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TEMA: DIGITALT

Tillgången till medborgarkontor ser väldigt oli-
ka ut mellan olika kommuner. Samtidigt är det 
ibland oklart var gränsen för bibliotekets upp-
drag går, vad en som biblioteksmedarbetare kan 
och bör hjälpa till med.
Under våren 2017 har Regionbiblioteket bju-
dit in till workshops för att samla in tankar och 
kompetens från bibliotekspersonal i länet, som 
en del av Projekt digital service där vi under-
söker vilka frågor som kommer till biblioteken 
idag och hur biblioteken arbetar med digital ser-
vice. Inom projektet kartlägger vi hur tillgång-
en till medborgarkontor och annan service ser 
ut i kommunerna och undersöker förutsättning-
arna för samarbeten mellan bibliotek och med-
borgarkontor.
Under workshoparna fick deltagarna arbeta i 
grupper och diskutera kring olika frågor. Sam-
talen fokuserade främst på vilka frågor och be-

Samtal om digital service på bibliotek

hov biblioteken möter idag. Samt hur biblioteks-
medarbetarna ser på ett utökat samarbete med 
medborgarkontor ur olika aspekter. Vilka ären-
den får biblioteken hjälpa till med som even-
tuellt hör samman med medborgarservice/sam-
hällstjänster eller e-tjänster? Det kan förstås vara 
svårt att bedöma. Tillsammans listade deltagar-
na en lång rad tjänster.
Utskrifter, scanning och kopiering, hjälp med 
blanketter, resor och biljetter, bankärenden, 
bostadskö, jobbansökningar och CV, digitala 
tjänster som hör till skola och vård, hjälp med 
myndighetsärenden som Migrationsverket, Skat-
teverket och CSN… 
Materialet från workshoparna ger bilden av en 
komplex biblioteksvardag som ställer höga krav 
på flexibilitet hos medarbetarna. Samt visar på 
bred verksamhet som fyller många olika funk-
tioner i samhället. Men samtidigt som bibliote-

ken möter många olika människor och behov 
verkar många frågor återkomma på flera håll. 
Exempelvis önskar många hjälp med att hante-
ra tekniska prylar som mobiler och surfplattor 
eller med tjänsterna på bibliotekets datorer. E-
tjänster och digitala konton innebär svårigheter 
för många. En del vill ha hjälp med att översät-
ta eller tolka olika meddelanden från myndig-
heter; Migrationsverket, Polisen, sjukhus. Ären-
den relaterade till språkkunskaper men som även 
kan gälla för personer med svenska som moders-
mål, exempelvis äldre.

Vilka besökare möter bibliotekspersonalen som 
de upplever har störst behov av medborgarser-
vice eller av digital hjälp? Olika användargrup-
per nämndes och problemen med att många ver-
kar ha svårt för att veta vart de ska vända sig för 
att få vägledning. Bibliotekspersonalen försöker 
ofta hjälpa till men känner inte alltid att de har 
rätt kompetens eller behörighet. Några work-
shopdeltagare menade att det inte går att peka 
ut någon speciell grupp.
”Problem med att använda teknik har männis-
kor från olika åldersgrupper och både de som 
har svenska som första språk och svenska som 
andra språk.”
Deltagarna trodde att samarbeten mellan biblio-
tek och medborgarkontor skulle kunna medföra 
bättre arbetsfördelning samt att kompetenser och 
resurser kan delas mellan olika enheter i en kom-
mun. I samtalen betonades att fler kompeten-
ser behövs på folkbiblioteken idag, som språklig 
kompetens men även IT och pedagogik. Några 
menade att kommunens IT-avdelning kan vara 
en viktig samarbetspartner för kommunbiblio-
teken, men även kundservice och andra kom-
munala verksamheter. Andra viktiga aktörer är 
studieförbund, myndigheter, volontärer och för-
eningar som it-guide och Seniornet.
Viktiga frågor och många givande svar delades 
vid dessa tillfällen. En dialog som får fortsätta 
mellan er på biblioteken och med oss på Regi-
onbiblioteket.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

Listan över vilka frågor som kommer till folkbiblioteken idag kan göras lång. 
Vad hjälper biblioteken till med och vilka behov möter de? Och varför får bib-
lioteken så många olika frågor idag? 

Foto: H
anna johansson
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Att biblioteken jobbar på olika sätt för att öka 
den digitala delaktigheten vet vi, men med en-
käten hoppades vi få ett material som ger be-
lägg för detta, i form av svar direkt från bibli-
oteken själva. Ett syfte var även att ta reda på 
ifall biblioteken erbjuder handledning där del-
tagarna kan lära sig använda e-tjänster och of-
fentliga tjänster, samt om medarbetarna upple-
ver att de ofta får frågor om sådant.

51 enkätsvar kom från cirka 30 olika bibliotek, 
där 22 namngivna kommuner fanns represente-
rade. Vi bad om ett svar från varje biblioteksen-
het i länet, och om svar från medarbetare i yttre 
tjänst. I vissa kommuner svarade några medar-
betare från samma bibliotek och några kommu-
ner deltog inte. Så enkätsvaren är ingen exakt 
mätning men ger en ganska bra lägesbild. Un-
der flera frågor fanns möjlighet att lämna öppna 
kommentarer, och i just kommentarerna finns 
den mest intressanta delen av materialet att läsa.

Bibliotekens arbete med digital kompetens
”Har ditt bibliotek under det senaste året er-
bjudit aktiviteter som syftar till att öka män-
niskors digitala kompetens?” 
94 procent svarar ja på denna fråga. 78 procent 
anger att deras bibliotek erbjuder återkomman-
de IT-hjälp. Vad denna består av skiftar mellan 
”E-boksnedladdning” varannan vecka till ”2 tim-
mar per vecka” eller regelbunden ”Digitala för-
sta hjälpen”.
56 procent anger att biblioteket erbjuder åter-
kommande handledning där deltagarna kan bli 
bättre på att använda dator/internet/surfplatta/
mobil. Några aktiviteter som nämndes i kom-
mentarerna var: ”surfplattevisningar”, ”I samar-
bete med Seniornet”, ”Boka bibliotekarie”.

”Har ditt bibliotek under det senaste året er-
bjudit handledning där deltagarna kan bli 
bättre på att använda e-tjänster, banktjäns-
ter, myndighetstjänster eller liknande?”
På denna fråga svarar 39 procent ja. Några ex-
empel:

”Besök från Försäkringskassan som visade sina 
digitala tjänster”
”Under Get Online Week 2016 hjälpte arbetsför-
medlingen till med e-legitimation. (…)”
”Vi samarbetade med bank som själva visade sina 
tjänster under Get Online week 2015.” ”Inga or-
ganiserade aktiviteter, dock händer det ganska 
ofta att vi dagligdags hjälper folk fylla i e-formu-
lär och liknande.” 
”Vi har allmän ”Digital hjälp” där vi hjälper till 
med allt från himmel och jord.”

Kommentarerna visar att biblioteken hjälper till 
en del med offentliga samhällstjänster, både via 
arrangerade samarbeten och vid behov över disk. 
Ett utökat samarbete med externa aktörer efter-
lystes på vissa håll:

”Vi skulle gärna se att myndigheter tog mer ak-
tivt i arbetet med att ge stöd till ovana e-använda-
re. T ex bidra med handledare eller ekonomiskt.”

Större delen av de svarande upplever att biblio-
teksbesökarna ofta ställer frågor om e-tjänster, 
banktjänster, myndighetstjänster och liknande. 

En mindre andel på 29 procent (15 svarande) 
upplever att frågorna är fler än de kan eller hin-
ner svara på. Upplevelsen av vad som är myck-
et, ofta eller svårt är förstås individuell och skif-
tar mellan de svarande.
 
”Vilka tjänster/områden upplever du/ni att 
biblioteksbesökarna ofta behöver hjälp med?”

Vid denna fråga fick respondenterna en lång 
rad tjänster och ärenden att välja mellan. Näs-
tan samtliga alternativ kryssades för men i topp 
hamnade banktjänster, Migrationsverkets tjäns-
ter samt hitta jobb/söka jobb. Det kanske inte 
överraskar någon inom bibliotekskåren, men ger 
ändå en ganska intressant bild. Under denna frå-
ga var det många som passade på att berätta mer 
i kommentarerna:

” Utskrifter av flygbiljetter och flygresor i mäng-
der. Biljetter till Friends Arena och andra eve-
nemang. (…)”

”För övrigt vänder sig besökare till oss på bibli-
oteket när apparaterna krånglar eller grundläg-
gande handhavande av dator och mus. Vi får 
också frågor om olika strömmande tjänster t ex 
Svt Play, Sveriges Radio, TV4 mm”. 

”(…) Ibland känns det som att kommunala verk-
samheter mest spelar pingpong och skickar folk 
fram och tillbaka, men ingen har ansvaret för 
det som folk oftast behöver hjälp med och vi på 
biblioteket har inte alltid kompetens och kun-
skap nog för att förklara till exempel juridiska 
frågor. Men det finns ingen annanstans att gå.”

Svarsinsamlingen från enkäten bekräftar bilden 
av att biblioteken gör viktiga insatser inom di-
gital delaktighet. Men visar också vilka frågor 
och svårigheter som biblioteken ofta ställs in-
för. Resultatet från enkäten påminner till stor 
del från det material som framkommit vid våra 
workshopar inom närliggande områden, se ar-
tikeln här intill.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

Våren 2016 skickade Regionbibliote-
ket ut en enkät till folkbiblioteken i 
länet. Vi ville främst ta reda på om 
biblioteken erbjöd aktiviteter för att 
öka människors digitala kompetens, 
och vilka former av aktiviteter som 
ordnas.

Bild: Regionbiblioteket

Har ditt bibliotek under det se-
naste året erbjudit aktiviteter 
som syftar till att öka männis-
kors digitala kompetens 
Svarade på frågan: 51  Hoppade över: 0

nej

Ja
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Detta har testats i Uppsala och Malmö, och un-
der 2017 kommer alla landets folkbibliotek att 
erbjudas tjänsten via regionbiblioteken. Myndig-
heten för tillgängliga medier (MTM) har velat 
göra det här tidigare, men infrastrukturen har 
inte funnits, säger projektledare Ulf Wikman. 
En första träff för vårt län hölls på MTM den 25 
april. Maria Kimberg, Tobias Willstedt och Ulf 
Wikman från MTM ledde oss genom förmid-
dagen och gav information om vad det innebär. 
Alla som deltog på mötet kunde nog föreställa 
sig slutanvändaren för projektet, nämligen den 
taltidningsläsande personen som med hjälp av 
tekniken kan få böcker överförda till en inter-
netuppkopplad talboksspelare hemma. Att det-
ta är efterlängtat vittnar flera biblioteksmedarbe-
tare om eftersom vi inom bibliotekssfären länge 
hört om planerna. Hos MTM fick vi bland an-
nat höra om Ingrid Keyser, 90 år och bosatt i 
Uppsala, som testat och upptäckt många förde-
lar med att få talböcker direkt nedladdade i sin 
talboksspelare. I en tidningsartikel skriver Ma-
ria Kimberg, som är projektledare för lansering-
en, följande om Ingrids reaktioner: 

- Det är underbart att få sina talböcker direkt till 
spelaren! Jag slipper vänta på posten och behöver 

Talboken kommer digitalt

inte längre be någon gå till brevlådan när jag läst 
klart. Ingrid har blivit frontfigur och omslagsflicka 
för projektet, berättar Maria Kimberg. 

Den största utmaningen är att få tag på potentiel-
la personer som vill använda tjänsten. MTM be-
rättar att cirka 100 000 personer är inskrivna på 
landets syncentraler.   För att delta i den här sats-
ningen behöver dock personen ha en prenume-
ration på en dagstidning som digital taltidning 
vilket automatiskt ger tillgång till internetabon-
nemang, support och en specialprogrammerad 
spelare. MTM har bistått deltagande kommu-
ner med listor på personer som prenumererar på 
en sådan taltidning. I vårt län handlar det bara 
om något hundratal personer totalt. Dessa upp-
gifter hanteras på försiktigast möjliga sätt så att 
inte uppgifterna hamnar i fel händer. 

 I ett första skede tar biblioteken kontakt med 
taltidningsläsare och de individer som biblioteket 
känner igen som redan befintliga låntagare. Bib-
lioteket tar kontakt med dem för att höra om de 
vill pröva att få sina talböcker helt digitalt. Vid 
positivt svar så fixar MTM med de tekniska bi-
tarna medan biblioteket hjälper låntagaren att 
ladda ned böcker direkt till spelaren. När något 

krånglar med apparaten finns supporten Taltid-
ningshjälpen, en befintlig tjänst för de som pre-
numererar på digitala dagstaltidningar.
Under träffen på MTM fick vi en genomgång av 
hur det praktiskt går till att ladda ned talböcker. 
Själva webbsidan för biblioteket är enkel att an-
vända och det går att ladda ned samma titel till 
flera låntagare samtidigt. För användaren går det 
fint att ha flera titlar nedladdade och även flera 
taltidningar. Det är enkelt att växla mellan olika 
titlar och taltidningar men för användaren un-
derlättar det att inte vara rädd för att trycka på 
knappar och prova sig fram. 

En sak som framkommit under testperioderna är 
att många användare kombinerar den här tjänsten 
med att själva eller på andra sätt ta del av bibli-
otekens utbud och de sociala dimensionerna av 
att få utbyta tankar och erfarenheter om läsning 
och litteratur. Att få boktips, ha referenssamtal 
och prata läsupplevelser är fortsatt viktigt trots 
att litteraturförsörjning fungerar smidigt med tal-
boken kommer. 

Stockholms län har landets lägsta andel taltid-
ningsprenumeranter, och det innebär att det inte 
är alla bibliotek i länet som har potential att få 
tag på låntagare. I framtiden hoppas MTM att 
tjänsten ska kunna öppnas för personer som inte 
prenumererar på en digital dagstaltidning. Nästa 
målgrupp blir i så fall de som lyssnar på en kom-
munal taltidning digitalt (vilket brukar vara gra-
tis), och därefter de som inte är taltidningsläsare 
men har köpt eller fått förskriven från syncentra-
len rätt typ av talboksspelare samt har egen in-
ternetuppkoppling.  

Projektet pågår under 2017 och syftar till att an-
passa talboksverksamheten till modern teknik. Vi 
på regionbiblioteket ser fram emot att få följa de 
kommuner som deltar och ta del av deras erfa-
renheter. Vi lär återkomma med rapporter från 
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Norrtälje, Sollentu-
na och Stockholm som är först att pröva. 

Cecilia Brisander 
Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Nu startar Talboken kommer för taltidningsläsare i några av Stockholms läns kom-
muner. Tjänsten gör det möjligt för människor som prenumererar på en dags-
tidning som digital taltidning att också få talböcker digitalt i samma spelare.

Foto: C
ecilia Brisander
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Läget just nu är att diskussioner pågår med SKL 
och ett av deras bolag Inera. Tanken är att de ska 
gå in som huvudman för att göra en nationell 
delning av appen möjlig rent juridiskt. De kom-
mer då även att ta över förvaltningen av appen. 
Flera frågor återstår dock att lösa, som exempel-
vis hur man ska få till en förvaltningsövergång 
som fungerar – den tekniska miljön måste flyt-
tas och fler bibliotekssystem ska integreras. Kva-
litetsnivån i appen behöver också säkras – några 
av de viktigaste aspekterna av appen är det nog-
granna urvalsarbetet som görs av bibliotekarier, 
de anpassade beskrivningarna av böckerna och 
den kontinuerliga utvecklingen som till största 
del bygger på kunskaper från användningstester 
med barn. Man måste också se till att prisnivån 
blir okej för deltagande kommuner.

Det finns med andra ord gott om utmaningar, 
men det går raskt framåt och viljan att hitta lös-
ningar är stor från alla parter.

Mikael Tuominen  
Stockholms stadsbibliotek

Vad händer 
med Bibblix?

Nu har Bibblix, lästips- och e-boks-
appen för barn och unga, funnits ute 
i snart ett år. Appen har tagits fram 
av Stockholms stadsbibliotek i samar-
bete med Malmö. Även Katrineholm 
har varit med som pilotkommun. Det 
är många kommuner runt om i länet 
och landet som undrar om de kom-
mer att kunna ta del av appen fram-
över och det ser lovande ut, även om 
inget är klart ännu.

Foto: Bibblix

Internationella biblioteket har påbörjat samarbete 
med Kultur i Väst kring mångspråkiga sidor med 
boktips på barnensbibliotek.se. Barnens bibliotek 
innehåller sidor för barn och unga samt online-
version av Barnbokskatalogen. Det mesta hand-
lar om böcker, författare och läsning men det 
finns också plats för pyssel, inspiration till eget 
skapande och annat kul! Inget konstigt att Bar-
nens bibliotek får över 200 000 besök varje år!

Hittills har det funnits information på svenska 
om språk och mångspråkiga medier i en speciell 
sektion av Barnens bibliotek. I Barnbokskatalo-
gen kunde man hitta barnböcker på olika språk 
utgivna i Sverige. Nu satsar vi på att skapa inne-
håll på olika språk. Vi vill att barnen som läser 
både på svenska och på sitt modersmål ska få in-
spiration till läsning på alla sina språk på sam-
ma plattform. 

Redan nu kan du läsa boktips och kolla på län-
kar på arabiska, spanska och polska, och vi job-
bar på att få in flera språk. De som tipsar är fram-
för allt personalen på Internationella biblioteket. 
Det har bland annat använts en del filmade bok-
tips som tidigare producerats på IB. 

Vi vill gärna få fler som samarbetar kring att ska-
pa innehållet på sidorna, inte minst barnen själ-
va. Vill du själv eller känner du någon som kan 
bidra, kontakta Katarina Dorbell: katarina@bar-
nensbibliotek.se 

Katarzyna Kasprzyk
Internationella biblioteket

IB Barnens bibliotek

Loggor: Amanda Bigrell

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla 
EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital 
tillgänglighet för alla användare, inklusive personer 
med funktionsnedsättning. Då publicerades näm-
ligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet 
avseende offentliga myndigheters webbplatser och 
mobila applikationer i EU:s officiella tidning. Senast 
den 23 september 2018 ska lagarna finnas på plats 
i medlemsstaterna.
Det innebär att:
•	 Nya webbplatser ska uppfylla kraven från och 

med den 23 september 2019.
•	 Befintliga webbplatser (de som offentliggjorts 

innan lagen börjar gälla), samt tidsberoende 
media (video mm) ska uppfylla kraven från 
och med den 23 september 2020.

•	 Publika appar ska uppfylla kraven från och 
med 23 juni 2021.

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats htt-
ps://webbriktlinjer.se/webbdirektivet/
 
Nya upphandlingsregler
Samtidigt har det kommit nya upphandlingsregler 
(januari 2017) som ställer ungefär samma krav som 
direktivet kring webbtillgänglighet, då man upp-
handlar något som rör webb eller appar och som 
ska användas av fysiska personer. 
Detta kan man läsa mer om på Upphandlingsmyn-
dighetens webbplats http://www.upphandlingsmyn-
digheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/ 

Nytt EU-direktiv gällande webbtill-

gänglighet – information från PTS

”Teknik – använd på rätt sätt - ger fantastiska möj-
ligheter till ökad självständig delaktighet för personer
med funktionsnedsättning. Men det kräver att
alla som är inblandade reflekterar över hur tjäns-
terna utformas. Vi har haft en intern workshop för
att prata om hur våra webbgränssnitt bör utformas,
men det finns mycket jobb kvar att göra i många
av våra äldre system. För ett bibliotek handlar det
mycket om att dels förstå hur läget ser ut just nu och
sedan se till att nya tjänster blir så bra som möjligt.”
 
Peter Krantz
Kungliga biblioteket
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Solna stadsbibliotek har en lång tradition av att 
uppmärksamma Get Online Week. Vår veckovi-
sa e-hjälp utökades i år med både egen personal 
och SeniorNet för vägledning vid flera tillfällen 
under veckan. Vi hade också äran att ha världens 
äldsta bloggare på besök i Solna centrum – Dagny 
Carlsson. Dagny gick på datorkurs vid 99 års ål-
der och hennes blogg har nu över en miljon följa-
re. Det var en timme med både skratt och allvar, 
där Dagny berättade om sitt bloggande och inspi-
rerade till att våga använda datorer och Internet. 

Annica Thorell
Solna stadsbibliotek

Foto: Maria Östlin

Get Online Week 
på Solna stadsbib-
liotek med världens 
äldsta bloggare!

Min tanke var att den experimenterande leken 
skulle leda till en bättre bekantskap med den tek-
niska infrastrukturen i samhället. Vilket samti-
digt, genom konkreta aktiviteter, kan skapa nya 
bilder av biblioteket och nya förväntningar vad 
det kan vara hos deltagarna. 

Av bekvämlighets- och bibliotekspolitiska skäl 
har jag vänt mig till barn och unga, men egent-
ligen tycker jag det är nästan lika viktigt att nå ut 
till vuxna. Vuxna behöver också förstå vad som 
sker bakom maskineriet. Jag försökte få med ung-
domar men det visade sig vara väldigt svårt. Det 
skulle nog kräva en helt annan typ av tilltal. Jag 
satsar framförallt på det fria experimenterandet 
och skapandet – det är också vad materialet jag 
använder är ämnat för. Till exempel är de mag-
netiska kretsarna Littlebits perfekta för spontant 
experimenterande. Det fungerar väldigt bra att 
barnen själva driver sina idéer och projekt – jag 
hoppar bara in och hjälper till med lite problem-
lösning då och då – men ibland kanske planer-

Makerspace i Nacka

na inte är så verklighetsförankrade. En kille ville 
först göra en helikopter och sen en övervaknings-
kamera… Men projekten brukar ta sin egen väg 
och bli något roligt i slutändan i alla fall. Gene-
rellt sett vill barnen bygga maskiner, bilar som rör 
sig eller dylikt, men syntharna brukar också få en 
del uppmärksamhet. Vår nya Quirkbot – en ro-
bot som kopplas ihop med sugrör - är uppskattad 
även om den har lite högre tröskel för att förstå. 
Det är svårt att nå ut ordentligt, men jag kan hel-
ler inte ta emot så många i taget. Dessutom är 
det en ganska snäv medelklassgrupp som dyker 
upp. Mitt tips till andra bibliotek är nog i första 
hand att utgå från barnens experimentlusta. Det 
blir bättre och enklare på alla plan och barnen får 
ta ansvar för sina egna projekt. Makerspacen blir 
då inte lika tungrodda eller detaljstyrda och man 
lämnar plats över till serendipiteten. 

David Linnros
Nacka kommunala bibliotek

Som nyutexaminerad började jag ganska omgående testa att ordna makerspa-
ce-workshops. Det var mest som en följd av mitt eget intresse av att experi-
mentera med teknik inom musik och jag hade därför redan tidigare nyfiket följt 
makerspace-begreppets spridning. 

Foto: D
avid Linnros
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Vi visade hur man lånar e-böcker, e-ljudböcker 
och e-tidningar. Vi pratade också om sekretess i 
sociala medier, källkritik på internet  och Vad är 
sant, Bamse – lekfull källkritik för barn. MTM 
och Länstidningen Södertälje demonstrerade hur 
man lyssnar på taltidningar i Legimus. Det fanns 
också möjlighet att lära sig om digitala banktjäns-
ter och vårdtjänster på internet.

Sofie Nilsson
Södertälje stadsbibliotek

Foto: Susanne Tillbom

Get Online 
Week på Söder-
tälje stadsbiblio-
tek

På biblioteket i Säter fick vi förmånen att träffa 
tre nyanlända ungdomar från Afghanistan, Syrien 
och Sudan, som alla arbetar i projektet IT-Gui-
de. Tillsammans med entreprenören bakom IT-
guide, Gunilla Lundberg, berättar ungdomarna 
om sina upplevelser och sin utveckling. 

IT-guide går ut på att kunniga nyanlända ung-
domar lär seniorer att använda datorer, surfplat-
tor och mobiler. Verksamheten startade i Örebro 
2010 och finns idag i 12 kommuner i Sverige. 
IT-guiderna rekryteras bland ungdomar som går 
språkintroprogrammet och varit i Sverige i om-
kring 2 år. De som får jobb får en 30 timmars ut-
bildning och blir del i ett lokalt team men ock-
så ett större nationellt nätverk. De jobbar sedan 
på lördagar parallellt med sina gymnasiestudier. 
Mötena mellan seniorerna och IT-guiderna sker 
ofta på biblioteket och kallas ibland för “inter-
netcafé”. De är alltid flera IT-guider som jobbar 
samtidigt. Gunilla berättar att projektet föddes ur 
en vilja att underlätta ungdomarnas integration i 

samhället. IT-guide har fungerat som ett verktyg 
för det och nyckelorden för både unga och äld-
re i projektet är: delaktighet, ledarskap, motiva-
tion, språkutveckling och tillhörighet. 

Ungdomarna vi träffar beskriver hur de inte bara 
utvecklat sitt språk utan också sin pedagogiska 
förmåga och sitt tålamod. De berättar att de fått 
nya vänner och känner sig behövda. En i publi-
ken frågar vad de gör om de får en fråga de inte 
kan svaret på (något vi väl alla känner igen från 
biblioteksvardagen). De berättar då lugnt och me-
todiskt för oss hur de lyssnar noga på problemet 
och ber att få återkomma med ett svar. Så själv-
klart och klokt! 
IT-guide finansieras och drivs bland annat med 
stöd från Arvsfonden och länsstyrelsen och IT-
guide lägger tillsammans med kommunerna upp 
lokala lösningar. 

De IT-guider vi träffade skrev på instagram ef-
ter mötet: “På resa till Dalarna och föreläsning 

för bibliotekarier från Mellansverige. Många grät 
när vi berättade historier om hur det är att vara 
IT-guide och de fina möten vi har på internet-
café.” Ja, så var det nog… Men mer än att gråta 
så kan den som är nyfiken på hur IT-guide kan 
fungera på biblioteken läsa mer på deras webb-
plats, www.it-guide.se. IT-guide söker fler kom-
muner att samarbeta med, och vill gärna växa i 
Stockholms län, så det finns stora möjligheter för 
den som tycker att det här verkar vara en intres-
sant verksamhet. 

Annika Hermele
Regionbibliotek Stockholm

IT-guide – unga hjälper äldre

I april följde jag och en kollega från Regionbiblioteket med på en studieresa till 
Dalarna inom projektet Dela Läslust. Fokus för resan var bemötande och mång-
språk och vi besökte bibliotek i Borlänge, Säter och Ludvika. 

Foto: It-guide
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Bibliotek Sundbyberg finns på Facebook, In-
stagram och Twitter. Hur jobbar ni för att hin-
na med att vara aktiv i alla tre kanaler?
Vi har strukturerat upp verksamheten och har 
nu en redaktion för sociala medier på sex per-
soner som ansvarar utifrån ett rullande schema. 
Den som har ansvarig vecka marknadsför det som 
händer på biblioteken i alla kanaler. De övriga i 
gruppen postar i mån av tid sådant som de vill 
dela. Det kan vara ögonblicksbilder från biblio-
teken med omnejd, boktips eller omvärldsbevak-
ning. Den som postat ett inlägg ansvarar för att 
bevaka och svara på eventuella frågor eller kom-
mentarer. Vi har regelbundna möten då vi träffas 
och delar med oss av tankar, idéer och nya roliga 
appar. Sedan vi började med redaktionen tyck-
er jag att våra sociala medier både blivit mycket 
bättre och roligare att arbeta med! 

Digital kommunikation på Bibliotek Sundbyberg
Delar ni samma nyheter i alla kanaler eller an-
passar ni nyheten efter mediet? 
Vi delar det som händer på biblioteken i alla ka-
naler, men vi lägger upp mer ögonblicksbilder på 
Instagram. På Twitter och Facebook kan vi länka 
till vår webbsida för mer information men det 
funkar inte riktigt på samma sätt på Instagram. 

Det är viktigt att tänka på är att ingen avgöran-
de information får delas bara i våra sociala me-
dier. Alla har inte har sociala medier eller da-
tor. Det är också en integritetsfråga, alla vill inte 
ha sociala medier. Därför måste vi alltid använ-
da sociala medier som en bonus och inte enbart 
informera där. 

Hur har arbetet med sociala medier föränd-
rats över tid och hur tror du att det kommer 
att fortsätta förändras framöver?
Det har ju hunnit hända massor! Sociala nätverk 
har gått från att vara något som några få använ-
der till att användas av väldigt många i alla åldrar. 
Andelen som dagligen använder sociala nätverk 
har mer än fördubblats mellan 2010 och 2016 
(Svenskarna och sociala medier 2016, IIS). Fa-
cebook har gått från att vara en sida där en hål-
ler kontakt med vänner till att för många vara en 
nyhetsbevakningssida. 

I och med den utvecklingen tror jag att vi borde 
och kommer att börja prata mer om integritet, 
filterbubblor, algoritmer och sökkritik. Vad inne-
bär det att ha sitt nyhetsflöde i Facebook där jag 
får nyheter från sidor jag själv valt och som mina 
vänner delat? Vilka algoritmer styr vad jag ser? 
Vi som jobbar med att informera behöver också 
mer kunskap, iallafall vet jag att jag behöver det. 

Det pratas mycket om sökkritik, filterbubb-
lor och fake news i biblioteksvärlden just nu. 
Hur kan folkbiblioteken arbeta mer aktivt för 
att minska digitala kunskapsklyftor?
Svår fråga, men jag tycker faktiskt att det redan 
görs mycket på biblioteken, under GOW exem-
pelvis. Flera bibliotek har IT-verkstäder där en 
kan komma och fråga om appar, e-böcker, soci-
ala medier med mera. Sedan kan det såklart gö-
ras mer! Jag tror att det går att göra mycket med 
små medel. Vissa bibliotek informerar exempel-
vis om att i Google baseras träffarna delvis på an-
vändarens tidigare sökningar, och tipsar om and-
ra sökmotorer att jämföra träffresultatet med. Det 
är en bra idé! Överhuvudtaget att dela idéer med 
varandra tror jag på.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

Elin Sundström är bibliotekarie på 
Bibliotek Sundbyberg där hon arbe-
tar med webb och sociala medier. Elin 
deltog i Biblioteksrådets arbetsgrupp 
”Sociala medier på biblioteken” som 
Regionbibliotek Stockholm drev fram 
till 2016. 

Arbetsgruppen ordnade konferenser och om-
världsbevakade inom området. Arbetsgruppen 
bildades 2010 då Regionbiblioteket tillsammans 
med Ekerö bibliotek arrangerade en heldagswork-
shop om sociala medier på bibliotek, med syftet 
att diskutera strategier och policys. En ny kon-
ferens arrangerades 2012 med kommunikation 
och interaktion i fokus. 2014 anordnades ytter-
ligare en konferens med inriktning integritet och 
juridik, samt en heldag 2015 som tog upp frågor 
kring normkritik, bilder och ungas digitala när-
varo. Våren 2016 ordnades en halvdag om algo-
ritmer och filterbubblor.

Arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” 
har bestått av medarbetare från olika biblioteks-

typer i länet, deltagarna har skriftat genom åren. 
Tillsammans har vi omvärldsbevakat, diskuterat 
aktuella teman, bloggat och planerat. Det stora 
värdet har varit den samverkan och fortbildning 
som skett över biblioteksgränserna där vi har haft 
mycket att lära av varandra. Arbetsgruppen ”Soci-
ala medier på biblioteken” avslutade sitt uppdrag 
vid årsskiftet 2016/2017. Våren 2016 genomför-
de vi en enkät för att utvärdera arbetsgruppens 
insatser och undersöka bibliotekens användning 
av sociala medier. En slutrapport från undersök-
ningen finns på Regionbibliotekets webbsida.

Hanna Johansson
Cecilia Brisander 
Regionbibliotek Stockholm

Sociala medier på biblioteken

Regionbibliotek Stockholm drev på 
uppdrag av Stockholms läns Biblio-
teksråd arbetsgruppen ”Sociala me-
dier på biblioteken” 2010-2016. 

Foto:Hanna Johansson
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Vi tänker att det i grunden handlar om att kunna 
stå för hela vårt utbud oavsett format; om vår tro-
värdighet som bibliotek. Och om att se e-böcker-
na som litteratur och en del av medieutbudet, och 
inte som ett tidsproblem. Varför skulle vi inte ha 
tid för just e-böckerna? Skulle argumentet fun-
ka överfört till det fysiska beståndet: att vi till ex-
empel skulle avstå att arbeta med utbudet på av-
delning Q eller ljudböcker på grund av tidsbrist?

Att välja in manuellt behöver inte ta så lång tid. 
Tidsåtgången går att anpassa efter ambitionsni-
vå. Vi ser flera fördelar, som bättre kontroll över 
utbudet, fräschare nyhets- och kategorilistor och 
en renare och mer lättolkad katalog. Dessutom, 
det som inte valts in slipper vi också att gallra.

En anledning var också att en betydligt större del 
av e-bokutbudet än vad vi först trodde är sådant 
som inte motsvarar ett biblioteksutbud. Den di-
gitala utvecklingen har gjort det enkelt att göra 
egna e-böcker. Men det mellanled mellan förlag 
och bibliotek som finns när det gäller tryckta me-
dier – en distributör som även står för urval, lek-
törsomdöme och en oberoende katalogisering – 

E-boksbeståndet - en del av vår verksamhet och inte ett tidsproblem

saknas när det gäller e-böckerna. Det betyder att 
i princip vad som helst kan läggas in i Elibs ut-
bud och det är helt upp till biblioteken att göra 
kvalitets- och relevansbedömning.

Ska bibliotekets e-bokutbud innehålla inaktuel-
la eller kvalitetsmässigt tvivelaktiga faktaböcker 
och annat som vi skulle gallrat eller inte köpt om 
de varit tryckta böcker? Artiklar ur Svenska fa-
milj-journalen från 1870-talet, sagor skrivna av 
barn själva, eller rapporter från Nordiska minis-
terrådet som finns gratis på nätet? Författarskap 
som inte hållit över tid och inte efterfrågas? Att 
ha ett flertal identiska raka kopior av fria klassi-
kerutgåvor från Litteraturbanken utgivna av oli-
ka förlag kan göra katalogen mer svårtolkad för 
användaren. En väldesignad klassikerutgåva med 
moderniserad stavning och nyskrivet förord, el-
ler en nyöversättning, känns däremot mer själv-
klar att prioritera. En osållad katalog har också 
nackdelen att de attraktiva titlarna skyms och 
blir svårare att hitta.

Att förlagen ger ut styckevisa sagor, förord, ka-
pitel och artiklar och titlar som delas upp i flera 

delar i e-boksutgåvan blir problematiskt av flera 
skäl. Katalogen blir mer svårtolkad för låntaga-
ren. Det sammanlagda priset för helt verk kan bli 
betydligt dyrare än ett biblioteks pristak. Konse-
kvensen kan också bli att en låntagares antal lån 
per vecka inte räcker till mer än en del av ett verk.

Verktygen för filtrering och gallring i Elibs nuva-
rande administrationsgränssnitt får inte med allt, 
vilket också är ett skäl för oss att göra manuellt 
inval. Att filtrera bort vissa förlag räcker till ex-
empel inte eftersom flera av de största förlagen 
även lägger ut sådant som bibliotek kan vilja gall-
ra bort, som lösa kapitel och inaktuella böcker.

Det är också något mindre risk att drabbas av för-
lag som försöker utnyttja systemet om man ser 
allt utbud innan det väljs in. Förlaget som mass-
lånade sina egna böcker i höstas hade vi till ex-
empel valt bort redan från början eftersom de-
ras utgivning inte såg seriös ut. Efter händelsen 
ställdes frågan vad leverantören borde göra för att 
förhindra att något liknande sker igen. Men vad 
kan vi som bibliotek göra? En väg är att använ-
da de verktyg för urval och beståndsvård som le-
verantören erbjuder. Då kan vi också med större 
trovärdighet ge feedback om de brister i systemet 
som behöver åtgärdas för att biblioteken effek-
tivare ska kunna göra vår del av arbetet med att 
förhindra missbruk av våra resurser. Vi tror ock-
så att det är större chans att få gehör för utveck-
lingsönskemål om vi visar att vi är beredda att 
lägga ett visst engagemang på e-böckerna och inte 
lägger allt ansvar för vårt utbud på leverantören.

Vi tror även att biblioteken behöver utveckla for-
mer för att dela erfarenheter och samarbeta mer 
kring e-bokarbetet, både för att nå effektivitets-
vinster och kunna ställa krav på utbud och fung-
erande system.

Anna Corlin
Biblioteken i Södertälje 

(Södertälje är systemägare i Södertörnssamarbe-
tet där vi delar katalog och e-boksutbud med Ny-
kvarn, Nynäshamn och Salem)

TEMA: DIGITALT

När det gäller fysiska medier gör vi på biblioteken medvetna urval och vårdar 
beståndet utifrån yrkeserfarenhet och uppdrag. Det känns som en naturlig ut-
veckling att göra det även för e-böckerna. Därför valde vi att göra manuellt in-
val istället för automatiskt i Elibs nya modell. 

Foto: Annika Lissenko
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Internationella bibliotekets mångspråkiga webb-
plats är en digital plattform som når ut till många 
biblioteksanvändare, både bland den intressera-
de allmänheten och bland kollegor runtom i lan-
det. Vi är nio redaktörer som arbetar med att få 
ut all möjlig biblioteks- och kulturrelaterad infor-
mation till våra läsare, på åtta olika språk. Varje 
språkansvarig väljer, i viss mån, själv ut vad som 
ska finnas att läsa om på respektive språksidor. 
Under hösten 2016 och våren 2017 hade jag för-
månen att få delta i kursen Lyrik i Skönlitterärt 
Arbete. Inspirerad av kursens innehåll fick jag idén 
till att dels föra fram lyriken som litterär form på 
Interbib.se och dels skapa en, naturlig, kulturell 
länk mellan de olika språksidorna. Tanken är att 
varje månad lägga ut en ny dikt på så många av 
de åtta språken som möjligt. I de fall det blir svårt 
att hitta samma dikt översatt till alla språk kom-
mer vi att lägga ut dikten på originalspråket på 
de språksidor där ingen översättning finns. För-
hoppningen är att Månadens dikt kommer att 
presentera lyrik skriven på många olika språk och 
av många olika diktare. I framtiden kan vi också 
tänka oss att arbeta med olika teman eller förfat-
tarskap och därmed gå utanför tanken att det all-
tid är samma dikt som visas på samtliga språksi-
dor. Maj månads dikt är de arton första verserna 
i den persiske diktaren Jalāl al-Dīn Rūmīs stora 
verk Masnavi-i Ma’navi.

Ulrika Orloff
Internationella biblioteket

Lyrik på många språk

Foto: Internationella biblioteket

På Världspoesidagen, den 21:a mars, in-
troducerades Månadens dikt på Inter-
bib.se.
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Men det innebär också att vår publika verksam-
het blir lidande under en period. Samtidigt har 
vi ett digitalt uppdrag att utföra. En podd skul-
le lösa allt! Snart var vi igång. Jag fick fria hän-
der men ville att podden ska vara representativ 
för Värmdö bibliotek. Vi är t.ex. hbtq-certifiera-
de så ett program på det temat var ju ett måste.
Karin Fernström som initierade projektet ville läg-
ga mycket krut på ljudkvaliteten och kontaktade 
Lyan Cahuac, en utomordentlig musiker och ljud-
tekniker med en studio på ungkulturhuset Gur-
raberg som vi kunde hyra. Lyan komponerade 
en signaturmelodi och klipper åtskilliga timmar 
flams ner till lite mer professionella en timmes-
program. Jag utgår från ett manus men impro-
viserar mycket på plats. Det har varit en utma-
ning att klippa bort mina darlings. Inte visste jag 
vilken tid efterarbetet tar. Nu ser jag till att vara 
passfri dagen efter!
Tre program har det blivit i år. Premiäravsnit-
tet sändes på alla hjärtans dag och handlade för-

 #Värmdöbibblopodden Cellton med gäster

stås om romance. Nästa ämne var helvetet i Sy-
rien och i höst blir det både psykisk ohälsa och 
finsk fantastik.
Vi har lärt oss otroligt mycket och haft himla kul 
i år. Vi hoppas få fortsätta länge, både i studio och 
inför publik på biblioteket.
 Men när flytten blir av vet vi fortfarande inte.

Karin Cellton
Värmdö bibliotek

I vintras hade vi börjat planera litegrann inför bibliotekets kommande flytt; från 
Runda huset i Gustavsberg ner till gamla porslinskvarteren i hamnen. Större 
yta och bättre miljö ska vi få! 

Foto: Katarina Karlsson
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Ett av de trendigaste orden hittills 2017 har utan 
tvekan varit källkritik. När det talas om alterna-
tiva fakta och filterbubblor har det blivit allt vik-
tigare att lyfta frågor om sök- och källkritik i ett 
digitaliserat samhälle. Metros Viralgranskaren ut-
ropade den 13 mars till Källkritikens dag, vilket 
Stockholms stadsbibliotek beslutade att delta i. 
I slutet av förra året började vi planera för hur 
SSB kan uppmärksamma dessa frågor. Att profi-
lera Stockholms stadsbibliotek som en tillförlit-
lig aktör även när det gäller digital sök- och käll-
kritik betraktas som en naturlig vidareutveckling 
av vår verksamhet. 

Källkritikens dag på Stockholms stadsbibliotek

I detta syfte genomfördes dels en kampanj på so-
ciala medier, och dels arrangerades ett interaktivt 
labb i rotundan på Stadsbiblioteket. Kampanjen 
bestod av fem filmer som spreds på bibliotekens 
sociala medier och laddades upp på vår hemsida. 
I filmerna medverkade Peter Wolodarski, chefre-
daktör på Dagens nyheter, Jack Werner, journa-
list och medgrundare till Metros Viralgranskaren, 
Victoria Dyring, programledare för Vetenskapens 
värld i SVT, Sandra Beijer, författare och blogga-
re och Viktor Banke, biträdande jurist och ko-
lumnist i Metro. Dessutom deltog även våra bib-
liotekarier Maria Bylund, Sandra Sporrenstrand 

Den 13 mars uppmärksammades Källkritikens dag på Stockholms stadsbiblio-
tek. Genom ett samarbete mellan Digitala biblioteket, kommunikationsenheten, 
marknadsenheten och medarbetare från olika bibliotek i staden spred vi sök- 
och källkritik till våra besökare och till våra följare på sociala medier. 

TEMA: DIGITALT

och Anna Lindqvist. I filmerna får tittarna bland 
annat tips på vad som kännetecknar en trovärdig 
källa på nätet och hur man ska tänka när man 
söker information på internet. Tillsammans med 
Jack Werner tog kommunikations- och marknads-
enheterna även fram en källkritisk checklista som 
vi spred på sociala medier.  PR-arbetet kring Käll-
kritikens dag resulterade bland annat i att P1 Mor-
gon sände ett liveinslag från Stadsbiblioteket där 
Maria Bylund fick berätta om bibliotekens arbete 
med sök- och källkritik. Kampanjfilmerna rulla-
de även i rotundan under eftermiddagen när Di-
gitala biblioteket arrangerade sitt interaktiva sök- 
och källkritikslabb. Digitala biblioteket satsar i 
år extra mycket på MIK och digidel-frågor. En 
viktig utgångspunkt i arbetet är att genom work-
shops, föreläsningar och publika evenemang bidra 
till bibliotekspersonalens kompetensutveckling. 
Källkritikens dag var ett perfekt tillfälle att tes-
ta ett nytt pedagogiskt grepp för att nå ut på ett 
bättre sätt till våra besökare. Besökare och kolle-
gor kunde under eftermiddagen mingla runt mel-
lan olika stationer som ”Filterbubblor”, ”Fejkade 
nyheter”, ”Förbättra Wikipedia”, ”Googla bätt-
re” och ”Alternativa söktjänster”. Inbjudna gäs-
ter fanns även på plats för att demonstrera olika 
källkritiska tjänster. Martin Törnros visade sin sajt 
Ekokammaren.se. Sajten är ett intressant medie-
kritiskt projekt under utveckling som bibliote-
ken skulle kunna använda sig av i framtiden för 
att skapa nya mervärden för våra besökare som 
vill bryta sig ut ur sin filterbubbla. SSB:s sam-
arbetspartner Individuell Människohjälp fanns 
även på plats och synliggjorde vår dropin-verk-
samhet Digitala förstahjälpen. 

Utifrån detta första steg kan SSB nu fortsätta att 
vidareutveckla arbetet med frågor som rör digital 
sök- och källkritik. Det lär utan tvekan uppstå be-
hov av fortbildning på detta område i framtiden, 
både för oss på biblioteken och för allmänheten. 

Erika Wallin 
Åke Nygren
Stockholms stadsbibliotek
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Boken Folkbibliotek i förändring – navigera med 
medie- och informationskunnighet av Marika Al-
neng, BTJ Förlag 2017, ger en introduktion till 
samlingsbegreppet MIK och exempel på hur man 
kan arbeta med MIK i folkbibliotekets verksam-
het. Den tar upp frågor om folkbibliotekets roll  
i ett samhälle där den enskilda individen behö-
ver mer och mer kunskap kring det digitala för 
att kunna navigera i en komplex omvärld.

Marika Alneng är bibliotekarie och biblioteks-
pedagog på Stockholms stadsbibliotek och hon 
hade i uppdrag av Statens medieråd under 2014 
att ta fram ett fortbildningsmaterial till folkbib-
lioteken om MIK.
ISBN: 978-91-7018-808-4

Redaktionen

Folkbibliotek i förändring – 
navigera med medie- och in-
formationskunnighet

Bild: BTJ Förlag

Vi gratulerar Peter Björkman , bibliotekarie på 
Hallunda bibliotek i Botkyrka, till Svenska Aka-
demiens bibliotekariepris 2017!
I sin motivering skriver Svenska Akademien att 
Peter Björkman får priset ”för sitt lika engagera-
de som kunniga arbete med skönlitteratur och 
läsutveckling ur ett  flerspråkighetsperspektiv”.
 
Redaktionen

Grattis till bibliotekariepriset!

Foto: Lena Bezawork Grönlund.

Under våren genomförs projektet Rehabilitering 
med kultur för smärtpatienter på Danderyd. Det 
är Danderyds sjukhus, Hälso- och sjukvårds-
nämnden och kulturförvaltningen i Stockholms 
län som tillsammans med länskulturfunktioner-
na bedriver projektet. I början av maj träffades 
de åtta deltagarna i gruppen på biblioteket på 
träffpunkten Tellus vid Hornstull. Bibliotekari-
erna Gunilla Stjernqvist och Pirkko Vilhelmsson 
tog emot deltagarna på afternoon thé.  Under 
två timmar bjöds det även på högläsning, bok-
tips, samtal och en bokgåva. Deltagarna i pro-
jektet har också fått prova på att skapa, slöjda, 
dansa och sjunga i kör. I höst fortsätter projek-
tet med nya deltagare. 

Cecilia Brisander
Regionbibliotek Stockholm

Afternoon thé på Tellus för 
deltagarna i Rehabilitering 
med kultur

Foto: Annika Lissenko

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – 
slutrapport av Ola Pilerot och Frances Hultgren
I rapporten presenteras en studie av biblioteks-
arbetet för och med nyanlända i Dalarna och 
Uppsala län. Till grund för studien ligger en en-
kät till samtliga biblioteksmedarbetare i de två 
länen, samt fokusgruppsintervjuer och materia-
let har sedan analyserats utifrån ett praktikteo-
retiskt perspektiv.
Ola Pilerot och Frances Hultgren är universitets-
lektorer på Högskolan i Borås.
Rapporten finns att läsa på Uppsala länsbiblio-
teks hemsida.

Redaktionen

Folkbibliotekens arbete för 
och med nyanlända – Slut-
rapport

Foto: Högskolan i Borås
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Hur kan en arbeta normkreativt med 
barn, berättelser och bibliotek? 

Föreläsning med Brytiga böcker

Foto: Lovisa Furendal Berndt

Det var den övergripande frågan när Eva Gus-
tafsson och Klara Nygren från projektet Bryti-
ga böcker föreläste för ett femtiotal engagerade 
biblioteksmedarbetare från länet. Brytiga böck-
er är ett treårigt projekt i Västerbotten som ge-
nom normkritik och arbete med representation 
verkar för barns rätt att kunna spegla sig själva 
och sin omvärld i litteraturen som omger dem.
Projektet arbetar både med olika aktiviteter för 
barn i åldern 3-12 år och med kompetensutveck-
ling för bibliotek och kulturpedagogiska verk-
samheter. Med utgångspunkt i de sju diskrimi-
neringsgrunderna samt tilläggen socioekonomi/
klass samt flykt och migration ligger fokus i pro-
jektet bland annat på att tillsammans med bar-
nen sätta fingret på normer i samhället och upp-
muntra till normkreativitet på bibliotek.  Klara 
Nygren och Eva Gustafsson lyfte vikten av mik-

rohandlingar: att göra vad en kan med befintliga 
resurser. Det kan till exempel handla om repre-
sentativ skyltning eller om omvända perspektiv 
vid sagoläsning. 
Bakgrund, övningar och annat material om pro-
jektet hittar ni på https://www.sensus.se/brytiga-
bocker.
Föreläsningen med Brytiga böcker var en del av 
projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: 
norm-kritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveck-
ling som drivs av Regionbiblioteket. I projektet 
får 20 deltagare från biblioteken i länet möjlighet 
att tillsammans med Regionbiblioteket utforska 
normkreativa metoder för biblioteksverksamhet. 

Lovisa Furendal Berndt
Regionbibliotek Stockholm

I april hade vi en träff på Arena Rotebro i Sollen-
tuna om meröppna bibliotek. 25 biblioteksmed-
arbetare deltog. Hälften av deltagarna hade redan 
meröppet i sina kommuner medan de andra kom-
munerna var på gång. Meröppet kan beskrivas 
som en utökning av bibliotekens öppettider ge-
nom att besökare ges tillgång till biblioteket un-
der särskilda tider då det inte finns någon per-
sonal på plats.
 
Träffen inleddes med en presentation av verksam-

heten på Arena Rotebro som har varit igång med 
meröppet under ett par år. Det har bland an-
nat inneburit en ökad användning av bibliote-
ket och dess innehåll bland invånarna i Rotebro. 
Lokalerna delas med olika dansföreningar i Sol-
lentuna vilket har varit givande för biblioteket.
 
Därefter pratade jag om min skrift Biblioteket 
i samspel med lokalsamhället. Deltagarna fick 
tips på hur bibliotek kan få ökad kännedom om 
sitt lokalsamhälle och på så sätt nå fler invånare. 

Några rapporter som belyser meröppet nämndes 
även, bland annat Meröppna bibliotek - en verk-
samhetsform för alla? 
 
Genom gruppdialogerna framkom många olika as-
pekter kring meröppet. Exempelvis så krävs det en 
del praktiska göromål kring teknik, säkerhet och 
praktikaliteter för att få igång verksamheten. De 
bibliotek som redan är igång med meröppet de-
lade med sig av tips och erfarenheter. Biblioteks-
medarbetarnas uppdrag och roller förändras del-
vis i och med meröppet. Vidare ökar behoven av 
en tillgänglig lokal och av tydlighet så att biblio-
teksanvändarna i större utsträckning kan oriente-
ra sig på egen hand.  Meröppet bidrar till att fler 
upptäcker bibliotekens alla möjligheter men leder 
också till mer behov och önskemål. På några stäl-
len har det inträffat incidenter och varit lite stök 
men överlag vittnar de bibliotek som är igång med 
meröppet om att allt gått över förväntan. Genom 
meröppet sker en maktförskjutning och bibliote-
ket blir användarnas!
 
Cecilia Brisander 
Regionbibliotek Stockholm 

Träff om meröppna bibliotek

Foto: C
ecilia Brisander



SEX 
FRÅGOR 

TILL

Du är CIO på Kungliga biblioteket (KB). Vad gör du i din yrkesroll?

Jag försöker ha en helhetsbild över hur vi kan arbeta med insatser 
i olika delar av vår verksamhet samtidigt som jag stöttar ledare i 
verksamheten i beslut som rör informationshantering. Jag försöker 
också uppmuntra till experiment och arbetssätt som gör det lättare 
att anpassa insatser till händelser i omvärlden.

Vad ser du som de största digitala utmaningarna för biblioteken just 
nu? 

Det finns flera områden. Upphovsrättsfrågor påverkar möjlighe-
terna i access till material och i takt med att samhället digitaliseras 
kommer insamlings och bevarandefrågor bli en än större utmaning 
än tidigare. En annan utmaning är e-böcker där flera aktörer ge-
mensamt måste hitta fungerande modeller för att det ska fungera 
smidigare än idag.   

Du intresserar dig för integritetsfrågor och har skrivit en checklista för 
bibliotek som vill skydda besökarnas integritet när de använder digi-
tala tjänster i biblioteksmiljö. Varför är detta viktigt? 

Man kan utgå ifrån mänskliga rättigheter perspektivet, att var och 
en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens. Biblioteksanvändare måste kunna ha förtroende för 
att deras användning av bibliotekets tjänster inte innebär intrång i 
den personliga integriteten genom att andra får åtkomst till känslig 
information. Det kan röra sig om sökhistorik som finns kvar när en 
ny användare kommer till biblioteksdatorn eller att data om mina 
sökningar i bibliotekskatalogen skickas vidare till tredje part. I den 
fysiska världen skulle många reagera om biblioteket skickade upp-
gifter om alla besökares förfrågningar till ett företag utomlands som 
man inte hade något avtal med. Ändå görs det dagligen på många 
bibliotek i deras digitala tjänster.

Kan biblioteken jobba på andra sätt för att göra människor mer upp-
märksamma på digital integritet? Eller kanske för att bli bättre på det 
själva?

Ett sätt att lära sig mer är att först studera den egna biblioteksmil-
jön och sina egna tjänster. Då kan det bli enklare att stötta andra i 
att reflektera över hur information om oss hanteras. “Data Privacy 
Project” är ett projekt i New York som vill lära bibliotekarier mer 
om hur information faktiskt flödar på internet och på Stockholms 
stadsbibliotek testas hur man kan medvetandegöra digital informa-
tionshantering för besökare. Det vore fantastiskt om fler bibliotek 
kunde testa sådana initiativ

Du har en bakgrund inom e-delegationen och som rådgivare i digitali-
seringsrådet åt förra it-ministern Anna-Karin Hatt. Vilka erfarenheter 
har du haft störst nytta av i jobbet som CIO på KB?

En erfarenhet är att det är svårt att sia om framtiden så man ska 
inte göra en för långsiktig planering. Det är bättre att sjösätta något 
som inte är perfekt men som man kan studera hur det fungerar. 
I offentlig sektor är det en utmaning eftersom där finns en stark 
drivkraft att inte göra fel samtidigt som man inte har någon tydlig 
feedbackloop när man gör saker bra. Därför gillade jag Library Fail 
Camp i Örebro. Vi behöver göra det lättare att prata om små miss-
lyckanden.

En central uppgift för KB är att spara det som publiceras i Sverige, både 
tryckt och digitalt material. Vad är det roligaste och/eller svåraste med 
detta arbete?

Mängden material kan kännas oöverstiglig ibland men ger fantastiska möjligheter 
att förstå samhällsutveckling. Särskilt när material digitaliseras och kan användas 
som data i moderna analysverktyg. Stora utmaningar finns i att göra saker hittbara. 
Vi har fortfarande en hel del saker som bara kan hittas via kortkataloger men nu 
experimenterar vi med att få ut dem online på ett enkelt sätt också.

Ställde frågorna gjorde  Redaktionen
Foto: Jann Lipka

Som CIO på Kungliga biblioteket 
(KB)  arbetar Peter Krantz med att 
ge vägledning i it-frågor till myndig-
hetsledningen och med ett hållbart 
it-stöd för både KB och användare.
 
CIO är en förkortning för Chief
Information Officer.

Peter Krantz


