasser i 

Stockholm i tolv år.
Familj: Sambo, två 

barn och två katter.
Publikationer: 

Struktur – men hur? 
(BTJ Förlag, 2019), 

Skolbibliotek (Natur 
& Kultur Läromedel, 

2018), Skolbiblio-
teket som peda-

gogisk investering 
(BTJ Förlag, 2017), 
Happenings som 
arbetsmetod (BTJ 
Förlag, 2015) och 
Bibliotekarien som 
medpedagog (BTJ 

Förlag, 2014).
Gör på fritiden: 

Älskar att skriva 
och läsa. Tränar, 
åker skidor, är i 

naturen, tar del av 
kulturupplevelse 
och, umgås med 

familjen.
Läser just nu: Mr 
Potter av Jamaica 

Kincaid.

Sofia  
Malmberg

litet rum i källaren. Vissa är belägna i en del 
av skolan där eleverna inte får vara. I Järfälla 
finns sedan 2018 en skolbibliotekarie som 
jobbar på tre skolor. Men oftast sköts verk-
samheten av en lärare som har gått ner några 
procent i tjänst, personer som arbetstränar 
eller nyanlända som behöver språkträna. 
Med de här förutsättningarna har de flesta 
skolor svårt att leva upp till det pedagogiska 
uppdrag som finns i den läroplan som trädde 
i kraft 2018; att skolbiblioteken ska användas 
som en del i undervisningen för att stärka 
elevers språkliga förmåga och digitala kom-
petens. 

– Det går inte, vi är inte där än, de perso-
nella förutsättningarna finns inte, säger Sofia 
Malmberg.

SKOLBIBLIOTEKSSAMORDNARE är en ny roll, 
men den blir allt vanligare. Enligt Kungliga 
Biblioteket finns tjänsten i 59 av landets kom-
muner. Att samordnarna blir fler tror Sofia 
Malmberg beror på att medvetenheten ökat i 
kommunerna sedan skolbibliotekets uppdrag 
blev tydligare i läroplanen 2017.

– Det går inte längre att se skolbiblioteket 
som en förvaringsplats. Många kommuner 
har insett att det behövs någon med kompen-
tens som driver frågan, för den faller mellan 
alla stolar hela tiden.

– En samordnare för skolbibliotek är inte 
den tjänst som rektorerna längtat mest efter, 
menar Sofia Malmberg. Ofta behöver hon pre-
sentera obekväma sanningar om brister, sär-
skilt när det gäller kvalificerad personal. En 
del rektorer inser att en skolbibliotekarie kan 
påverka elevernas måluppfyllelse positivt, 
men tycker att de inte har resurser just nu. 
Andra är inte lika utvecklingsinriktade utan 
ser skolbiblioteket som en kostnad snarare 
än en investering. Ibland har det blivit heta 
diskussioner och starka känslor.

– Jag försöker se att det inte handlar om 
mig, utan är ett uttryck för rektorns frus-
tration över sin ekonomiska situation. De 
kan känna sig trängda när det kommer ett 
uppdrag som de uppfattar som nytt.

NÄR DET INTE fanns någon handbok för yrket 
så skrev Sofia Malmberg en egen, Struktur – 
men hur? (BTJ Förlag), som kom förra året. 
Hon har också startat ett nätverk för skol-

PORTRÄTT
Sofia Malmberg
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grund av ekonomiska skäl eller svårigheter 
att rekrytera. 

– Det är tufft, just nu kan i princip ingen 
skola i Järfälla anställa skolbibliotekarier. 

Men hon misströstar inte. Läget är som 
det är. Kommunernas dåliga ekonomi kan 
samordnarna inte göra något åt. I stället får 
hon jobba på med de frågor som går att driva 
inom huvuduppdraget, att bygga strukturer 
och skapa förutsättningar. Hon är nöjd med 
att ha gjort sin kartläggning av situationen i 
kommunen, tagit fram en skolbiblioteksplan 
för kommunen och en mall för lokala skolbib-
lioteksplaner som varje skola ska fylla i. De 
lokala planerna kommer att, så fort förvalt-
ningsledningen gjort tummen upp, ge henne 
möjlighet att följa upp hur det ser ut med per-
sonalresurser och aktiviteter och hur skol-
biblioteken svarar mot målen i kommunens 
plan. Skollagens definitionen av vad verksam-
heten ska bestå av är annars så luddig att den 
är svår att följa upp – den ställer bara krav på 
att det ska finnas ett skolbibliotek.

I VISSA KOMMUNER går folkbiblioteket in och 
kompenserar för ett bristande skolbibliotek. 
Det är problematiskt, menar Sofia Malmberg. 
Folkbiblioteket har ett kulturellt uppdrag, att 
stimulera läsning på fritiden. En del skolor 
har inget skolbibliotek utan köper en skolbib-
liotekstjänst av folkbiblioteket. Det innebär 
att varken rektor eller folkbibliotekschefen 
äger skolbiblioteket fullt ut. En person som 
är anställd av folkbiblioteket men också har 
en skolbibliotekarietjänst på 20 procent blir 
inte en naturlig del av skolans vardag. Per-

sonen deltar inte på lärarnas möten och ser 
inte vilka behov som finns eller hur den egna 
kompetensen kan användas där. 

När Sofia Malmberg kom till Järfälla leve-
rerade folkbiblioteket, med goda intentioner, 
många bokprat av hög kvalitet till skolorna. 
Det var uppskattat av lärarna, berättar hon, 
och rektorerna tyckte att upplägget var 
toppen eftersom det inte kostade dem något. 
Hon kontaktade chefen för folkbiblioteket 
och berättade att arrangemanget minskade 
rektorernas intresse att satsa på skolbibliote-
ken. Systemet var också ojämlikt eftersom de 
skolor som råkade ligga nära ett folkbibliotek 
fick många bokprat medan de som låg långt 
ifrån inte fick någonting.

– Chefen för folkbiblioteket fattade 
grejen och vi pratade ihop oss. Nu erbjuder 
de bokprat efter ett system för årskurser i 
alla skolor. Det var ett sätt att tydliggöra att 
skolorna själva ansvarar för att bygga upp ett 
fungerande skolbibliotek. 

SOFIA MALMBERG ser ingen risk att skolbiblio-
tekssamordnaren blir en budgetvariant som 
kommunerna använder för att slippa anställa 
flera olika skolbibliotekarier.

– Det är klart att det skulle kunna vara så 
att kommunen anställer en samordnare för 
att friskriva sig från ansvar. Men inrättar du 
en tjänst så vill du något med den, att det på 
sikt ska byggas strukturer och förutsättning-
ar för att leva upp till läroplanens krav. Sam-
ordnaruppdraget förpliktigar att leverera 
något av värde.

Hon upplever att det blåser politisk med-
vind på nationell nivå. I regeringsförklaring-
en i januari 2019 lyfte regeringen hur viktiga 
skolbiblioteken är och att det behövs fler 
utbildade skolbibliotekarier. Hon är också 
glad åt utredningen Stärkta skolbibliotek och 
läromedel som tillsattes i slutet av november. 

– Den är efterlängtad. Utredningen ska 
titta på just det här med vad ett skolbibliotek 
egentligen är. Vilka resurser behöver finnas 
i form av kvalificerad personal? Behöver 
skollagen skärpas? 

Hon hoppas att utredningen leder till att 
Skolinspektionen får mer att gå på när de 
inspekterar skolbiblioteken. 

– Då blir det svårare för rektorerna att 
säga: ”Den där obemannade hyllan i korrido-
ren är tillräcklig.” n 

”Det är tufft, just nu kan i princip  
ingen skola i Järfälla anställa  

skolbibliotekarier.”
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Sofia Malmberg

I många kommuner 
försöker folk- 
biblio teken kom-
pensera för bristen 
på skolbiblio tek. 
Problematiskt, anser 
Sofia Malmberg.
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DEBATT
Film på 

 bibliotek 

” Låt oss 
utmana  
Youtube”

Det är dags att filmen flyttar in i biblioteken, skriver 
Svenska filminstitutets vd Anna Serner. ”Biblioteken  
kan bli den nya samlingsplatsen när nätet utmanar  
mötet mellan människorna.”

E
TEXT ANNA SERNER,  
VD, SVENSKA  
FILMINSTITUTET

ILLUSTRATION GETTY

rik Fichtelius utredning om 
en nationell biblioteksstrategi 
inleds vackert:

”Biblioteken tillhör folket. De 
är barnens, elevernas, studen-
ternas, lärarnas, forskarnas, 
minoriteternas, invandrar-
nas, fångarnas, patienternas, 

urfolkens, släktforskarnas, specialisternas, 
journalisternas, musikernas, de nyfiknas och 
de bildningstörstandes – ja, allas – biblio-
tek. Detta gäller för samtliga bibliotek i det 
allmänna biblioteksväsendet. Biblioteken med 
sina bibliotekarier och annan personal ger 
den enskilde kraft och möjlighet att fungera i 
samhället.”

Bibliotek som ofta är synonymt med littera-
tur är verkligen en urkraft för folkbildning och 
för det livslånga lärandet. Bibliotekarierna är 
bland de viktigaste ciceroner som finns för att 
utforska litteratur och ny kunskap för att, som 
Tomas Tranströmer uttrycker det i sin dikt 
Romanska bågar: ”… Inne i dig öppnar sig valv 
bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och 
det är som det skall.”

men låt oss även prata om film, om hur vi 
upptäcker oss själva, andra och hela verklighe-

ten genom film. Som till exempel genom Levan 
Akins And then we danced – om en ung geor-
gisk man som passerar valv efter valv för att 
hitta det oändliga i dansen och för att utforska 
sin sexualitet. Eller genom Amanda Kernells 
film Sameblod, om en ung samisk kvinna som 
på 30-talet passerade valv efter valv av tradi-
tion och rasbiologi för att upptäcka sig själv 
som självständig kvinna. Exemplen visar hur 
film kan spegla vårt samhälle. Den berättar 
vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är 
på väg. Men den berättar också vilka som inte 
fått vara med, vem som fått skildra oss och på 
vilket sätt.

Film är kort sagt en kraftfull konstart som 
hjälper oss att förstå världen och oss själva, 
och den har liksom litteraturen något för 
alla. Faktum är att film tar allt större plats 
på landets folkbibliotek. Enligt statistik från 
Kungliga biblioteket har antalet nedladdning-
ar eller strömmar från databaser med film, 
tv och interaktiva kurser ökat med drygt 400 
procent mellan 2017 och 2018.

men det finns en stor skillnad. När vi redan 
under skolans första år lär oss att läsa och 
skriva, så har ingen lärt oss konsten att skapa 
en filmsekvens ens efter nio år. Trots filmens 

förmåga att ge oss kulturella, kreativa och 
kritiska kompetenser har filmkunnigheten 
inte fått plats i demokratins skattkammare, 
biblioteken. 

Film och rörlig bild har ökat stort i alla delar 
av samhället och därmed även behovet av kun-
skap och vägledning. Filmkunnighet ligger 
inom ramen för MIK, medie- och informa-
tionskunnighet. Frågan är om det inte är dags 
att bjuda in alla biblioteksbesökare till den 
oändliga världen av film, kurerad av en kunnig 
bibliotekarie?

samtidigt som biblioteken fortsätter att binda 
samman skolan med resten av livet, läggs 
biografer ner eller blir mer och mer kommer-
sialiserade. I Kungliga bibliotekets nationella 
biblioteksstrategi uppmärksammas film och 
andra medier, och strategin säger också att 
biblioteken kan flytta ut till andra lokaler. 
Varför inte till en biograf? Jag vill också fråga: 
varför flyttar inte filmen in i biblioteken? 
Biblioteken kan bli den nya samlingsplatsen 
när nätet utmanar mötet mellan människor-
na. Låt oss ge Youtube en utmanare om vilken 
som blir nästa generations plattform/fönster 
för att skildra och gestalta berättelser och 
kunskap. n

Anna Serner.
FOTO:  MARIE-THERESE 

KARLBERG

Vassast, snabbast och 
mest relevant
Det blir mer debatt i  
Biblioteksbladet 2020,  
både i tidningen och på 
biblioteksbladet.se

Vill du försöka flytta  
fokuset för det pågående 
samtalet? 

Eller ruvar du på helt nya 
frågor som borde få plats 
på agendan?

Hör av dig i så fall!
Mejla oss på bbl@a4.se.
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DEBATT
Bokstartsgaranti för 

språkutveckling

” Inför bokstarts- 
garanti för barnens 
språk utveckling”

En bok om året till alla barn under deras tre första levnadsår. 
En sådan satsning på språkutveckling skulle vara ett sätt att leva upp  
till barnkonventionen och samtidigt skapa en struktur för samverkan  
mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola.

U
TEXT MARIA TSAKIRIS, 
ENHETSCHEF REGION 
SKÅNES KULTUR- 
FÖRVALTNING

MARIE KÖHLER,  
ENHETSCHEF  
KUNSKAPSCENTRUM  
BARNHÄLSOVÅRD  
OCH BARNHÄLSOÖVER-
LÄKARE, REGION SKÅNE
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under de senaste sex åren 
har Kulturrådet fördelat ca 
43 miljoner kronor för att 
utveckla språkstimulerande 
program, däribland Bokstart. 
Även ett stort antal regioner 
och kommuner har investe-
rat resurser i form av pengar, 

personal och material. Bokstart är en natio-
nell satsning som vänder sig till föräldrar och 
vuxna i små barns (0-3 år) närhet. Syftet med 
satsningen är att tidigt stimulera språkut-
veckling. Föräldrar uppmuntras på olika sätt 
att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med 
barnet. Bokstart bygger på samverkan mellan 
folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, 
verksamheter som alla har ett uppdrag att 
arbeta med små barns språkutveckling. 

under dessa sex år har det gjorts många bra 
Bokstartsinsatser i Sverige. Samverkan mellan 
bibliotek, förskola och barnhälsovård har ut-
vecklats och stärkts och många föräldrar och 
barn har fått nya ord genom böcker, sånger, 
rim och ramsor. Flera av samarbetena har or-
ganiserats kring en bokgåva och den har visat 
sig kunna vara en länk som ofta saknas mellan 
bibliotek, barnhälsovård och förskola.

I redovisningen av Bokstartsarbetet konsta-
teras varje år att kommunerna långt ifrån når 
alla familjer och att den grupp familjer som 
kanske behöver Bokstart mest, visar sig vara 
den som är svårast att nå. Vidare vittnar kom-
munerna om att det är svårt att få till en håll-
bar samverkan mellan bibliotek, förskola och 
barnhälsovård. De flesta bibliotek samarbetar 
idag även utanför Bokstart med barnhälsovår-
den genom en bokgåva, vilket ofta består av ett 
presentkort på en bok som delas ut av barn-
hälsovården och som lämnas ut av biblioteken. 
Det är dock stora skillnader på hur man går 
till väga då boken delas ut och vilken bok man 
har valt och kommuner berättar att många 
aldrig hämtar ut bokgåvan. Som det ser ut idag 
står förskolan helt utanför samarbetet med 
bokgåvor. Likvärdigheten i definitionen ”nå 
alla barn” anser vi i det nuvarande Bokstarts-
programmet vara insatsens svagaste länk.

vi vill se en samordnad insats där tre böcker 
delas ut under barnets första tre år, ett koncept 
som ska testas och utvärderas. Det första året 
skulle boken delas ut av barnhälsovården, det 
andra året av förskoleverksamheten och det 
tredje av biblioteken. I samband med att boken 
delas ut dialogläser man tillsammans med 

barn och förälder. Att se hur ett riktigt litet 
barn reagerar på att man läser tillsammans 
kan stimulera till samtal om barnets behov, 
även för föräldrar med en liten läsvana. På så 
vis skulle varje familj i Sverige dels få tre böck-
er och dels tillsammans få uppleva och få stöd 
i en högläsningsstund. Genom att dela ut en 
bokgåva vid tre tillfällen av olika aktörer kan 
man ta vara på de olika professionernas unika 
kompetens: barnhälsovårdsjuksköterskor som 
delar ut en bok hemma hos föräldrar och barn 
i samtal om hur man stimulerar barns språk, 
förskolans pedagoger som delar ut en bok i en 
lärande miljö och bibliotekarier i sin förmed-
lande roll som delar ut en bok på bibliotek. 
Detta skulle kunna bli en satsning med förut-
sättning att nå nästan alla barn i Sverige. 

en sådan garanti kräver en gemensam 
kraftansträngning av den statliga, regionala 
och kommunala nivån med en tydlig rollför-
delning. På nationell nivå: statlig finansie-
ring, samordning och urval av böckerna som 
garanterar att alla barn i Sverige under de 
första levnadsåren och vid tre valda tillfällen 
får tillgång till noggrant utvalda åldersadek-
vata böcker som är anpassade till målgrup-
pen (Rydsjö, 2012). Den regionala nivån kan 
stödja professionerna genom handledning i 
dialogläsning och en introduktion av böckerna 
som ska delas ut. Bibliotekarier, barnhälso-
vårdsjuksköterskor och förskolepedagoger 
som verkar i kommunerna ser till att mötet 
med föräldrarna och utdelning av böcker sker 
på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt.

en nationell finansiering, urval av böcker 
och samordning för drygt 480 000 barn i Sve-
rige i ålder mellan 0-3 år är en kraftfull insats. 
Tre bokgåvor som finansieras av Skolverket, 
Socialstyrelsen och Kulturrådet skulle kunna 
vara bron mellan myndigheterna och stärka 
samarbetet på nationell nivå. 

Tillsammans kan vi skapa den grundläg-
gande förutsättningen för att kunna efterleva 
barnkonventionen genom att ge barnen ett 
språk! n

Maria Tsakiris.
FOTO ALEXANDER OLOFSSON

Marie Köhler.  
FOTO PRIVAT
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FRÅGA EXPERTEN

Bibliotek som stöttar företagare är 
vanligt utomlands. JanOle Nordgaard 
från PRV:s bibliotek om hur arbetet 
kan komma igång – och om ett nätverk 
som siktar på omstart.

expertnätverket är tänkt som ett 
stöd för alla bibliotek som kommer i 
kontakt med potentiella företagare, 
nyföretagare och småföretagare. 
Nätverket kan gemensamt erbjuda 
särskilda info rmationstjänster, ut-
bildningar och webbinarier för dessa 
företagsgrupper. Det kan till exempel 
handla om hur man kommer i kontakt 
med företagsfrämjare, hur man väljer 
ett företagsnamn, hur man skyddar 
sitt varumärke eller hur man regist-
rerar ett bolag. Nätverket kan också 
hålla i workshops och erbjuda olika 
typer av databaser för informations-
sökning.

Biblioteken har en lokal förank-
ring och kan genom sina kontakter 
ordna föreläsningar eller seminarier i 
samarbete med olika externa aktörer 
i närområdet. Kanske finns det en 
företagarförening i kommunen eller 
regionen, ett näringslivscentrum eller 

en högskola/universitet att samarbeta 
med? 

Utomlands är det rätt vanligt att 
bibliotek erbjuder företagstjänster. 
I Storbritannien har British Library 
tillsammans med ett nätverk av folk- 
och högskolebibliotek skapat ett im-
ponerande tjänsteutbud. Det kanske 
kan vara en källa till inspiration även 
för det svenska nätverket.

expertnätverket för företagsservice 
har varit inaktivt ett tag och satsar 
nu på en omstart. Vi letar därför 
efter personer som är intresserade 
av att bygga upp nätverket och skapa 
ett tjänsteutbud. Vilka frågor och 
tjänster nätverket ska lyfta fram och 
driva är något som ska komma från 
nätverkets medlemmar, här kan vi ha 
lite olika erfarenhet beroende på var 
i landet man arbetar och från vilket 
sorts bibliotek man kommer. 

Kompetensutveckling för bibli-
otekarierna är så klart viktig och 
nätverksträffarna kommer att vara 
ett forum för även det. Vi behöver 
2–3 personer för styrgruppen som 
tillsammans med kontaktpersonen 
planerar innehållet för nätverksträf-
farna. n

Svensk biblioteksförenings expertnätverk presenterar sig. I det här numret: nätverket för 
företagsservice och bibliotek. Vill du ställa en fråga till något av nätverken? Skicka den i 
så fall till bbl@a4.se så ser vi till att den kommer till rätt expert.

Svensk biblioteksförenings 
expertnätverk är öppna för 
alla medlemmar. Det finns 
expertnätverk för: 
Barn- och ungdomsbibliotek, 
arbete med mångspråk och 
nyanlända, lärandemiljöer, 
Agenda 2030,  upphovsrätt, 
äppelhyllor, digitala  tjänster, 
folkbibliotekschefer, fängelse-
bibliotek, företags service, 
hbtq-frågor, Ifla, mobil 
verksamhet, skolbibliotek, 
specialbibliotek, studerande 
och nya bibliotekarier, service 
till studenter med läs- och 
skrivnedsättning, tecknade 
serier, tidningar och tidskrifter, 
verksamhetsutvecklande 
metoder, ämnesbibliotekarier 
inom socialt arbete, sociologi 
och genusvetenskap.

JANOLE NORDGAARD 
är bibliotekarie på Patent- och 
registreringsverket, PRV, och  

kontaktperson för expertnätverket 
för företagsservice och bibliotek.

Hur utvecklas 
tjänster  
för företag?

EXPERT-
NÄTVERKEN 

SVARAR
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:  PRIVA
T

Sommarboken är ett bibliotekskoncept för 
kravlös sommarlovsläsning för barn i åldrarna 8-12 år. 

Välkommen att beställa ditt material! 

kulturivast.se/sommarboken2020

Littbus. Design Börge Lindau

Unique Library Furniture
www.hyllteknik.se
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nder mellandagarna blev jag 
uppringd av en journalist på 
Ekot. Han ville göra en inter-
vju angående kommuner som 
stoppar inköp av e-böcker på 
grund av försämrad medie-
budget. I tider av nyhetstorka 

är folkbiblioteken tacksamma att rapportera 
kring och frågorna handlar oftast om den 
traditionella logiken om bibliotek och fysiska 
böcker. Dessutom ofta formulerade så att det 
enbart finns ett svar. Då gäller det att vara 
tydlig i sina formuleringar och inte hamna i 
de inkörda spåren att allt är negativt och visst 
kommer e-boken att revolutionera allt läsande 
och biblioteken bli fullständigt obsoleta och 
allt var bättre förr.

2010-talet skulle ju bli e-bokens decennium 
och siandet om bibliotekens död och pappers-
bokens totala försvinnande när alla skulle läsa 
i sina telefoner var tämligen utbrett. Nu vet 
vi bättre – vi läser olika 
beroende på vad vi läser 
och hur vi läser. 

i förlagspodden disku-
terar förläggare bok-
marknaden, analyserar 
den framtida utgivningen 
och den egna branschens 
utveckling. I det senaste avsnittet förutspås 
att det inom snar framtid blir allt färre förlag 
på grund av den digitala utvecklingen. Börs-
analytiker stärker det antagandet med sina 
analyser. Vid årsskiften brukar de hissa och 
dissa aktier för kommande perioder. Dagens 
Industris experter tipsade under de sista 
skälvande dagarna av 2019 om Storytel som 
en aktie med stor potential och en komman-
de långsiktig värdeökning på över 1 000 %. 
Bookbeat ökade sina intäkter med 114 % under 
2019 och rapporterade över en kvarts miljon 
betalande användare under året. Den strea-
made ljudboken är verkligen en marknad i 

Nyårsönskan inför 2020-talet

U

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

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGEN

FOTO ELISABETH 
 OHLSON

förändring och ses som ett hot för den mer 
traditionella utgivningen.
Biblioteken har initierad kunskap om läsva-
nor, olika målgruppers behov, utvecklingsmöj-
ligheter, läsgränssnitt med mera. Det holländ-
ska Nationalbibliotekets samlingansvariga 
som förhandlar licenser för biblioteken menar 
att podden är större än ljudboken i Holland 
och att det snarare är poddarna som konkur-
rerar med den fysiska boken. Nationalbibli-
oteket har en samlad kunskap kring medie-
branschen som ligger någonstans mellan 
förlagsvärlden och biblioteksvärlden. Man 
har också ansvar för Open Access i Holland 
och har på så sätt en övergripande förståelse 
för likheter och olikheter i förutsättningar 
inom biblioteksvärlden.

hur används all kompetens inom folkbib-
lioteken på bästa sätt i den svenska digita-
la bokutgivningen? Nästan inte alls. Förla-

gen ser biblioteken 
som marknadsstöran-
de, medan författarna 
ser biblioteken som 
hotade Shangri-La  
för det skrivna ordet. 

Möjligen är det 
varken e-boken som tar 
död på biblioteken eller 

ljudboken som tar död på förlagen utan olika 
medier som kan stärka varandra.

kanske är det enfaldigt att dra slutsatsen att 
bokutgivningens intressenter borde sätta sig 
ned och dra nytta och lärdom av varandras 
kunskaper för en önskad gemensam framtida 
utveckling. Men låt det bli en nyårsönskan 
att 2020-talet blir decenniet då biblioteken 
till slut tar hem sina egna frågor. 

Karin Linder 
Generalsekreterare, 
Svensk biblioteksförening

vi söker gästkrönikörer som vill skriva på vår webbplats under våren 
2020. Varje gästkrönikör skriver om något som knyter an till förening-
ens verksamhetsområden, men det ska vara personligt skrivna texter 
där åsikter som uttrycks är skribentens egna. 

Vem vill du läsa? Skicka tips till simon.kudrischoff@svbib.se n

Kallelse till årsmöte  
i Göteborg 19 maj 2020
i enlighet med Svensk biblioteks-
förenings stadgar paragraf 5 kall-
las alla medlemmar till årsmöte 
tisdag 19 maj, på Svenska mässan, 
Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 
Göteborg.

Valberedningen nås på e-post-
adressen valberedningen@
svbib.se, som går till valbered-
ningens samtliga medlemmar. 

Valberedningens sammankal-
lande är Susanne Hägglund.  

Hon har e-post susanne.hagg-
lund@harnosand.se

 Medlem eller grupp som vill att 
en viss fråga tas upp till beslut på 
årsmötet kan skicka en skriftlig 
anmälan till kansliet på adressen: 
Svensk biblioteksförening,  
Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm.

Det går också bra att skicka  
motioner via mejl, info@svbib.se 
Sista motionsdag är 28 februari 
2020. n

”Hur används folk- 
bibliotekens kompetens 
i den svenska digitala 

bokutgivningen?”

Tareq Al Feel  
Tareq Al Feel jobbar som skolbibliote-
karie på Nils Fredriksson Utbildning i 
Svedala. 

– Jag tycker att Svensk biblioteks-
förening är en bra förening där jag kan 
skaffa kontakter och lära känna andra 
kollegor i biblioteksvärlden. Att vara 
medlem i föreningen är också ett bra sätt 
att hålla mig uppdaterad genom möten 
och konferenser samt rapporter och 
diskussioner via epost till exempel, säger 
Tareq.

Vad hoppas du på att få ut av ditt 
medlemskap? 
– Jag hoppas på att kunna knyta fler 
kontakter, hålla mig uppdaterad om 
aktuella och viktiga frågor samt få 
tillgång till allt som kan vara av nytta för 
mig inom mitt arbete i biblioteks- och 
informationsvärlden.

Vad är den viktigaste frågan på 
ditt jobb just nu? 
– Jag tror att den viktigaste frågan på 
mitt jobb, när det gäller gymnasieelever, 
handlar om källkritik och informations-
sökning. Jag tycker att en skolbibliote-
karie ska kunna uppmuntra eleverna att 
söka information tålmodigt och hjälpa 
dem att hitta trovärdiga informations-
källor. En annan viktig fråga för mig 
är att främja och utveckla elevernas 
läsintresse.

Vad gör du på fritiden? 
– På min fritid gillar jag att spela dator-
spel, läsa skräckböcker på engelska, lyssna 
på politisk analys och skriva noveller. n

TEXT ELZA ZANDI
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Vem vill du läsa?  

medlem

Delta med poster på Biblioteksdagarna!
dela med dig av erfarenheter från ditt bibliotek, och delta i poster- 
utställningen på Biblioteksdagarna 19–20 maj.

Sista anmälningsdag är 16 februari. Info om anmälan finns på  
biblioteksforeningen.se n
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Emelie Lundqvist från Järfälla 
bibliotek och Evelina Mibesjö 
från Lunds bibliotek har till-
sammans startat ett nytt ex-
pertnätverk i föreningen, med 
fokus på kommunikation. 
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N

” Vi vill erbjuda  
ett nätverk som 
kan vara till  
stöd i omvärlds- 
bevakning”

e är båda kommuni-
katörer på respektive 
bibliotek på heltid. De 
är nya inom biblio-
teksvärlden och har 
tidigare jobbat som 

kommunikatörer på myndigheter. 
Emelie kommer senast från Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor och Evelina kommer senast 
från Tullverket. 

– Många som arbetar med kom-
munikation är ensamma i sin roll på 
biblioteken. Det finns inte så många 
att bolla idéer med inom vårt område. 
Ofta har kommunen kommunikatö-
rer, men målgrupper och arbetsupp-
gifter kan skilja sig åt. Biblioteken har 
numera ofta egna webbsidor och flera 
sociala mediekanaler. Då ökar också 
behovet av policy och strategidoku-
ment. Vi ser en stor möjlighet för oss 

som jobbar med kommunikation på 
bibliotek att samverka i dessa frågor. 
Dela goda exempel och erfarenheter. 
Men även kunna dela texter, filmer 
och annat material, säger Emelie 
Lundqvist.

de hoppas på att sammanföra per-
soner som arbetar med kommunika-
tion på bibliotek. Dels för att det är 
en möjlighet till erfarenhetsutbyte 

D
men också för att det är ett sätt att 
tillsammans arbeta fram en tydli-
gare bild av biblioteken lokalt och 
effektivisera kommunikationen. 

– Genom att dela goda exempel och 
strategiarbete kanske inte alla bibli-
otek behöver uppfinna hjulet på nytt. 
Biblioteken har samma målgrupper 
och vi tror att ett sådant här nätverk 
kan vara ett stort stöd i det dagliga 
arbetet, säger Evelina Mibesjö.

de menar att biblioteken har ett stort 
behov av kommunikation för att nå 
ut med aktiviteter, synliggöra det 
digitala biblioteket och tydliggöra 
bibliotekens uppdrag. Helt enkelt för 
att medborgare ska få kunskap om 
bibliotekets utbud. Samtidigt föränd-
ras kommunikationslandskapet.

– Vi vill kunna erbjuda ett nätverk 
som kan vara till stöd i omvärldsbe-
vakning och annat arbete för att vi 
som bibliotek alltid ska kunna vara 
relevanta i en föränderlig omvärld, 
säger Emelie.

Vad är viktigast med nätverket?
– Att ge alla oss som arbetar med 

kommunikation ett forum att hitta 
inspiration, kunna ställa frågor och 
få tips till vårt dagliga arbete, säger 
Evelina.

Nätverket har startat en facebook-
grupp som heter Svensk biblioteks-
förenings expertnätverk för kommu-
nikation där de som är intresserade 
kan gå med. n

”Genom att dela  
goda exempel och  

strategiarbete kanske 
inte alla bibliotek  
behöver uppfinna  

hjulet på nytt. ”

”Det här nätverket 
syftar till att ge oss som 
jobbar med kommunika-
tion ett forum att kunna 
bolla idéer då många 
av oss är ensamma i 
vår roll på biblioteket. 

Genom nätverket sam-
arbetar vi bland annat 
med att ta fram material 
som texter, bilder och 
filmer. Nätverket ger 
möjlighet att dela poli-
cy- och strategiarbete, 

omvärldsbevakning och 
sprida goda exempel på 
hur vi når våra målgrup-
per. Allt med syftet att 
effektivisera och sam-
ordna kommunikatio-
nen inom biblioteken.”

AKTUELLT FRÅN 
FÖRENINGEN 
har du tips eller förslag på något du 
vill att andra medlemmar ska ta del av, 
mejla till Matilda Andréasson Gurenius, 
matilda.andreasson@svbib.se.

Läs mer på  
www.biblioteksforeningen.se/kalender

MARSKONFERENS I UMEÅ 
Marskonferensen 2020 handlar om 
biblioteken och dess roll som kunskaps-
förmedlare. I bibliotekslagen framgår 
att biblioteken ska bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning. Främja 
litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forsk-
ning samt kulturell verksamhet i övrigt.

På biblioteken ställs vi allt mer ofta 
inför situationer där vi får, eller tar oss, 
rollen som ledare för olika typer av 
lärandesituationer. Därför efterfrågar 
många pedagogiska grundkunskaper 
eller tips på metoder. Detta handlar 
årets marskonferens om. Det blir spän-
nande föreläsningar, trevliga möten och 
givande workshops.

Konferensavgiften är 1500 kr för 
medlemmar i Svensk biblioteksförening 
och 1900 kr för dig som inte är medlem. 
Studerande och pensionärer 500 kr.
Vi återkommer med program och möj-
lighet till att anmäla sig.
Plats: SLU – Sveriges lantbruks- 
universitet, Umeå
Datum: 23-24 mars 2020

ANVÄNDARMÖTE SVENSKA 
KOHANÄTVERKET
Svenska Kohanätverket bjuder till- 
sammans med Blekinge Tekniska  
Högskolas bibliotek in till ett använd-
armöte för alla som använder, har valt, 
undersöker eller är intresserade av det 
öppna och fria bibliotekssystemet Koha.
Plats: Blekinge Tekniska Högskolas 
bibliotek, Karlskrona
Datum: 31 mars–2 april

Evelina Mibesjö.

TEXT ELZA ZANDI

SÅ HÄR BESKRIVER INITIATIVTAGARNA  
DET NYA EXPERTNÄTVERKET
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Emelie Lundqvist.
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HÅLLBARHET
Biblioteket som aktör i det hållbara samhället

2020

BIBLIOTEKSDAGARNA 
19  20 / 05 / 2020 
GÖTEBORG                  

Välkommen till två dagar med inspiratörer och föreläsare!
biblioteksforeningen.se



AKTUELLT FRÅN 
FÖRENINGEN 
har du tips eller förslag på något du 
vill att andra medlemmar ska ta del av, 
mejla till Matilda Andréasson Gurenius, 
matilda.andreasson@svbib.se.

ICONFERENCE I  
BORÅS 2020
Den internationella informationsve-
tenskapliga konferensen iConference 
kommer att gå av stapeln i Borås 2020.
Deltagarna kommer från stora delar av 
världen och de kommer att diskutera 
olika informations- och biblioteks- 
relaterade frågor. Temat i år är ”Sustai-
nable Digital Communities”.
Plats: Borås
Datum: 23-26 mars 2020

STÖK PÅ BIBLIOTEK  
– VAD KAN MAN GÖRA?
SKR bjuder in till ett webbinarium 
om hur man kan arbeta med att öka 
tryggheten och säkerheten för både 
medarbetare och besökare på biblio-
teken och minska ordningsstörningar, 
hot och våld.
Datum: 13 februari 2020
Målgrupp: Bibliotekschefer, kultur- 
chefer, säkerhetsansvariga och andra 
som arbetar med frågan.
Kostnad: 500 kronor exklusive moms 
per uppkoppling.
Anmäl dig via föreningens webbplats.
Sista anmälningsdag: 11 februari 2020

Nytt medlemssystem  
hos föreningen
från och med mitten av november använder Svensk biblioteksförening ett nytt 
medlemssystem.

I det nya systemet kan du som medlem enkelt hitta uppgifter om ditt medlem-
skap. Du kan på egen hand också ändra personliga uppgifter som till exempel 
ny bostadsadress och arbetsplats.

du hittar logga in-funktionen högst upp till höger på föreningens webbplats 
biblioteksforeningen.se. Första gången du loggar in klickar du på ”glömt lösen-
ord” för att få en inloggningslänk via mejl.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta kansliet på telefon 
08-545 132 30 eller e-post info@svbib.se.

Läs mer på  
www.biblioteksforeningen.se/kalender

vi kommer att fortsätta låna ut fören-
ingens Instagramkonto under 2020. 
Nytt för i år är att vi även kommer att 
låna ut kontot till personer som inte 
är medlemmar.

Vi vill bjuda in intressanta 
personer som på något sätt 
knyter an till våra verksam-
hetsområden. Upplägget 
kommer att vara detsamma, 
att varje person visar upp sin 
vardag under en vecka.

Vem vill du se i ditt Instagram-
flöde? Eller vill du kanske visa upp 
din egen verksamhet? Hör av dig till 
matilda.andreasson@svbib.se.
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Nya Instagrammare sökes!
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