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Svensk Biblioteksförening är en ideell för-
ening med uppgift att främja svenskt
biblioteksväsen genom att utveckla effek-
tiva samarbetsformer mellan bibliotek och
genom att driva opinion i frågor av bety-
delse för biblioteks- och informations-
området.

Denna tidning gick i tryck den 4 okt.

Den här tidskriften är 
TS-kontrollerad.

Omorganisationer är inte alltid 
av ondo även om de kanske i 
förstone ger skavsår. Tyvärr har 
man vant sig vid att förknippa

omorganisationer med illa skötta företag 
och dålig personalpolitik, inte minst under
managementerans blomstringsperiod på 1990-

talet då hela företeelsen dessutom lanserades med allsköns flum
och floskler. 

I biblioteksvärlden omorganiseras det nu i alla fall för fulla mug-
gar. kb gör det och Kulturrådet gör det. Var det hela landar har vi
ännu inte sett men kb ska få en plattare organisation och bli min-
dre hierarkiskt. Kulturrådet, som allt mer har utvecklats till en
brevlådemyndighet med bidragsdistribution överst på agendan,
ska också det bli plattare och effektivare. Små lådor slås samman
till större och det ska ge bättre ”flöden” eller synergieffekter (ett an-
nat populärt uttryck från näringslivssfären). Eller som riksbibliote-
karien säger: Vi måste bli bättre på matriser. Då menar han inte att
kb ska bli bättre på gjutformar för trycktyper eller rektangulära
scheman för tal utan att man ska bli mer uppmärksam på hur man
samordnar verksamheten.

På Kulturrådet går Avdelningen för litteratur och bibliotek upp i
en större avdelning där alla konstområden ska samsas. Kommer
det att betyda att biblioteksfrågorna hamnar i skymundan? Eller
kan det i själva verket betyda att dessa frågor får större genomslags-
kraft internt när verksamheter som liknar varandra förs samman
(också fysiskt)?

I årets budget ser Kulturrådet faktiskt ut att stärka sin ställning
och det genom en liten teknisk fint. Två viktiga anslag (som båda
berör stöd till biblioteksområdet) slås ihop till ett utan att öron-
märkas. Det ser ut som om Kulturrådet skulle kunna få större frihet
att fördela den klump pengar som avser litteratur- och kulturtid-
skriftsområdet. I en intervju i våras sade Birgitta Modigh apropå
den ekonomiska vårproppen: ”Det finns mycket pengar, men det
vill till att biblioteken håller sig framme” (bbl nr 5/2005). Det finns
väl all anledning att ta de orden på allvar nu. 

I detta nummer kan ni också läsa om den märkliga ”omorgani-
sationen” i Högsby och det som håller på att ske när folkbibliote-
ken lägger ner arbetsplatsbiblioteken och fackföreningarna tar över
och satsar. 

Lena Lundgren skriver om projektet Hissa segel och bygga vind-
skydd som avslutades i våras men som lever vidare…

Kerstin Berg kommer att ett par nummer framöver varva Chris-
ter Hermansson som krönikör under rubriken Inblick. Kerstin Berg
är lärare i botten och har företrädesvis arbetat med invandrarelever
på alla stadier och även vuxna på Komvux. Hon har just blivit
färdig bibliotekarie och frilansar också som skribent.

Vi gör även nedslag på bokmässan i Göteborg och på ifla i
Oslo, där flera verkar ha jobbat som volontärer…

Henriette Zorn

Innehåll Förord
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Plattare organisation där riks-
bibliotekarien får större kon-
troll och enheterna större
ansvar. Färre chefer och färre
enheter men även ett par
nyrekryteringar. Det är huvud-
dragen i den omorganisation
som nu genomförs på Kung-
liga biblioteket och som
genomsyras av ledorden:
effektivitet, samordning och
bättre kommunikation med
omvärlden.

– jag vet hur man vill att kb ska fungera,
slog Gunnar Sahlin fast i en intervju i bbl
när han tillträdde som riksbibliotekarie i
slutet av 2003.

En sak är säker. Det råder inga som helst
tvivel om hur han vill att kb ska fungera. Att
det inte har hänt mer under hans dryga två
år på tjänsten beror på att han ville avvakta
kb-utredningens resultat. Men redan förra
året påbörjade han den översyn av verksam-
heten som i sin helhet beräknas vara
genomförd till sommaren 2006. Då, 2004,
stöptes informationsverksamheten om,
en ny informationschef rekryterades (Sara
Bengtzon) och sekretariatet gick upp i in-
formationsenheten. 

– Det finns en bild av Kungliga biblio-
teket som jag vill förändra, en traditionell
bild som inte längre stämmer med hur verk-
samheten faktiskt ser ut. Jag vill ge en annan

bild av kb, som kombinerar de framtida
uppgifterna med det ansvar vi har för det
historiska arvet. Detta vill vi kommunicera
ut och därför var det viktigt att förstärka in-
formationsenheten. Att vi måste bli bättre
på vår kommunikation med omvärlden var
dessutom något som kb-utredningen tog
upp, säger Gunnar Sahlin.

Informationsenheten ingår numera i den
stabsorganisation som skapades under vå-
ren 2005. I staben, som är direkt underställd
riksbibliotekarien, ingår ekonomienheten
(med egen chef, Peter Olin), personalenhe-
ten (chef kommer att rekryteras) samt verks-
juristen Susanna Broms. I samband med att
stabsorganisationen sjösattes avvecklades
administrationen och befattningen admi-
nistrativ chef.

–Staben ska fungera som ett stöd till
verksamheten men den ska också styra

verksamheten, säger Gunnar Sahlin. 
Det är ingen hemlighet att man passar på

att omorganisera i samband med att tre
tyngre avdelningschefer går i pension 2006:
Gunilla Jonsson, chef för avdelningen In-
samling och dokumentation (Ida), Barbro
Thomas, chef för avdelningen för Beva-
rande och tillhandahållande (Bertil) samt
Johan Mannheimer, chef för avdelningen
för Specialsamlingarna. 

Dessa tre interna avdelningar försvinner
och därmed även avdelningschefsbefatt-
ningarna. Istället får kärnverksamheternas
enheter och dess chefer ett utökat ansvar.
Enligt Gunnar Sahlin ska tyngdpunkten i
organisationen ligga på enhetsnivå. 

–Nuvarande struktur med avdelningar
och avdelningschefer är tydlig och hierar-
kisk, den har sina förtjänster men är inte
längre anpassad efter hur omvärlden ser ut.
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KB möter framtiden
med ny organisation

Gunnar Sahlin vill förändra bilden av Kungliga biblioteket.
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Nu bryter vi upp strukturen, flyttar ner an-
svaret för att enheterna ska kunna arbeta
med större kraft. Det blir något färre enhe-
ter men tanken är att dessa inte ska splittras
upp utan de ska ligga som ett pärlband i or-
ganisationen, säger Gunnar Sahlin. 

Ett omfattande chefsutvecklingsprogram
sjösätts under hösten och de nuvarande av-
delningscheferna kommer fram till sina
pensioner bland annat ha i uppgift att coa-
cha och stödja enhetscheferna mot större
självständighet.

Över sig får enhetscheferna en ”biblio-
tekschef”, som är den preliminära beteck-
ningen på en nyinrättad befattning. En
”bibliotekschef” kommer att rekryteras
under våren 2006 och kommer att vara di-
rekt underställd riksbibliotekarien. 

Fler nyheter:
Nationell samordning, med bland an-

nat verksamheter som Libris och Bibsam,
koncentreras till en sammanhållen organi-
sation med en ansvarig chef (rekryteras
under hösten), direkt underställd riksbiblio-
tekarien. 

– Vi samlar all samordning i en organisa-
tion eftersom vi idag har fler områden där vi
fyller en samordnande roll, menar Gunnar
Sahlin.

Vidare inrättas en ny befattning som Ut-
vecklingssamordnare också direkt under-
ställd riksbibliotekarien. Han eller hon
kommer att rekryteras under hösten och ha
till uppgift att koordinera projekt och ut-
vecklingsarbete.

Ytterligare en ny befattning är den som
Internationell samordnare, med uppgift
att bland annat koordinera det internatio-
nella arbetet, som blir allt viktigare. Kjell
Nilsson tillträder den tjänsten i början av
2006 och lämnar därmed uppdraget som
chef för Bibsam. I egenskap av Internatio-
nell samordnare kommer även han att rap-
portera direkt till riksbibliotekarien.

Samtidigt som ansvar flyttas ned i organi-
sationen är det också uppenbart att riksbi-
bliotekarien tagit ett tydligare grepp om
kontrollen över kb och dess verksamheter. 

– Man måste ha kontroll när man har så

spridda uppgifter som kb har med alltifrån
nationell samordning till att ta emot och
förvalta kulturarvet. Det har hänt mycket
sedan kb omorganiserades sist 1996–97. Ta
hela webbutvecklingen, e-publiceringen,
digitaliseringen och snart har vi en e-plikt-
lag med allt vad det innebär. Vi måste koor-
dinera våra verksamheter bättre – det ligger
i tiden. 

Parallellt med omorganisationen, eller
som en del av den, ser man över de interna
och externa IT-verksamheterna. En ny gra-
fisk profil har upphandlats för cirka 350 000
kronor. I profilen ingår en ny logotype samt
en ansökan till regeringen om att få ändra
det svenska namnet Kungl. biblioteket till
Kungliga biblioteket och det engelska nam-
net The Royal Library till National Library
of Sweden. En översyn av kb:s publika
verksamheter pågår och det kan bland an-
nat innebära logistiska justeringar i den
minst sagt ganska röriga entrén – för att för-
bättra ”det första intrycket” när man besö-
ker kb. 

Under hösten är det också meningen att
det arbete som bedrivs under Vision 2010
ska bli klart. Vision 2010 handlar om att de-
finiera övergripande mål för verksamheten,
strategiska områden, styrande värderingar
samt metoder för uppföljning. 

– Det handlar om hur vi ska arbeta med
viktiga områden som katalogisering, digita-
lisering och e-pliktlagen. När det har utkris-
talliserat sig ska vi börja jobba med våra vär-
deringar. Jag vill ha en bred diskussion om
vilka värderingar som ska gälla på kb, hur vi
samarbetar, hur vi ska förhålla oss till jobbet
etc. Det viktiga är kanske inte vad som blir
resultatet av den diskussionen, det viktiga
är att man överhuvudtaget talar om det, sä-
ger Gunnar Sahlin och citerar ur Karin Boy-
es dikt ”I rörelse”:

Nog finns det mål och mening med vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.

Andra viktiga delar i arbetet med Vision
2010 är metoder för uppföljning av verk-
samheterna (ska bli bättre) samt samarbetet

med de Nordiska och Europeiska national-
biblioteken (med tillhörande uppföljnings-
arbete). 

Budgeten har successivt stramats upp.
Verksamhets- och kostnadsöversyner samt
bättre planering innebar att man under för-
ra året kunde frigöra fem miljoner kronor
inom ramen för befintlig budget. Det är
medel som använts till utvecklingsarbete. 

–Kostnadsöversynen innebar att vi bland
annat försökte skilja mellan den löpande
verksamheten – alltså det som vi absolut
måste göra – och det som kan göras något
annat år. Det var viktigt för oss att vi fick
loss utvecklingsresurser. En verksamhet
som inte utvecklas står stilla. Som ett exem-
pel kan jag nämna e-pliktlagen. Vi vet att
den kommer och vi väntar på den men
medan vi väntar kan vi inte sitta stilla. Det
vi gör under tiden är att vi förbereder oss in-
för e-pliktlagen, säger Gunnar Sahlin.

Vid sidan av det löpande utgör projekt en
allt större del av kb:s verksamhet. I takt
med att projekten tar allt större plats blir
också behovet större av kompetent perso-
nal med vana av projektledning. Detta samt
det faktum att branschen står inför en gene-
rationsväxling gör att Gunnar Sahlin vill
satsa på arbetsmiljö och kompetens- och
personalutveckling som ett led i att skapa
en attraktiv arbetsplats. 

”Jag är en ’doer’ som ogillar långbänkar”,
sade han också i bbl:s intervju när han till-
trädde som riksbibliotekarie. Och det tycks
onekligen som om det inte finns en sten på
kb som Gunnar Sahlin inte har vänt på.
Själv vill han fortsätta att i så hög utsträck-
ning som möjligt röra sig ute på fältet, på
universitet och högskolor, på folkbibliotek,
myndigheter, museer och arkiv genom
abm-samarbetet och internationellt genom
det uppdrag han nu har för ifla. 

Det är en genomgripande förändring han
nu genomför. Dragen i den nya modellen
har han själv ritat upp. Nu ska en konsult in
och ta hand om ”detaljerna” i omorganisa-
tionen. 

Henriette Zorn
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”Samtidigt som ansvar flyttas ned i organisationen är det 
också uppenbart att riksbibliotekarien tagit ett tydligare
grepp om kontrollen över KB och dess verksamheter. ”
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Man slår på trumman för kul-
turen i årets budgetproposi-
tion: Kulturens budget ökar
med över 375 miljoner kro-

nor! ”Det här är en glädjande budget för det
svenska kulturlivet”, säger utbildnings- och
kulturminister Leif Pagrotsky i ett press-
meddelande. Filmpolitiken och den kultu-
rella mångfalden har varit prioriterade
områden, liksom tillgänglighet och fri scen-
konst. 

När det gäller litteraturen och bibliotek-
en är pengarna däremot mer blygsamt för-
delade. Den del av bibliotekssektorn som
eventuellt kan känna sig som vinnare är
skolbiblioteken – i alla fall om de respektive
kommunerna tycker att de är värda att satsa
på. För 2006 avsätts en miljard kronor som
särskilt statsbidrag i syfte att höja skolornas
resultat i förhållande till mål uttryckta i lä-
roplan och kursplan. ”Inom ramen för sats-
ningen har kommunerna möjlighet att ut-
öka personalresurser på skolbiblioteken
och att anställa personal med kulturpedago-
gisk kompetens till skolor och förskolor”. 

Under 2006 kommer det att genomföras
riktade insatser för att stödja skolornas och
kommunernas arbete med att förbättra
elevernas läsförmåga. Här nämns skolbib-
lioteken specifikt: ”Att stärka skolbibliote-
kens roll och ge fler elever tillgång till god
skönlitteratur är enligt regeringen av särskild
betydelse/…/Det finns ökade behov av att
kunna orientera sig i informationsflödet.
Skolbibliotekens pedagogiska roll är där-
med betydelsefull”, anser regeringen. Det
får nog betraktas som något av en seger för
skolbiblioteken att de nämns på regerings-
nivå. Men man bör inte glömma att detta
endast är rekommendationer. Det är upp
till varje kommun att bestämma hur stödet
skall fördelas. Nu gäller det för skolbiblio-
tekarierna att hålla sig framme, lobba och
visa hur oumbärliga de är.

Folkbiblioteksverksamheten och den re-
gionala biblioteksverksamheten får inga
pengar utöver kompensation för pris- och
löneökningar. I själva verket minskas an-
slaget med 193 000 kronor till följd av så kal-
lade omprioriteringar i utgiftsområdet, och
dessutom från 2006 med 276 000 kronor till
följd av ”en generell reduktion med 0,6 %
av företrädesvis anslag avsedda för förvalt-
nings- och investeringsändamål.” (Den här
skrivningen går igen på många ställen i bud-
getpropositionen. Det är alltså frågan om
en generell besparing som ålagts samtliga
myndigheter).

Det innebär totalt sett en minskning på
460 000 kronor för 2006. Det totala ansla-
get uppgår till knappt 47 miljoner kronor.

En nyhet i budgeten gäller litteratur och
kulturtidskrifter. De förut separerade ansla-
gen Litteraturstöd och Stöd till kulturtid-
skrifter slås från 2006 samman till ett an-
slag: Bidrag till litteratur och kulturtid-
skrifter. Inom ramen för anslaget ryms och
beräknas bl a stöd till utgivning och distri-
bution av litteratur, stöd för inköp av litte-
ratur till folk- och skolbibliotek, stöd till läs-
främjande insatser, sortimentsstöd till bok-
handeln samt litteraturpriset till Astrid
Lindgrens minne. 

Birgitta Modigh på Kulturrådet säger att
sammanslagningen av anslagen till ett enda
anslag syftar till att förenkla i både regle-
ringsbrev och budget. Hon bekräftar att det
sannolikt innebär att Kulturrådet får större
frihet att fördela pengar till de insatser som
ryms inom anslaget.

2005 uppgick dessa anslag sammanlagt
till 123 567000 kronor. För 2006 kompense-
ras Kulturrådet visserligen för pris- och lö-
neökningar (anslaget uppgår därmed till to-
talt 124 329000 kronor) men det blir inga
nya pengar. Tvärtom minskas anslaget med
nästan en halv miljon kronor, till följd av
”omprioriteringar inom utgiftsområdet”

samt den vid det här laget välbekanta gene-
rella reduktionen med 0,6 procent.

Kulturrådet skall även få i uppdrag att
göra ytterligare läsfrämjande insatser, vilka
redovisas närmare i den språkpolitiska pro-
position som inom kort kommer att över-
lämnas till regeringen. Med avseende på
detta kan det hända att regeringen förstär-
ker litteraturstödet med två miljoner kro-
nor.

När det gäller forskningsbiblioteken är
det mesta redovisat i arkivpropositionen
och forskningspropositionen (bbl nr 4/
2005). En nyhet är dock att Kungliga Biblio-
teket får tre nya miljoner som resursför-
stärkning under 2006. Dessa ska användas
till utvecklingsinsatser inom digitalisering
och upprättandet av ett nätbibliotek. kb
slipper dock inte heller undan den generel-
la reduktionen på 0,6 procent. Den innebär
att deras anslag minskas med nästan 1,5 mil-
joner kronor. Det är bara att ägna sig åt ad-
dition och subtraktion, och konstatera att
det ges med den ena handen och tas med
den andra.

Annina Rabe och Henriette Zorn
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Budgetpropositionen 2006:

Den ena handen ger
– den andra tar
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Ett bibliotek kan i alla fall se sig
som vinnare i årets budgetpro-
position: Finlandsinstitutets bib-
liotek i Stockholm. Det nedlägg-

ningshotade biblioteket får 1 miljon kronor
under 2006 och därmed är de akuta proble-
men lösta.

Biblioteket har dragits med ekonomiska
problem under flera år. Finlandsinstitutet
och dess bibliotek finansieras huvudsakli-
gen av Finlands undervisningsministerium.
De är inhysta i en stor och anrik fastighet i
centrala Stockholm och det är framför allt
underhållet av fastigheten som har lett till
ekonomiska trångmål. För en tid sedan be-
slöt styrelsen för den stiftelse som driver in-
stitutet att stänga biblioteket vid årsskiftet
2005/2006 för att i stället hyra ut lokalerna
som kontor.

Sedan dess har både institutets och bib-
liotekets personal och inte minst bibliotek-
ets låntagare och vänner bedrivit ett inten-
sivt lobbyarbete (se t ex debattartikel i bbl
nr 10/2004) för att svenska staten och Stock-
holms stad skall ta över lejonparten av fi-
nansieringen.

Biblioteket, som har över 15 000 utlån
per år, är en viktig resurs för många Sverige-
finnar. Här har de kunnat få service på sitt

eget språk av personal som följer med i den
finska bokutgivningen. Biblioteket är också
flitigt använt av studenterna vid Finska fa-
kulteten vid Stockholms universitet.

Och nu har alltså lobbyarbetet gett resul-
tat. 1 miljon öronmärkta kronor av rege-
ringen, det är det inget annat bibliotek i år
som kan glädjas åt. 

Är biblioteket räddat nu?
– Biblioteket är nästan räddat. Beslutet

att regeringen skjuter till 1 miljon kronor är
en oerhörd lättnad. Det innebär att vi kan
överväga att dra tillbaka uppsägningarna av
personalen, säger Bengt Packalén, chef för
Finlandsinstitutet.

Fortfarande fattas en halv miljon kronor,
men det finns ett muntligt löfte från Stock-
holms stad om att få pengar även därifrån. 

– En annan viktig sak värd att nämna är
att den svenska regeringen i och med det
här beslutet ger ett konkret innehåll åt den
lag om nationella minoriteter som man an-
tog för fem år sedan. Vårt bibliotek är ett bra
objekt att satsa på. I tider av sjunkande ut-
låningssiffror pekar våra uppåt år efter år.
Man får ett bibliotek som redan fungerar
och slipper bygga upp en minoritetsspråks-
service från noll.

Annina Rabe
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En miljon till Finlands-
institutets bibliotek
–nedläggningshotet avvärjt

Finlandsinstitutets bibliotek har 15 000 utlån per år.

Två öre mer per bok

Biblioteksersättningen uppdateras med två
öre per utlånad bok från och med nästa år.
Årets förhandlingsrunda mellan regeringen,
Sveriges författarförbund, Svenska Foto-
grafers Förbund och Föreningen Svenska
Tecknare har klarats av och i sin budgetpro-
position föreslår regeringen att ersättnings-
nivån per utlånad bok ska ligga på 118 öre
2006. Den totala biblioteksersättningen för
2006 beräknas till drygt 117,5 miljoner kro-
nor.

Som underlag för beräkningen av Biblio-
teksersättningen används statistiken för an-
talet utlånade böcker från svenska folk- och
skolbibliotek.

Biblioteksersättningen betalas ut i form
av en klumpsumma från staten till Sveriges
Författarfond, som sedan fördelar peng-
arna i form av ersättningar och stipendier
till författare, översättare, dramatiker, teck-
nare, fotografer och kulturjournalister.

MAA/HZ

Codeco Sverige AB
 

 Telefon 013-23 99 50

Box 1938 Fax 013-23 99 55

581 18 Linköping Web www.codeco.se

SJÄLVBETJÄNINGS-
TERMINALER från
CODECO
MARK 3
Terminal för utlån
och återlämning.
Fristående
placering i
bibliotekslokal. 

MARK 4 
Återlämningsterminal
För fast placering i
 – bibliotekslokal
 – lobby
 – i vägg mot gata
medger 24 timmars
återlämningsservice.     

PLASTFODRAL TILL CD-
DVD-VIDEO-CDROM

från
Sund Sound

Platsbesparande
Streckkod & larm på mediet
Anpassade för användning i
självbetjäningsterminaler

CODECO
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68 miljoner kronor. Det kunde Svensk
Biblioteksförening stoppa i plånboken efter
att företaget btj/Infodata omvandlades i
september. När halva företaget såldes till
mediejätten Bonniers och riskkapitalbola-
get Ratos ökade föreningen sitt eget kapital
med en knapp tredjedel.

Mer cash, mindre företagsägande. Allt
enligt föreningens planer.

–Pengarna placeras efter föreningens
principer. Avkastningen är det som för-
eningen driver sin verksamhet med, säger
generalsekreterare Niclas Lindberg.

Företaget btj/Infodata som fram tills för
några år sedan hette Bibliotekstjänst och äg-
des av Svensk Biblioteksförening har de se-

naste två åren genomgått ett flertal om-
vandlingar. I fjol fick det nya ägare för and-
ra gången, slogs samman med företaget In-
fodata och bytte namn. Affärerna gick bra,
bolaget skulle rationaliseras, anställda sägas
upp och en börsintroduktion hägrade i
framtiden.

Ett år senare köper alltså Bonniers och
riskkapitalbolaget Ratos loss Infodata och
sammanför det med Bonnier Affärsinfor-
mation för att skapa ett stort, europeiskt le-
dande företag som ägnar sig åt affärsinfor-
mation och databaser. Det handlar bland
annat om att sälja uppgifter ur personregis-
ter, bilregister och kreditupplysningsregis-
ter.

Kvar står Svensk Biblioteksförening med
en andel av 9,64 % i företaget btj Nordic –
ett företag som påminner mycket om hur
Bibliotekstjänst såg ut för fyra år sedan,
innan man förvärvade bolaget PrioInfo och
innan föreningen sålde av merparten av sitt
ägande.

Åren som gått däremellan skulle kunna
beskrivas som att btj fick en gökunge vid
namn Infodata i boet. En gökunge som ef-
ter att ha ätit upp delar av btj nu lämnat
boet.

Gunilla Herdenberg, förste vice ordfö-
rande i Svensk Biblioteksförening och för-
eningens styrelserepresentant i btj Nordic:

Biblioteksföreningen säljer och blir rikare
–BTJ tillbaka på ruta ett

fakta:

2001 köper Bibliotekstjänst bolaget PrioInfo.
2003 säljer Svensk Biblioteksförening Bibliotekstjänst
till riskkapitalbolaget Litorina.
2004 säljer Litorina merparten av sitt ägande till risk-
kapitalbolaget Ratos som slår ihop BTJ med företaget
Infodata. Bolaget byter namn till BTJ/Infodata AB.
PrioInfo tas över av Infodata.
2005 köper Ratos och Bonnier Infodata som slås
samman med Bonnier Affärsinformation under namnet
BAF/Infodata. Återstoden av företaget byter namn till
BTJ Nordic.
BAF/Infodata blir europeisk marknadsledare inom
databaser och digital affärsinformation. Ratos äger 
80 %. Bonniers 20 %. Företaget beräknas omsätta 
3,4 miljarder i år.
BTJ Nordic ägs till 9,64 % av Svensk Biblioteksför-
ening, 56 % av Ratos och 35% av Litorina. 

Biblioteksföreningens tillgångar.
• Svensk Biblioteksförening har ungefär 300 miljoner
kronor placerade i fonder.
• Föreningens policy för placeringarna är att de ska ge
minst 3 % avkastning utöver inflationen.

BTJ NORDIC

BTJ Kirjastopalvelu

Bibliotekstjänst

Boktjänst BTJ Danmark

BTJ Förlag Seelig

BTJ Prenumerationsservice



Varför sålde föreningen?
– Att vara minoritetsägare innebär enligt
vårt avtal att vi följer majoritetsägarens be-
slut.

Borde föreningen ha agerat annorlunda?
– Nej, vi följer de intentioner som för-
eningen har. Beslutet att föreningen inte
ska äga mycket är redan fattat. Det är ingen
hemlighet att jag är en av dem som före-
språkat att en ideell förening aldrig ska äga
ett stort företag. För vad händer om företa-
get behöver kapital? 

Du tänker på företagets bästa?
– Nej, jag tänker på föreningens bästa.

Vem har tjänat mest på affären?
–Det var säkert viktigt för Ratos att förvär-
va Bonnier Affärsinformation. Men både
föreningen och Litorina har fått bra betalt
för sina andelar.

Infodata var den mest lönsamma delen av före-
taget. Hur går det egentligen för BTJ?
–btj går bra nu, btj håller budget. Men
företaget lever i en hårt konkurrensutsatt
värld med alla nätbokhandlar, det går inte
att komma ifrån. Det är ingen nackdel för
föreningen att vara minoritetsägare i btj
just nu. Men rent principiellt tycker jag
som sagt inte att ideella föreningar ska äga
stora företag.

En börsintroduktion är knappast aktuell längre?
– Det är ingen diskussion som förs för till-
fället. Men jag tror ändå att de övriga
ägarna ser introduktion som en viktig sak.

Hur ska de 68 miljonerna användas?
–Det är mycket pengar. De investeras på
samma sätt som vårt övriga kapital, hos
fondförvaltarna Carlson och Öhman. Det
är viktigt att vi får bra avkastning på vårt ka-
pital.

De används till ett sorts ”ägande” i alla fall, då?
– Ja, äga aktier menar du? Visst, men för-
eningen kunde inte vara den starka för-
ening den är om den enbart finansierades
med medlemsavgifter.

Martin Aagård
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Superrobot 
sorterar på Stockholms
stadsbibliotek 

I oktober invigdes Sveriges största boksor-
teringsrobot på Stockholms stadsbibliotek.
Roboten Tor-twin, som är fem meter lång,
klarar inte bara 700 återlämningar i tim-
men, den kan dessutom ta emot böcker
från två inkast samtidigt.

Tor-twin används redan nu, men den of-
ficiella invigningen ägde rum i samband
med att hela det nya entréplanet invigdes.
Där finns även Frågebyrån, som kan ta
emot frågor om allt som gäller alla biblio-
tek i Stockholm, samt det nya ljudbibliote-
ket som ersätter det gamla talboksbibliote-
ket.

AE

Kamp mot 
insekter belönas

Europe Nostra Award, eu:s prestigefyllda
pris för kulturarvets bevarande, gick i år till
pre-mal, de svenska muséernas, arkivens
och bibliotekens skadedjursgrupp. De får
priset för sitt arbete med att bevara kultur-
arvet från skadedjur genom giftfria be-
kämpningsmetoder.

pre-mal har varit verksamt sedan 1984
och är engagerad i forskning, utbildning,
konsultverksamhet och information om
skadedjursbekämpning. Arbetsgruppen be-
står av sammanlagt 10 personer från många
olika institutioner och yrkesgrupper. 

– Vi är glada och stolta över att ta emot
detta prestigefyllda pris, säger Stefan Claes-
son, ordförande i pre-mal. 

– Vårt mål är att öka medvetenheten om
den biologiska nedbrytningen av kulturar-
vet och vi har mycket kvar att göra.

Nationell prisutdelningsceremoni hölls i
slutet av september på Naturhistoriska riks-
museet. Med anledning av prisutdelningen
hölls även ett seminarium med titeln ”Stra-
tegier i kampen mot skadedjur i samlingar.”

AE

ıııııııııı

Vill du annonsera?

Ring eller mejla Bo Eriksson!
08-717 87 99
070-714 90 55
bo.erikssonmedia@telia.com

Personalbrist?

bemannar 

ditt 

bibliotekB IBKONSULT

Mer information:
www.bibkonsult.nu 08–510 132 66

2000-talets bibliotekshyllor

Med denna smakfulla, fl exibla och
lätta hylla kan Du sätta personlig
touch på inredningen.

T: 0472-300 36   E: info@biketjanst.se
F: 0472-344 59   W: www.biketjanst.se

Biketjänst
Biblioteksinredningar
Box 30, 340 30 Vislanda



Kulturrådet är i färd med att
organisera om sin verksamhet.
Omorganisationen kommer
att ske stegvis och den sista

etappen beräknas vara genomförd 1 januari
2006. Avsikten är att organisatoriskt föra
samman de verksamheter inom Kulturrådet
som liknar varandra.

– Det övergripande syftet är att Kulturrå-
det ska arbeta mer utifrån ett medborgar-
perspektiv. Myndigheten ska arbeta mer
samlat utåt och förstärka servicen, säger Bir-
gitta Modigh på Kulturrådet.

Omorganisationen innebär bland annat
att avdelningen för bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter upphör som egen avdel-
ning. Birgitta Modigh, tidigare avdelnings-
chef för litteratur/bibliotek, kommer i fort-
sättningen att ingå i generaldirektörens
stab. I egenskap av ett slags senior adviser
kommer hon att arbeta med mer strategiska
frågor som berör de områden hon tidigare
ansvarat för. 

Etapp 1 i omorganisationen avslutades
den 1 oktober. I denna första etapp har de
tre tidigare avdelningarna för konstarterna
(litteratur/bibliotek, teater/dans/musik och
konst/museer) samlats i en enda verksam-
hetsavdelning. Benny Marcel, tidigare chef
för avdelningen teater/musik/dans, har fått i
uppdrag att vara avdelningschef för den nya
avdelningen under tiden 1 oktober–31 de-
cember. Under tiden kommer tjänsten att
utlysas för en mer permanent lösning. Tan-
ken är också att verksamhetsområden som
mångfald, kultur för barn och unga, jäm-

ställdhet och tillgänglighet för funktions-
hindrade, samlas i en avdelning.

Inom den stora verksamhetsavdelningen
kommer det att utkristallisera sig ett antal
olika grupperingar eller områden. I vilken
gruppering som biblioteksfrågorna kom-
mer att hanteras i framtiden är ännu inte
klart. Det fastställs under omorganisatio-
nens andra etapp och senast till den 1 janu-
ari 2006. En gissning är att biblioteksfrå-
gorna kan komma att hanteras inom ramen
för området regional utveckling. 

Omorganisationen är ett led i Kulturrå-
dets strävan att bli en 24-timmars myndig-
het. Man vill öka möjligheterna att via
Internet ta del av myndighetens verksam-
het. Bland annat håller rutinerna kring bi-
dragsansökning på att förändras.

– Det som satte igång den här omorgani-
sationen är att vi för närvarande håller på
att utveckla ett webbaserat ansökningsförfa-
rande. Det är en väldigt genomgripande för-
ändring som handlar om att skärpa struk-
turerna kring det här med att söka bidrag,
säger Birgitta Modigh.

On-linetjänsten för de som vill söka bi-
drag direkt via webbplatsen byggs successivt
ut. De bidrag som går att söka redan idag är
fonogramstöd, kulturtidskriftsstöd samt lit-
teraturstöd. Under hösten ska alla Kulturrå-
dets bidrag gå att söka on-line. Meningen är
också att det via webbplatsen ska bli möjligt
att ta del av en förteckning över inkom-
mande och utgående handlingar samt be-
slut. 

På frågan om det inte finns en risk att t ex

biblioteksfrågorna hamnar i skymundan på
en jätteavdelning som hanterar konst, mu-
seer, teater, musik, dans, litteratur etc, sva-
rar Birgitta Modigh:

– Förhoppningsvis blir organisationen
tydligare och tillgängligare, tanken är ju att
servicen utåt ska bli bättre och att ärendena
ska kan hanteras effektivt.

Helena Kettner Rudberg, handläggare i
biblioteksfrågor, tror att omorganisationen
tvärtom kan bidra till att göra biblioteksfrå-
gorna synligare. 

– Jag inbillar mig att biblioteksfrågorna
internt kan bli synligare och mer intressan-
ta genom att vi får nya samarbetsytor inom
organisationen. Mycket tid har gått åt till
att förklara vad det är vi gör och varför. Det
här öppnar för en dialog med t ex handläg-
gare som jobbar med regionala frågor. 

Helena Kettner Rudberg menar att omor-
ganisationen också kan ses som en anpass-
ning till hur verksamheterna på fältet job-
bar. 

– Vi kommer ifrån ”stuprörsarbetet” och
kan kanske att arbeta mer som man gör på
regional nivå, säger Helena Kettner Rud-
berg som till övervägande delen är positiv
till förändringarna. 

Kulturrådet går också i flyttankar och
man överväger att lämna de nuvarande lo-
kalerna i Långa raden på Skeppsholmen.
Några av de skäl som anges är att är trång-
boddhet och att lokalerna ur kommunika-
tionssynpunkt är orationella. Eventuella
hyreshöjningar spelar också in. 

Henriette Zorn
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Kulturrådet omorganiserar – 
bibliotek och litteratur upphör som avdelning



Det har klagats på biblioteks-
lagen ända sedan vi fick den
1996. ”Den är tandlös och
grumlig men bättre än ingen-
ting”. Ungefär så har det låtit i
biblioteksvärlden. Men det
som har gjort att sommarens
biblioteksföljetong, flytten av
biblioteket i Högsby, blivit
extra uppmärksammad är att
detta är första gången som
lagen egentligen har fått stå
upp till bevis. 

Bibliotekslagen har prövats – 
och till synes höll den inte 
måttet. Det anser i alla fall de 
cirka 2 600 kommuninvånare

som skrev på uppropet för att biblioteket
skulle få stanna i sina nuvarande lokaler.
Det anser även Svensk Biblioteksförening,
Statens kulturråd och dik-förbundet. Kom-
munen, däremot, anser inte att man brutit
mot någon lag. 

Men nu tar vi det hela från början och
backar bandet till senvåren 2005. Då fick
Högsby kommun klart för sig att Migra-
tionsverket är intresserat av att flytta sin verk-
samhet från Hultsfred till Högsby. Högsby,
en liten kommun med sedan länge blödande
ekonomi, såg en chans att få ett statligt verk i
omgivningen. Något som på sikt kunde för-
bättra ekonomin och bereda fler arbetstill-
fällen för kommuninvånarna. Kommunen
tvekade därför inte utan tackade ja.

Problemet var bara vilka lokaler Migra-
tionsverket skulle hålla till i. Verket hade på
ett tidigt stadium visat intresse för biblio-
tekets lokaler. Kommunstyrelsen var till en

början, i alla fall enligt protokollen, tvek-
sam till att Migrationsverket skulle ta över
bibliotekets lokaler. I möjligaste mån ville
man hitta en annan lösning. Flera av leda-
möterna opponerade sig mot flytten. För-
slag på andra lokaler fanns, ett med färdig
arkitektritning, men i slutänden fann man
att det ändå var bibliotekets lokaler som
lämpade sig bäst. 

Kommunalråd Solveig Ekh (s), varför var det
så viktigt för Migrationsverket att komma in i
just bibliotekets lokaler?

– Så viktigt var det väl inte. Men politiskt
var vi överens om att vi ville ha Migrations-
verket här på grund av alla arbetstillfällen
det ger. Och vi hade ont om lokaliteter. Bib-
lioteket var egentligen det enda som pas-
sade. Så har det varit lite problem med
bibliotekslokalen också som inte har kom-
mit fram i debatten – ventilation och såna
saker.

Men det fanns ju förslag på andra lokaler – det
var till och med ett arkitektförslag inblandat?

– Nej, det fanns det inte. Eller vänta för-
resten… nu vet jag vad du menar. Men det

förslaget kom långt efteråt. Det är en person
som varit aktiv i kampanjen mot biblioteks-
flytten som tog dit någon arkitekt. Men den
lokalen hade i alla fall aldrig fungerat.

Biblioteket och dess anhängare var av
förklarliga skäl mindre roade av att behöva
lämna ifrån sig sin biblioteksbyggnad. I syn-
nerhet som det var ytterst oklart vart de
egentligen skulle ta vägen. Högsby kom-
mun hade dessutom tidigare under året lagt
ned sina samtliga tre biblioteksfilialer, nå-
got som gjort att kraven på huvudbibliote-
kets verksamhet ökat. Hur skulle man klara
det utan ändamålsenliga lokaler? 

– Vi blev minst sagt förvånade i våras när
vi förstod vad som höll på att hända. Allt
gick väldigt snabbt, säger Anna Lundberg,
tillförordnad bibliotekschef.

Biblioteket blev erbjudet två lokaler: en
före detta hörsal på femtio kvadratmeter
och ett litet utrymme på turistbyrån. Hela
verksamheten fick inte plats på något av
ställena utan man var tvungen att dela upp
den: vuxenlitteraturen i hörsalen och barn/
ungdomsverksamheten på turistbyrån.
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Biblioteket i Högsby

Lagen vägdes och befanns för lätt

Biblioteket i Högsby, snart Migrationsverkets nya lokaler.
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– Det var ingen bra lösning, men samti-
digt var vi tvungna att erbjuda något som i
alla fall liknade biblioteksservice, säger
Anna Lundberg. Vi jobbade mot klockan.

Bara hälften av vuxenmedierna får i dags-
läget plats i den före detta hörsalen. Det
finns inga läsplatser och personalen tränger
ihop sig i ett arbetsrum på turistbyrån. 

– Först trodde vi att vi skulle få ha kvar
våra arbetsrum, men dem var vi också
tvungna att lämna. Det är klart att det är
krångligt både för oss och för låntagarna.
Det är inte lätt att ha verksamheten på två
ställen men det är bättre än ingenting alls.
Det sämsta är att inte kunna erbjuda läs-
platser för vuxenstuderande och tidskrifts-
läsare, säger Anna Lundberg.

En kommuninvånare som varit extra en-
gagerad i frågan är Brigitte Kühne, bibliote-
karie och gästprofessor vid Växjö univer-
sitet, välkänd i bibliotekssammanhang.
Hon var en gång med om att grunda biblio-
teket i Högsby  och hon är inte glad över
vad hon ser idag. Inte minst när det gäller
hur bibliotekspersonalen har behandlats.

–De fick dålig information och blev non-
chalant behandlade av de kommunalan-
ställda, hävdar hon.

– Det finns inget ljug i det påståendet, be-
kräftar Anna Lundberg. Det var en snabb
process. Visst ifrågasatte vi beslutet i början.
Man hade ju just lagt ner alla våra filialer
och vi hade fått tydliga signaler om att det i
stället skulle satsas på vårt huvudbibliotek.
Men vi fick veta att så här var det politiskt
beslutat.

Kommunalråd Solveig Ekh, har ni varit dåli-
ga på att informera personalen? 

– Visst kan man alltid vara efterklok…
Information är det svåraste av allt. Det är
helt enkelt jättesvårt. Jag tycker att informe-
ra, det kan man aldrig göra för mycket.

Några som inte fann sig i beslutet var de
sammanlagt 2600 personer som skrev under
protestlistan mot biblioteksflytten. 

– Visst, som politiker tar man åt sig av så-
dant, säger Solveig Ekh. 

– Men vi var politiskt fullt eniga… ja, det
var ju en som tyckte annorlunda. Men i
stort sett var vi eniga.

Fem personer, däribland Brigitte Kühne
och en av ledamöterna i kommunstyrelsen,
överklagade beslutet till Länsrätten med
hänvisning till bibliotekslagen. Det blev av-

slag. Gruppen gick vidare till Kammarrätten
och fick avslag där också.

– Enligt lagens mening finns det både
bibliotek och tillgång till databaser. Det står
ju ingenting i lagen om kvaliteten på verk-
samheten. Så de kunde ju säga ”vad bråkar
ni om”, säger Brigitte Kühne.

Men historien om Högsby slutar inte där.
Ärendet blev uppmärksammat både inom
och utanför biblioteksvärlden. Det gjordes
inslag i såväl tv som radio. dik-förbundets
styrelse, Statens kulturråd och Svensk
Biblioteksförening yttrade sig kritiskt.
”Principiellt är det självklart djupt beklag-
ligt att kortsiktiga ekonomiska övervägan-
den under längre tid har fått styra i kommu-
nens verksamhet”, skriver t ex Johannes
Rudberg för dik-förbundet. 

Och att ekonomiska överväganden har
fått styra är det väl ingen som tvivlar på. Till
exempel finns det vissa frågetecken angå-
ende försäljningen av biblioteksbyggnaden.
Biblioteksbyggnaden skulle från början hy-
ras ut till Migrationsverket, men det slutade
med att den istället såldes till Högsby Bos-
tads ab. Samma bolag bygger också ett nytt
bibliotek som beräknas vara färdigt en bra
bit in på nästa år. Biblioteksbyggnaden sål-
des för 15,8 mkr över taxeringsvärdet, något
som fick Hyresgästföreningen Högsby/
Oskarshamn att reagera. I en skrivelse till
styrelsen i Högsby Bostads AB skriver ord-
förande Mona Tegel: ”Vi anser inte att det
är ett kommunalt allmännyttigt bostadsbo-
lags ansvar att överta kommunala lokaler
som ska hyras ut till Migrationsverket./…/
Att Högsby Bostads ab därtill skall betala
15,8 mkr över taxeringsvärde/…/kan vi inte
tolka på något annat sätt än som ett över-
pris och ett förtäckt bidrag till kommunen.”

– Det var en överenskommelse mellan
oss och bostadsbolaget, säger Solveig Ekh.
Vi har inte begått något fel. Alla var över-
ens.

Birgitte Kühne är däremot av en annan
uppfattning.

– Man har sålt med den ena handen och
tagit tillbaka med den andra. Jag är överty-
gad om att man har använt sig av det här för
att stärka ekonomin i kommunen.

I skrivande stund vet ingen exakt när det
nya biblioteket kommer att stå färdigt. Det
krävs ett byggplaneförfarande och sådant
tar ofta tid. Den nya lokalen planeras dess-

utom att bli betydligt mindre än den gamla.
Ett envist rykte gör gällande att Migrations-
verket snart kommer att behöva hörsalen
också. Det finns ingen plan för vart biblio-
teket då skall ta vägen i väntan på de nya lo-
kalerna.

Vad gör ni då, Solveig Ekh?
– Det är min förhoppning att vi ska ha ett

nytt bibliotek färdigt när den dagen kom-
mer. Men annars måste vi väl lösa det ock-
så. Visst är det olägligt och negativt för per-
sonalen just nu. Men de får ju snart ett nytt
jättefint bibliotek. 

Finns det något i den här historien som du
tycker att ni kunde ha skött på något annat sätt?

– Visst kan man slås av eftertankens klok-
het. Men nu blev det så här, och då får man
försöka se det som är positivt.

I biblioteksvärlden lär man inte glömma
sommaren 2005 och Högsby kommun. Det
var då det bevisades att bibliotekslagen är
för tam för att ha någon verklig effekt.
Egentligen är det inget anmärkningsvärt
som har hänt. Bara ännu en liten fattig
kommun som lät kulturen stryka på foten
till förmån för annan mer inkomstbring-
ande verksamhet. Om denna historia bara
inte så tydligt visat att lagen inte ger biblio-
teken ett fullgott skydd…

Vilka brister i bibliotekslagen visar hän-
delserna i Högsby på anser Brigitte Kühne?
Och hur skulle man skriva om lagen för att
sådana här situationer kan undvikas i fram-
tiden?

– Jag håller helt med Svensk Biblioteks-
förenings ordförande Britta Lejon om att
man måste diskutera vad som är en bra
biblioteksverksamhet. Det här är ingen bra
biblioteksverksamhet. Jag tror att lagen
skulle behöva innehålla något slags defini-
tion av vad man menar med biblioteksverk-
samhet. Den bör innehålla något om bib-
liotekens roll i den demokratiska processen,
om service till distansstudenter och en pas-
sus om bibliotekspersonalens kompetens.

På det provisoriska biblioteket i Högsby
är personalen idag ändå hoppfull och ser ti-
den an. Men när jag frågar Anna Lundberg
om hon tycker att politikerna i kommunen
hittills har visat att man värdesätter biblio-
teks- och kulturverksamheten väljer hon att
inte svara.

– Du förstår nog varför. 
Annina Rabe
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Greta renborg, född Liljestrand, 
avled hastigt och oväntat den 19 
augusti. I oktober skulle hon ha 
fyllt 84 år. 

Greta var aktiv ända till sin sista stund. Be-
greppet eldsjäl används ofta och känns
många gånger slitet, men i Gretas fall är det
det adekvata uttrycket. Hon brann för bib-
lioteken och för marknadsföringen av bib-
liotekens verksamhet och deltog till sin död
i den svenska biblioteksdebatten. Senast i
juni på Svensk Biblioteksförenings årsmöte
delade hon ut det marknadsföringspris som
instiftades till hennes 65-årsdag. Varje år har
hon lagt ned hela sin själ i att tillsammans
med juryn finna en värdig pristagare. 

Greta tänkte sig i sin ungdom en framtid
som veterinärassistent och genomgick där-
för praktisk jordbruksutbildning och arbet-
ade både som kontrollassistent och bokhål-
lare. Men 1946 kom hon till Uppsala stads-
bibliotek som skrivbiträde, och stadsbiblio-
tekarien där upptäckte hennes stora
kunskaper i litteratur. Han gav henne upp-
giften att bygga upp ett patientbibliotek vid
Akademiska sjukhuset. Samma år ingick
hon äktenskap med Ulf Renborg, och ma-
karna kom senare att bo en tid i Skåne. Här

arbetade hon vid Malmö stadsbibliotek,
men läste parallellt in en studentexamen
som privatist. 1953 avlade hon bibliotekarie-
examen och samma år på hösten for hon till
usa för sex månaders praktik som innehöll
spännande turer med bokbuss och bokprat
på Iowas prärier. Detta och hennes kunska-
per om landsbygden förde henne vid hem-
komsten till ett tvåårigt uppdrag som läs-
propagerande bibliotekarie i Dalarna och
Sörmland. En ny usa-resa inspirerade hen-
ne till arbete med marknadsföring av bib-
liotek och under tiden där erbjöds hon att
leda en nyinrättad pr-avdelning vid Stock-
holms stadsbibliotek, där hon sedan arbet-
ade under sex intensiva år. Hennes böcker
Det uppsökande biblioteket från 1963 och Att
arbeta med bibliotekens PR från 1970 blev ban-
brytande handböcker.

Greta Renborg undervisade redan från
1960-talet blivande bibliotekarier. Vid
Bibliotekshögskolans tillkomst blev hon
från 1973 lektor med ansvar för undervis-
ning i bibliotekens pr och marknadsföring.
Genom sitt arbete här och vid International
Graduate Summer School i Wales har Greta
påverkat generationer bibliotekarier i Sve-
rige och utomlands. Hon engagerade sig

även för biblioteksforskning och var aktiv i
en rad forskningsprojekt.

Sveriges Allmänna Biblioteksförening
tilldelade henne 1969 Bengt Hjelmqvists
pris ”för framstående folkbiblioteksinsat-
ser”. Hennes breda författarskap och hen-
nes djupa och långvariga engagemang för
bibliotekens utveckling fanns med i moti-
veringen när hon kallades till hedersdoktor
vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs
universitet 1993. Förutom Svensk Biblio-
teksförening var Greta aktiv i lrf:s kultur-
råd och inom Föreningen Norden. Hon var
också medlem av Sveriges författarförbund. 

Greta hade ett oerhört rikt kontaktnät
och en stor vänkrets. Vännerna blev ett stöd
för henne när hälsan sviktade och oron över
biblioteksutvecklingen i Sverige ibland plå-
gade henne. Hennes stora styrka i alla
sammanhang var att hon var engagerad, all-
tid väl påläst, trodde på sin sak och var allt-
igenom saklig i debatten. Greta kunde vara
krävande, men hon var också varmhjärtad
och humoristisk.

För den som vill läsa mer om Greta Ren-
borgs liv och gärning rekommenderas Greta
Renborgs bibliografi 1945–2001 (2001) som ut-
kom till hennes 80-årsdag. Den innehåller
bl a  närmare 900 titlar i de mest skilda äm-
nen. För Greta var skrivandet en livsnöd-
vändighet. Hennes kulturkrönikor i Uppsa-
la Nya Tidning fick en stor och trogen läse-
krets.

Greta Renborgs farfar Erik Liljestrand var
Karin Boyes morfar. Hon hade bara träffat
Karin Boye en enda gång, men Boyes liv
och diktning betydde mycket för henne.
Maken Ulf Renborg valde följande Boye-
dikt till Gretas dödsannons:

Då anar vi det villkor
vi en gång fick:
att brinna i det levandes
ögonblick,
och glömmer det timliga,
som varar och består,
för den skapande
sekunden
som mått aldrig når

Margareta Brundin, Riksdagsbiblioteket
Irma Ridbäck, Riksarkivet

Greta Renborg in memoriam
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Sedan början av 1990-talet har
antalet arbetsplatsbibliotek i folk-
bibliotekens regi minskat år efter
år. Och utvecklingen fortsätter i

rask takt. Mellan 2003 och 2004 – vilket är
den senaste period det finns samlade upp-
gifter för – lades mer än femtio arbetsplats-
bibliotek ner, vilket är 15 %. Nu återstår
drygt 320. Det innebär att antalet arbets-
platsbibliotek har minskat med två tredje-
delar sedan början av 1990-talet och halve-
rats de senaste tio åren. 2003 lade sex av de
73 kommuner som hade arbetsplatsbiblio-
tek – alltså åtta procent – ner hela verksam-
heten med arbetsplatsbibliotek. Mindre än
var fjärde kommun har nu något arbets-
platsbibliotek i folkbibliotekets regi. Och av
dem är det många som bara har ett. Mer än
hälften av arbetsplatsbiblioteken finns i
sammanlagt fem kommuner: Sandviken
(58), Norrköping (47), Stockholm (26), Mal-
mö (25) och Borås (15).

orsakerna till nedläggningarna varierar. I
några fall har företag där bibliotek fanns
lagts ner eller omstrukturerat sin verksam-
het, i något fall har intresset för arbetsplats-
biblioteket varit i det närmaste obefintligt. I
de allra flesta fall är dock nedläggningarna
en konsekvens av att biblioteken fått min-
dre resurser och då har bland annat arbets-
platsbiblioteken drabbats.

Hårdast drabbades Gävleborg. Där lade
tre av de fem kommuner som hade arbets-
platsbibliotek ner alla sina arbetsplatsbib-
liotek. Gävle, som startade arbetsplatsbib-
liotek redan 1976 och hade haft en oavbru-
ten verksamhet sedan dess, lade ner sina tio.
Skälet var att biblioteket drabbades av be-
sparingskrav. Bollnäs, som hade haft verk-

samhet på arbetsplatser sedan mitten av
1980-talet, lade ner sina sex arbetsplatsbi-
bliotek och även ett antal bibliotek på ser-
vicehus och sjukhem.

– Vi fick en bibliotekarietjänst indragen
och vi kunde helt enkelt inte göra lika
mycket som tidigare med mindre personal,
säger bibliotekschefen Annamaria Björklin.

Ockelbo, som också startade verksamhet
på arbetsplatser tidigt, lade ner sina tre ar-
betsplatsbibliotek. Orsaken var dock inte
besparingskrav på biblioteket utan att två av
de företag som hade arbetsplatsbibliotek
upphörde. På det tredje var intresset för ar-
betsplatsbiblioteket väldigt litet och när
bokombudet slutade fick man inte fram nå-
got nytt. Biblioteket valde då att lägga ner
arbetsplatsbiblioteket.

I Örebro försvann tolv av de fjorton ar-
betsplatsbiblioteken. Skälet var att kultur-
nämnden beslutade att avgiftsbelägga ar-
betsplatsbiblioteken för att spara pengar.
Alla företag utom två – Vägverket och Syd-
kraft Mälardalen – avstod då från arbets-
platsbiblioteken.

Vadstena lade ner sina tre arbetsplatsbib-
liotek. En pressad personalsituation gjorde
att man inte hade tid att ta hand om dem. I
Mjölby liksom i Örebro tog kulturnämn-
den beslut om att avgiftsbelägga arbetsplats-
biblioteken för att spara pengar. Konse-
kvensen blev att två av de fyra arbetsplatsbi-
blioteken lades ner. Det var nära att även ett
tredje fick läggas ner men där tog Metall-
klubben en förhandling med företaget och
biblioteket blev kvar. 

I Uppsala beslutade man att företagen
skulle betala hela kostnaden för arbetsplats-
biblioteken, även svinnet. Det ledde till
kraftigt höjda avgifter för de företag som vil-

le ha arbetsplatsbibliotek. Resultatet blev
att sex av de arbetsplatser, som hade arbets-
platsbibliotek, avstod från verksamheten. I
Uppsala återstår nu tre arbetsplatsbibliotek.

I skånska Burlöv lade man ner de fem ar-
betsplatsbibliotek man hade. Biblioteks-
chefen Agneta Jakobsson är dock tveksam
till om hon över huvud taget vill kalla dem
för arbetsplatsbibliotek.

– Det är svårt att veta hur man ska defini-
era ett arbetsplatsbibliotek. Arbetsplatsbib-
liotek i egentlig mening, på till exempel in-
dustrier, har vi inte haft på många år. Det
här var väldigt enkla boksnurror för perso-
nalen på äldreboenden. De tog ändå tid att
sköta och svinnet var stort. Vi lade därför
ner dem när vi fick ett stort sparbeting, säg-
er hon.

samtidigt som folkbiblioteken lägger ner
arbetsplatsbibliotek arbetar dock fackför-
eningarna på många håll för att starta nya
arbetsplatsbibliotek. Ibland stannar det vid
ambitionen. Men det sker också en hel del
nyetableringar, i allmänhet i egen regi, ofta
med stöd från En bok för alla och inte säl-
lan med bidrag från Kulturrådets anslag för
Kultur i arbetslivet.

Metall hör till de fackförbund som har
satt arbetsplatsbiblioteken på dagordning-
en. Vid den senaste kongressen sade man
att det är ”en viktig uppgift” för facket att
stimulera läsandet eftersom läsning ”är vik-
tigt för att individen ska kunna utveckla sitt
språk, vilket i sin tur påverkar möjlighet-
erna att delta i och påverka samhällsutveck-
lingen. Läsning är alltså en viktig demokra-
tifråga.” Man konstaterade också att arbets-
platsbibliotek är en företeelse som har fått
fler att intressera sig för läsning.

Metalls avdelningar i Västerås och Eskils-
tuna hör till de metallavdelningar som ar-
betar konkret med frågan. De har skrivit in
i sin gemensamma verksamhetsplan att de
ska göra en satsning på arbetsplatsbibliote-
ken – genom att stötta de som redan finns
och genom att starta nya. 

Förra året startade avdelningen i Västerås

Arbetsplatsbiblioteken: 

Folkbiblioteken lägger ned –
facken satsar
Arbetsplatsbiblioteken i folkbibliotekens regi fortsätter att raskt
minska i antal. Det är nu mindre än vart fjärde folkbibliotek som har
arbetsplatsbibliotek som en del av sin verksamhet. Samtidigt startar
facken nya arbetsplatsbibliotek i egen regi. Peter Almerud beskriver de
senaste årens utveckling och alternativen som följer i dess spår.
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sju nya arbetsplatsbibliotek. Därmed hade
man bibliotek på 26 olika arbetsplatser. Det
kan för övrigt jämföras med att det i hela
Västmanlands län bara finns ett enda ar-
betsplatsbibliotek som drivs i ett folkbiblio-
teks regi. Arbetsplatsbiblioteken har finan-
sierats antingen genom medel som avdel-
ningsstyrelsen satt av i en särskild fond eller
genom bidrag från Kulturrådet.

För i år satte man som mål att starta yt-
terligare två. Det målet nådde man redan i
början av året. Man tog då kontakt med två
arbetsplatser där man trodde att det skulle
finnas intresse – och det fanns det.

– Att det gick så lätt tror jag till stor del
beror på att vi redan hade sålt in idén. Vi
har i olika sammanhang pratat med studie-
organisatörerna ute i klubbarna om arbets-
platsbibliotek och frågat om intresset, säger
Marie Lönn som sitter i avdelningens sty-
relse och ansvarar för arbetet med arbets-
platsbiblioteken.

Och möjligen kan det bli fler nya biblio-
tek under året.

– Vi ska ut på studieuppsökeri i början av
hösten och då tar vi med oss frågan, säger
Marie Lönn.

metall i eskilstuna har 15 arbetsplatsbiblio-
tek. Det innebär att knappt hälften av av-
delningens klubbar driver ett arbetsplats-
bibliotek. Liksom i Västerås har man även i
Eskilstuna ambitionen att starta ytterligare
två. 

– Vi håller på att diskutera vilka företag vi
ska kontakta. Men det gäller också att hitta
människor på arbetsplatserna som vill sköta
om arbetsplatsbiblioteken, människor som
är intresserade och tycker att arbetsplatsbib-
lioteken är viktiga. Och det har vi tyvärr
inte överallt, säger Göran Johansson som är
ombudsman på avdelningen.

Metalls avdelning i Norra Västerbotten
är ett annat exempel på en metallavdelning
som har skrivit in arbetsplatsbiblioteken i
verksamhetsplanen. Där har man satt som
mål för kulturverksamheten att under året
utveckla befintliga arbetsplatsbibliotek och
uppmuntra start av nya. Liksom i Eskilstu-
na har det dock hittills stannat vid en ambi-
tion. 

– Det finns helt enkelt inte ett tillräckligt
intresse i organisationen, säger Kjell Hanse-
klint som sitter i avdelningsstyrelsen och
ansvarar för kulturfrågorna. 

Man kommer dock att arbeta med pro-
jektet ”Läs för mig pappa” under senhösten
och Kjell Hanseklint hoppas på att det ska
leda till ett ökat intresse.

Transport och Hotell- och Restaurang-
facket har många medlemmar, som har
svårt att ta sig till de vanliga biblioteken. De
samarbetar i projektet ”Kropp och själ”, ett
läsfrämjande projekt som syftar till att byg-
ga upp ett nät av arbetsplatsbibliotek på
vägkrogar och som har fått ekonomiskt
stöd från Kulturrådet genom anslaget för
Kultur i arbetslivet. Det första biblioteket
öppnade i Tönnebro i december förra året.
Det ligger i ett hörn i bensinmackens butik
och består av ett hundratal pappersböcker
och ett fyrtiotal ljudböcker. Utlåningsruti-
nerna är enkla. Den som lånar skriver upp
sig på en lista – vem man är, vilka böcker
man har lånat och när och vilket fackför-
bund man tillhör. När man sedan lämnar
tillbaka böckerna stryker man sitt namn
från listan. 

när jag besökte Tönnebro i våras var hyl-
lorna med pappersböcker fulla. På hyllan
med ljudböcker fanns bara några få kvar –
resten var utlånade. Utlåningsliggaren vis-
ade också att man sedan starten hade lånat
ut böcker i stort sett varje dag – oftast en
handfull eller drygt en handfull. Och i stort
sett bara ljudböcker. Bara någon enstaka
person hade vid något enstaka tillfälle lånat
pappersböcker. Men det finns också en
snurra med böcker i personalrummet på
restaurangen och den utlåningen registreras
inte.

– Men jag vet att de lånar, säger Barbro
Andersson som är kulturansvarig på Hotell-
och Restaurangfacket och som arbetar ak-
tivt med projektet.

Intresset för pappersböckerna är dock
klart mindre än intresset för ljudböckerna.
Så långt stämmer erfarenheterna för övrigt
med ett liknande projekt: ”Läslust i bilen”,
som Transport genomförde tillsammans
med ett antal kommunbibliotek i Gävle-
borg mellan 1988 och 1990. Också det med
ekonomiskt stöd från Kulturrådet. Projektet
var en del av en landsomfattande läskam-
panj som Transport då drev tillsammans
med Litteraturfrämjandet. ”Läslust i bilen”
vände sig till lastbilschaufförer och deras fa-
miljer. Man placerade ut arbetsplatsbiblio-
tek med kassettböcker och En bok för alla
på elva olika lastbilscentraler, fik och ben-
sinstationer, bland annat Tönnebro. När
projektet var över gjorde man en enkät-
undersökning. Den visade att utlåningen av
En bok för alla var liten medan kassettböck-
erna lånades ut väldigt mycket. Lastbils-
chaufförerna lyssnade medan de körde och
såg det som ett bra alternativ till att lyssna

på radio. Efterfrågan på nya titlar var stor
och den begränsade utgivningen av kassett-
böcker kunde inte svara mot den efterfrå-
gan som uppstod. 

Under ”Läslust i bilen” visade det sig ock-
så att arbetsplatser började höra av sig för
att få vara med i projektet när det blev känt.
Så är det också i ”Kropp och själ”.

– Det sprider sig bland lastbilschaufförer-
na och fler och fler hör av sig och vill att vi
drar igång nya arbetsplatsbibliotek, säger
Barbro Andersson.

Förutom i Tönnebro har man hittills
startat ytterligare ett arbetsplatsbibliotek.
Det öppnade i Klevshult i april. På tur står
Karlstad och Bohuslän. Det finns också
starka önskemål om att man ska starta fler i
Norrland.

– Förhoppningsvis kan vi dra igång ett
helt gäng under hösten, säger Barbro An-
dersson.

men man väljer platserna med stor omsorg.
Det ska vara seriösa arbetsgivare som ser
biblioteket som en del av den service de er-
bjuder lastbilschaufförerna. Det ska finnas
både en restaurang och en bensinmack så
att man når både restauranganställda och
chaufförer. Och det ska finnas möjlighet att
driva biblioteken vidare när projektpeng-
arna är slut.

– Det är viktigt att vi bygger långsiktigt.
Vi håller på att diskutera olika lösningar för
att kunna driva dem vidare, säger Barbro
Andersson och nämner ett samarbete med
folkbiblioteken som en möjlig lösning.

Om man lyckas få till ett sådant samarbe-
te återstår att se. Folkbibliotekens ointresse
för arbetsplatsbiblioteken tycks vara tämli-
gen kompakt. 

Det ointresset har resulterat i att facken –
för att stimulera medlemmarnas läslust –
startar egna arbetsplatsbibliotek som sköts
av bokombud och som i princip inte har
något som helst samarbete med folkbiblio-
teken. Det pågår också här och var nät-
verksbyggen för bokombuden, vilket i sin
tur kan lägga grund för ett samarbete
mellan de arbetsplatsbibliotek som facken
startar. Frågan är alltså om vi inte är på väg
att få – vid sidan av folkbibliotekssystemet
– ett alternativt bibliotekssystem? Ett alter-
nativ som till stor del sköts på ideell basis,
som vänder sig till grupper där bokläsning-
en minskat kraftigt de senaste åren och som
sätter läslusten och läsfrämjandet i cen-
trum.

Peter Almerud



Bokbussen blir
arbetsplatsbibliotek

Varannan vecka mellan 11.15 och 11.45 får de
som arbetar vid Electrolux Torsviksanlägg-
ning söder om Jönköping möjlighet att
låna böcker. Från och med oktober månad
gör bokbussen nämligen stopp vid anlägg-
ningen där cirka 400 personer arbetar. 

– Jag tror faktiskt vi är ensamma i landet
med det här upplägget. Jag vet att det finns
bussar som kör ut bokdepositioner men
mig veterligen finns det ingen som gör
stopp vid en arbetsplats, säger Erik Lind-
felt, bibliotekschef på Jönköpings stadsbi-
bliotek. 

Att låta bokbussen stanna vid jobbet är
ett nytt sätt att nå grupper som biblioteken
har dålig kontakt med. Via bokbussen får
låntagarna tillgång till Jönköpings folkbib-
lioteks hela mediebestånd. För att göra be-
ståndet extra attraktivt har bokbussen stor-
satsat på cd-böcker i samband med invig-
ningen av den nya hållplatsen.

Anledningen till att bokbussen gör ett
stopp vid just Electrolux beror, enligt Erik
Lindfelt, på att det är en stor arbetsplats, en
av de största i området. Bra kontakt och
gott samarbete med Metallklubben är en
annan faktor som spelat in.

– Vi för diskussioner med ytterligare tre
företag. Min förhoppning är att bokbussen
i en nära framtid kommer att göra stopp vid
flera företag, säger Erik Lindfelt.

Bakom det nya sättet att ordna arbets-
platsbiblioteket står folkbiblioteken i Jön-
köpings kommun, abf Norra Småland och
lo. Projektet stöds av Statens kulturråd,
Metallklubben på Electrolux Torsvik samt
företagets ledning.

HZ
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Debatt och kommentar

När jag härförleden upptäckte den artikel
som Gunilla Tjernberg, riksdagsledamot
(kd) och Niclas Lindberg, generalsekrete-
rare, Svensk Biblioteksförening – i skydd av
sommarens sköna värme – låtit publicera i
en rad dagliga tidningar (26/7: Länstidning-
en i Östersund, Hudiksvalls Tidning, Häl-
singekuriren; 29/7: Hallandsposten, Väster-
viks Tidning; 30/7: Gotlands Tidningar) var
jag tvungen att gå till föreningens stadgar
för att se om inte där sägs något om ”parti-
politiskt obunden”. Det gör det inte. Där-
emot är föreningen ”ideell”. Detta har ge-
neralsekreteraren uppenbarligen tolkat som
att allians kan slutas med vemhelst som rå-
kar ha samma idé som föreningen i någon
fråga.

För mig framstår det lika horribelt som
oacceptabelt att Svensk Biblioteksförening
ställer upp som spökskrivare åt ett politiskt
parti (strunt samma vilket)! Eller att ett po-
litiskt parti (strunt samma vilket) ges möj-
lighet att spökskriva åt Svensk Biblioteks-
förening! Eller att man faktiskt har samar-
betat kring artikeln. Alla dessa tre alternativ
är lika motbjudande. De politiska partierna
sköter sin bibliotekspolitik efter vilja och
förmåga. Svensk Biblioteksförening bedri-
ver opinionsbildande verksamhet och lob-
bar allt vad tygen håller för att påverka poli-
tiken i önskad riktning – men man kryper
för djävulen inte under täcket hos politi-
ken!

Ställer sig styrelsen bakom denna allians?
Alldeles tydligt gör man det – annars hade
väl ett avståndstagande lagts ut på hemsi-
dan. Vad blir nästa steg? Vad slags utspel
kan medlemmarna förvänta sig av general-
sekreteraren, styrelsen och kd? Finns där
fler fräscha kd-ståndpunkter som generalse-
kreteraren och styrelsen i Svensk Biblioteks-
förenings namn tagit som sin uppgift att
torgföra? Håller styrelsen på att förbereda
ett eventuellt förestående maktskifte, kan-
tänka? Så förutseende! Eller har man tänkt
sig att alliera sig med något annat parti näs-
ta gång? Kanske tänker man sig att succes-
sivt erövra parti för parti för att slutligen få
formulera den STORA REGERINGS-
PROPOSITIONEN! 

Hur kan styrelsen i fortsättningen vända
sig till oss medlemmar och anmoda och
uppmana oss att visa engagemang i de stora
biblioteksfrågorna? I vilken politisk fålla
riskerar man i så fall att placeras? 

Med utmärkt högaktning!
Jimmy Gärdemalm

Norrbottens länsbibliotek

Inlägget har tidigare publicerats på Biblist

Styrelsen svarar
Jimmy Gärdemalm
Hej Jimmy! 
Du har visserligen redan fått svar av Niclas
Lindberg. Men eftersom du i ditt öppna
brev undrar om styrelsen ställer sig bakom
den artikel som skrevs tillsammans med
Gunilla Tjernberg från Kd, så vill vi från sty-
relsens sida klargöra att så är fallet. 

Självfallet hade vi en diskussion i styr-
elsen innan vi fattade beslutet att skriva ar-
tikeln. Vi diskuterade bl a vilka villkor vi an-
såg måste vara uppfyllda för att vi skulle
skriva en artikel tillsammans med en före-
trädare för ett politiskt parti. Vi vill natur-
ligtvis inte riskera att bli ett partis ”gisslan”
och att det framstår som att föreningen sät-
ter någon sorts godkänd-stämpel på ett helt
partis kulturpolitik. Det är inte förenligt
med föreningens obundna roll. 

Självfallet ser styrelsen som sitt ansvar att
föreningen skall kunna slåss för ett biblio-
teksväsende med hög kvalité med en fri och
obunden röst. Precis som Niclas Lindberg
redan skrivit i sitt svar till dig så innehöll ar-
tikeln tre frågor som föreningen redan tidi-
gare tagit ställning för. Skall vi få genomslag
för föreningens opinionsbildande arbete
kan vi inte ensamma tala för biblioteken. Ju
fler aktörer som delar föreningens åsikter
desto bättre. 

Med vänliga hälsningar 
Britta Lejon, ordförande

Gunilla Herdenberg, 1:a vice ordförande
Henrik Åslund, 2:e vice ordförande

Öppet brev till Svensk
Biblioteksförening

ıııııııııı

Vill du annonsera?

Ring eller mejla Bo Eriksson!
08-717 87 99
070-714 90 55
bo.erikssonmedia@telia.com



Isamband med bokmässan lyftes Per
Fröjds doktorsavhandling fram där
han konstaterar att läsförmågan hos
svenska skolbarn i årskurs 9 minskar

för varje år. Hans resultat kompletterades
och bekräftades av Lärarnas Riksförbund
som på mässan presenterade en ny och stor
läsvaneundersökning där drygt 1000 högsta-
dieelever över hela landet har deltagit. 16 %
uppger att de aldrig läser böcker på fritiden.
Sämst ställt med läsintresset är det bland
pojkarna: var fjärde pojke i högstadieåldern
läser aldrig böcker på fritiden. Lärarnas
Riksförbund har också frågat hur mycket
eleverna läser i skolan. Nästan var femte elev
uppger att de aldrig läser böcker i skolan.

Samtidigt kunde man i en stort uppsla-
gen artikel i Göteborgs-Posten läsa om det
goda exemplet Fiskebäcksskolan där en läse-
stund inleder skoldagen för alla upp till
årskurs 6. Skolbiblioteket Kunskapshavet
(Årets skolbibliotek 2004) spelar en central
roll på Fiskebäcksskolan. På ett av mässans
seminarier vittnade personal (verksamhets-
chef, rektor, bibliotekarier) från Skolbiblio-
teksforum Växjö ( Årets bibliotek 2004) om
hur den målinriktade satsningen att utrusta
varje skola med ett skolbibliotek och utbil-
dade skolbibliotekarier har gett goda resul-
tat i undervisningen som helhet. Bibliotek-
en har utvecklats till naturliga samarbets-
partners när det gäller att lägga upp elever-
nas undervisning. De goda exemplen finns
alltså för andra att ta efter. 

Passligt nog hade skolministern Ibrahim

Baylan ett par äss i rockärmen som han pre-
senterade på bokmässan. Det är tre konkre-
ta förslag utöver den öronmärkta miljard
som kommunerna får för att anställa mer
personal till skolan – både pedagoger och
bibliotekarier. 

1) Myndigheten för skolutveckling får två
miljoner kronor för att sprida och lansera
Alla Tiders Klassiker i skolan. Alla Tiders
Klassiker är en nyutgivning av moderna
klassiker som påbörjas i Kulturrådets regi
2006. Att dessa klassiker verkligen kommer
skolorna och barnen till del ska alltså myn-
digheten se till.
2) Myndigheten för skolutveckling får i
uppdrag att stärka, stimulera och utveckla
skolbiblioteken och det pedagogiska arbe-
tet tillsammans med lärarutbildningarna.
Arbetet utformas lokalt och rymmer utvär-
dering (hur kan man hjälpa skolorna att an-
vända sina bibliotek) och kompetensut-
veckling. Kommunerna ansöker om att del-
ta i projektet. Under 2006 får Myndigheten
för skolutveckling tre miljoner kronor för
detta uppdrag.
3) Statens skolverk får i uppdrag att särskilt
lyfta fram skolbiblioteken och deras roll i
det pedagogiska arbetet i sin lägesbedöm-
ning för 2006. Hur lever kommunerna upp
till sitt lagstadgade ansvar beträffande skol-
biblioteken och hur används dessa för att
stärka elevernas lärande?

Sammantaget är det vällovliga satsningar.
Skolministern har varit lyhörd för den in-
formation och de propåer han har fått från
skolans och bibliotekens representanter
och det är väl bra att prångla ut litterära
klassiker till barnen i skolan. Men det vill ju
till att det finns lärare och pedagoger som
själva någon gång har hållit i en dylik och
som kan förmedla, entusiasmera och stötta
eleverna i läsningen. 

Att etablera ett samarbete med lärarut-
bildningarna är inte heller något dåligt för-

slag men det återstår att se hur många kom-
muner som verkligen kommer att utnyttja
möjligheten och ansöka om att få delta i
projektet. Att Skolverket ska fokusera på
skolbiblioteken i sina inspektioner är bra.
En liten reprimand är det dock. Skolbiblio-
teken ingår i den helhet som verket ska in-
spektera men har hittills hamnat i skymun-
dan. Finns kompetensen eller vet Skolver-
kets inspektörer hur de ska skilja agnarna
från vetet? Hur ett bra respektive dåligt
skolbibliotek ser ut?

Bara några timmar efter sin presskonfe-
rens pratade Ibrahim Baylan skolbibliotek
och bibliotekslag på ett seminarium arran-
gerat av Svensk Biblioteksförening i samar-
bete med Nationella skolbiblioteksgruppen
och Sveriges Författarförbund. 

– Verkligheten har ju förändrats en aning
sedan vi planerade det här seminariet och
efter dagens presskonferens känns det lite
grand som att ha tagit sats för att flyga in
genom vidöppna dörrar, menade Svensk
Biblioteksförenings generalsekreterare Nic-
las Lindberg.

Hur man ska få kommunerna att följa
och använda sig av bibliotekslagen? var en
fråga som skolministern inte kom undan.
Kan man inte införa någon form av sank-
tion, undrade Niclas Lindberg. Ibrahim
Baylan svarade genom att dra en parallell
till skollagen där den enda tillgängliga sank-
tionen är tvångsförvaltning vilket i prakti-
ken är omöjligt eftersom regeringen inte
kan driva en massa tvångsförvaltade skolor.

– Lagar i det offentliga bygger på förtro-
ende. När det gäller skollagen har vi funde-
rat på sanktioner i form av vitesföreläggan-
den, bryter man mot lagen ska det ska bli
ekonomiskt kännbart för kommunerna. 

Kanhända en sanktion som även skulle
duga ifråga om brott mot bibliotekslagen?

Henriette Zorn
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Ibrahim Baylan och Niclas Lindberg diskuterar
skolbibliotek och bibliotekslag. 
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En mässa för skolbiblioteken

Tajmingen kunde inte ha varit bättre. Svenska skolbarns allt sämre läs-
förmåga och skolbibliotekens betydelse blev uppmärksammade
ämnen i media under årets bokmässa i Göteborg. Under våren har
Svensk Biblioteksförening satsat en hel del krut på att lyfta fram skol-
biblioteken i politikens strålkastarljus. Det tycks ha gett resultat. På
bokmässan presenterade skolministern nya satsningar på läsning och
skolbibliotek.

årets bokmässa i sammandrag

Årets bibliotek 2005: Högskolebiblioteket i Jönköping.
”Besjälat av en stark entreprenörsanda”, enligt DIK
som delar ut priset.

Årets barnbibliotekarie: Christina Remén vid Alme-
dalsbiblioteket i Visby för att hon på ett ”målinriktat
och långsiktigt strategiskt sätt arbetat för att utveckla
nya arbetssätt för hela biblioteket – alltid med barnens
bästa och barnverksamheten i fokus.” Detta enligt
Rabén & Sjögren som delar ut priset. 

Årets skolbibliotekarie: Vicky Uhlander, Umedalens
bibliotek, ”för sitt brinnande engagemang och sin
smittande entusiasm”, enligt Bonnier Carlsen och Bon-
nier Utbildning som står bakom utmärkelsen. 



Samtliga tillfrågade kommunalråd
tycker att det är viktigt att det finns
bra bibliotek med god tillgänglig-
het. Men bara sex procent säger sig

vara beredda att satsa betydligt mer pengar
på biblioteken. 62 procent uppger att de är
villiga att satsa ungefär lika mycket pengar
som de gör idag. 

Delar av Temo-undersökningen, ett led i
Svensk Biblioteksförenings lobbningskam-
panj som syftar till att föra upp biblioteks-
frågorna på den politiska dagordningen,
har tidigare presenterats under politiker-
veckan i Almedalen i somras. Då handlade
det om kommunalrådens benägenhet att
satsa resurser på bemannade skolbibliotek i
grundskolan. I de delar som nu presenteras

har kommunalråden fått svara på frågor om
bland annat bibliotekslagen och biblioteks-
planer. Och liksom när det handlade om
skolbibliotek (se bbl nr 6/2005) lämnar sva-
ren en del övrigt att önska. Framför allt
tycks okunskapen leva i stor välmåga ute i
kommunerna. Tre fjärdedelar av de tillfrå-
gade kommunalråden säger sig inte känna
till att det har skett en förändring i biblio-
tekslagen – en förändring som ju direkt be-
rör Sveriges kommuner. Av de kommunal-
råd (25 procent) som känner till att det skett

en förändring vet bara cirka fem procent
vad förändringen i bibliotekslagen innebär.
Därför är det heller inte så konstigt att hela
82 procent uppger att man inom den egna
kommunen inte har antagit någon biblio-
teksplan (som man ska göra enligt det till-
ägg till lagen som trädde i kraft vid årsskif-
tet). 

Men en del kommunalråd, 41 procent,
har i alla fall ambitionen att anta en plan
innan året är slut. Lika många, alltså 41 pro-
cent, har kryssat för alternativet vet ej/ej
svar och 19 procent säger blankt nej till att
anta en biblioteksplan i år. 

Biblioteksplaner eller ej, de flesta av de
tillfrågade kommunalråden tror att antalet
bibliotek i den egna kommunen kommer
att vara oförändrat om fem år. Månne filial-
döden är över? Tio procent tror på en
minskning medan endast fem procent tror
att antalet bibliotek (i den egna kommu-
nen) kommer att öka. HZ
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Svensk Biblioteksförenings monter var i år
tapetserad med budskap.

FO
TO

: H
EN

R
IETTE ZO

R
N

Hur mäter man kvaliteten i ett biblioteks
verksamhet? Går det över huvud taget att
göra? Vad är egentligen kvalitet? Är det bara
ännu ett modeord uppfunnet av det privata
näringslivet? Vad innebär ordet kvalitet när
det gäller bibliotek?

Det var frågor som diskuterades vid
Svensk Biblioteksförenings seminarium
”Hur gick det i Boden och Malmö – utvär-
dering av ett biblioteksprojekt”. Utgångs-
punkten för seminariet var det projekt som
föreningens specialgrupp för kvalitet och
statistik initierat: framtagandet av en hand-
bok i kvalitetsarbete, det så kallade Hand-
boksprojektet. Projektet, som nu är avslutat,
har utvärderats i en extern rapport av kon-
sulten och bbl-medarbetaren Jakob Har-
nesk, som också ledde seminariet. Han in-
ledde med en lång genomgång av projektets
metoder och syften: att hjälpa bibliotek att
komma igång med eget kvalitetsarbete, att
bygga nätverk och en gemensam databank.
Det man kan mäta är bland annat användar-
tillfredsställelse och möjlighet att nå olika
målgrupper. Man har mätt antalet besvar-
ade referensfrågor, antal deltagare i biblio-
tekets arrangemang, kartlagt mediantid för
förvärv samt antal feluppställda böcker.

Bodens bibliotek var ett av de 50 delta-
gande biblioteken. Jan Olov Frank, biblio-
tekschef, var överlag mycket positiv till kva-
litetsarbete. Han vittnade om att man på
hans bibliotek numera är helt på det klara

med vad man är bra respektive dålig på. 
– Tidigare skyllde vi eventuella brister på

sådant vi inte kunnat påverka – låga medie-
anslag eller befolkningsstrukturen i kom-
munen. Nu fokuserar vi på sånt vi faktiskt
kan göra något åt. 

Jan Olov Frank berättade också att pro-
jektet resulterat i en biblioteksplan som
skall antas av kommunen samt en ökad
satsning på internutbildning.

På Malmö Högskola har projektet bl a
lett till ökad integrering mellan biblioteks-
och IT-personal, berättade Jan Nilsson.
Christina Jönsson-Adrial, projektledare
från Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för kvalitet och statistik berättade att
styrgruppen fått svara på många frågor men
att diskussionen och debatten tyvärr ute-
blev. 

– Kanske vågar man inte visa hur osäker
man är, trodde hon och påpekade hur vik-
tigt det är att våga göra och lära: Alla är ny-
börjare i början. 

Svensk Biblioteksförenings 1:e vice ord-
förande, Gunilla Herdenberg, hann nästan
inte säga något alls eftersom seminariet var
ganska illa styrt när det gällde det tidsmässi-
ga. Hon betonade i alla fall att det från för-
eningens sida är viktigt att uppmuntra till
fortsatt kvalitetsarbete och användning av
handboken.

Annina Rabe

Kvalitetsprojekt på bibliotek utvärderat

Årets kulturtidskrift 2005: Tidskriften Sex för att den
är ”en uppkäftig uppstickare som bryter mot rådande
journalistiska trender och tendenser”. Det är Förening-
en för Sveriges kulturtidskrifter som föga förvånande
men roligt nog tyckte det. 

Årets pristagare: Monika Fagerholm som inte bara
fick ta emot Svensk Biblioteksförenings Aniarapris utan
även Göteborgs-Postens litteraturpris. 

Årets kasse: Efter Piratförlagets mark-
nadsföringskupp förra året där förlagets
limegröna kasse fanns på var mans axel är
en sak säker: Det ska vara starka färger
och det ska vara blankt. Bra Böcker gjorde i år ett tap-
pert försök med sina röda, blanka. Även Gleerups
karamellfärgade stod sig bra i konkurrensen. Piratförla-
get, däremot, hade gått över till svartvitt…

Fortsättning på sidan 24.

Bibliotekslag? – vad är det?

Alla tycker det är viktigt men bara en tredjedel säger sig vara beredda
att satsa mer pengar. Tre fjärdedelar känner inte till att det skett förän-
dringar i bibliotekslagen. På bokmässan i Göteborg presenterade
Svensk Biblioteksföreningen ytterligare delar av Temo-undersökningen
som genomfördes i våras och där 150 kommunalråd intervjuades. 



Flygtåget stannar rakt under
Slottet. När jag kommer ut i sol-
skenet ligger mitt hotell tvärs över
vägen i närheten av det nya

Nobelbiblioteket och Nationalbiblioteket
som ska invigas under veckan. Undrar fort-
farande om jag verkligen lyckats anmäla mig
och var i staden konferensen befinner sig.
En som det ska visa sig rimlig fundering då
konferensen pågår på tre, fyra olika ställen.

*
Jag är på väg till ett informationsmöte för
nykomlingar i ifla-kunskap. Detta är själv-
klart ett stående inslag på alla årsmöten. Ef-

ter en stund inser jag att bbl:s temanummer
om ifla redan på ett utmärkt sätt förberett
mig för denna djungel av divisioner och
sektioner. 

Någon befriar mig från denna förstaklass-
känsla och tar mig med på en kopp kaffe
och till den nu invigda utställningshallen.
För att komma ner på golvet traskar man
nedför en brant trappa. Elakt tänker man:
Tillgänglighet vart tog du vägen? Inget för
handikappade precis.

*
Den stora nationella invigningen med
kungen har jag missat. Några som varit med

säger att de blev väldigt besvikna över att
kungen inte hade krona. Inte heller sa han
något så att man kunde skilja ut honom
från alla bibliotekarier. Kollegor från jor-
dens alla hörn fotograferade som galningar
och för säkerhets skull alla äldre herrar i
kostym. Invigningen gick enligt ryktet i bäs-
ta olympiastil, norrmännen tränade redan i
Lillehammer. Precis som där har många fri-
villiga anmält intresse för att hjälpa till.
Överallt på stan och kring de olika lokal-
erna där man försöker fånga in vilsna infor-
mationsspecialister från 117 länder står vän-
ligt leende guider. 

Chockad ser man under veckan prov på
diverse missbruk och sprutnarkomani i fullt
dagsljus. På kvällarna blir man stoppad av
aggressiva tiggare som behöver en slant till
en flaska påfyllning. Jag tänker med saknad
på min trygga arbetsplats i Fisksätra när jag
åker hem med en ung kroatisk snickare som
hyrt en cykeltaxi för en vecka. Varken han
eller jag har förstått vilken backe det är upp-
för Stortingsgata. Han har överhuvudtaget
ingen aning om var mitt hotell ligger. När
han verkar helt utmattad stiger jag ur och
passerar den amerikanska ambassaden där
säkerheten är så total att jag känner mig
röntgad när jag passerar. Som kompensa-
tion finns det underbara konditoriet Pascal
för en trött kvinna och bakelserna där kan
ägnas en egen artikel. 

*
Konferensen besöktes av ca 3000 deltagare
och de flesta större seminarier presenterades
i Sonja Heine Ballroom på hotell Radisson.
Där missbrukade många PowerPoint – en
alltigenom präktig teknik där man genom
att trycka på knappen och läsa innantill
(kanske av nödvändighet då engelska för-
visso inte är självklart ens för en svensk)
snabbt skapar en känsla av pedagogisk för-
stoppning. Tolkarna verkade ha blivit inlås-
ta utan lunch och smattrade på i bakgrun-
den som en mångspråkig kör.

*
Vad kändes relevant i det stora utbudet av
seminarier?

Under ämnet Partnership gjorde Beth Ho-
vis från Hamilton PL i Canada ett starkt in-
tryck när hon frejdigt berättande hur de
idag driver verksamhet med 200 partners.
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First Timer på IFLA

Hon hade förhoppningar om att bli överraskad, kanske 
bekräftad i egna framtidsdrömmar samt höra laddade 
biblioteksdiskussioner i kontroversiella ämnen. 

Barbro Bolonassos skriver om sina intryck från IFLA-konfe-
rensen i Oslo. 

Volontärer bildar levande ljuskedja vid invigningen vid Oslo Spectrum.
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Det har tagit 25 år att bygga upp detta nät-
verk med alla tänkbara Content based part-
nerships. Det gäller att veta hur man för-
handlar och vad som förväntas. ”Stick to
your core values”, uppmanade hon publi-
ken och jobba mot själva kommunen, med
dem och för dem. Där ligger vi långt efter.
Tänk vad vi kan åstadkomma i departe-
mentskorridorer och kommunalhus om vi
fick marknadsföra våra förmågor och slippa
det dagliga uppfinnandet av hjulet runt om
i den offentliga sektorn. 

Professor Ole Henrik Magga slog i sitt an-
förande fast att människor samlar kunskap
av två skäl, nämligen överlevnad och me-
ning. I sitt föredrag Indigenous Knowledge
Systems – The True Roots of Humanism argu-
menterade han för att den nya naturveten-
skapen närmar sig samernas och andra ur-
sprungsbefolkningars uppfattningar av na-
turen. 

*
Sektionen Libraries Serving Disadvantaged
Persons höll en utmärkt session där Birgitta
Irvall från tpb stod för en viktig del. Här är
den nordiska biblioteksprofessionaliteten
framträdande. Checklista visar hur man
inom ifla kan vara effektiv. Den kan an-
vändas överallt i världen. Tyvärr har inte ens
den rika världen tagit detta på allvar. 

En uppskattad och mycket ironisk före-
läsning om danska biblioteksbyggnaders
extrema arkitektur av Jens Lauridsen från
Tårnby väckte en del tankar om den rika
världens palatsliknande bibliotek. Inte
minst i förhållande till det fattiga syd. Mås-
te det inte uppfattas som en lyxdebatt i värl-
dens ögon? Jag tänkte på de små taggtråds-
inhägnade biblioteken i Sydafrika och
skämdes över det slöseri med resurser som
en icke funktionell byggnad är, där formen
fått råda helt över funktionen.

Lauridsen raljerade över våra tillkorta-
kommanden i dialogen med arkitekter. Var
är alla duktiga designers, undrar jag, de ser
väl mer till mötet mellan människa och
funktion? 

*
Några av de viktigaste frågorna som togs
upp under ifla återfanns på faife:s semi-
narier och framför allt i ett under rubriken
Copyright and Other Legal Matters. Denise

Nicholson från Sydafrika illustrerade med
önskvärd tydlighet det absurda i att en barn-
morska på besök i en by ute i bushen ska be-
tala kopieavgifter för att kunna informera
om medicinskt livsnödvändiga ämnen. För-
fattarna får till och med från graven begära
ersättning. Syd kommer aldrig någonsin att
kunna betala för den kunskap som redan
producerats i nord. Dags satt tänka om.
Dags att lansera begreppet Copyfree och
Knowledge Colonialism som ett hinder för
utbildning och utveckling. Dags för en ba-
lans mellan owners och users rights.

Detta var ungefär så provokativt det blev
under denna ifla-konferens. Inte ens infor-
mation om Patriot Act och läget för våra
amerikanska bibliotekskollegor, som för sä-
kerhets skull rensar sina datorer varje lördag
för att slippa lämna ut uppgifter om med-
borgarnas lån, fick det att hetta till i denna
församling av professionella bibliotekarier

som har till uppgift att försvara de mänskli-
ga rättigheterna som garanteras i våra
grundlagar i delar av världen men som stän-
digt hotas i alla.

Avslutningsvis visade Sydkorea, nästa års
värdland, upp sina resurser i form av kultur
och teknologi. Fick man lust att delta? 

Jag väntar nog på Durban eller Canada
som nu förbereder sig för sina årsmöten.

Barbro Steensby Bolonassos
Fisksätra bibliotek
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Under årets ifla-konferens i
Oslo var vi cirka 200 som arbet-
ade som volontärer. Hela arran-
gemanget kring ifla var så

utomordentligt väl organiserat, och vi kän-
de oss mycket välkomna och blev väl
omhändertagna. Som volontär fullgjorde
man tre arbetspass på 4–5 timmar/per dag.
Därigenom fick vi samma status som ordi-
narie deltagare och kunde lyssna till alla
spännande föreläsningar och delta i alla
trevliga kringarrangemang som kulturkväl-
lar mm. 

Vad gjorde vi under våra arbetspass som
volontärer, eller frivillige som det heter på
norsk?

Jo, vi delade ut och samlade in head-set
till dem som behövde tolkning till de offici-
ella ifla-språken, dvs engelska, franska,
spanska, tyska och ryska. Vi fungerade som
levande skyltar och såg till att deltagarna
hamnade rätt. Vi hade vidare rollen som
”room attendence” vilket innebar allt från
att fylla på pennor till att ”flytta väggar” för
att alla skulle få plats och mycket, mycket
mer.

Sammantaget är vi mycket nöjda med
vårt volontärskap och att vi lärde känna in-
tressanta människor från hela världen. Där-
utöver hann vi med en hel del annat.

Vi besökte Huvudbiblioteket, ”Deich-
manska folkbiblioteket”, som till vår för-

Volontärer på IFLA
Ett stipendium på 6 500 kronor räcker inte långt i Oslo, en av
de dyraste huvudstäderna i världen. Lägg därtill en deltagarav-
gift på 425 euro. Kalkylen sprack för Anne Säbom och Britt-
Marie Ingdén-Ringselle, två av de 65 som fick stipendier av
Svensk Biblioteksförening för att åka på IFLA-konferensen. De
löste problemet genom att anmäla sig som volontärer.



våning inte alls hade automatiserat. Hela ti-
den hämtades det från magasinen som
fanns i 7 (!) plan! Man hoppades dock
mycket på det nya huvudbibliotek som är
planerat och som egentligen skulle ha varit
färdigt till ifla. Men hittills är endast tom-
ten inköpt. 

Vi fick bl a veta att Fremskrittspartiets
(som fram till valet innehade den politiska
majoriteten) kulturansvariga ”borgarråd”
har velat detaljstyra vad biblioteken ska få
köpa in. Bland annat har man varit emot att
biblioteken köper in tidningar och tidskrif-
ter på invandrarspråken (ca 22 procent av in-
vånarna i Oslo är invandrare och majorite-
ten är från Pakistan) liksom spelfilmer och
musik på cd. Därför kändes ifla i Oslo
extra viktigt som en internationell marke-
ring. Norge är faktiskt ingen isolerad ö i
världen!

Föreläsningar fanns det hur mycket som
helst att välja mellan. På seminariet Child-
ren’s and young adults services, a voyage in the
past, present and future, fick vi en genomgång
av de norska folkbibliotekens arbete med
barn och ungdom. Vi fick även en presenta-
tion av det arbete som görs med att kombi-
nera riktlinjerna för barnbiblioteksarbetet
med de reviderade riktlinjerna för biblio-
teksverksamhet för unga vuxna. Framförallt
hur man kan genomföra detta i praktiken.
Detta block avslutades med en historik över
och firandet av 50-årsjubiléet av ifla:s barn-
sektion.

Föreläsningen Library Buildings and Equip-
ment. Design for diversity – redesign and new ty-
pology for reaching new user groups innehöll
många spännande tankar kring utformning-
en av biblioteksbyggnader, både vad gäller
exteriör och interiör. Extra kul var att just
den dagens SvD hade en artikel som men-

ade att det finns en politisk majoritet för att
satsa på ett nytt huvudbibliotek i Stock-
holm.

–Att göra en ”international survey” är
nästan omöjligt, menade Ann Ritchie, av-
gående ordförande för den sektion som in-
ledde programpunkten Continuing Professio-
nal Development and Workplace Learning. A
world overview of continuing professional deve-
lopment – country reports and issues identified in
an international survey of CPD activities.

– Det är som att lyfta vatten med handen.
Men för att underlätta ett utbyte mellan

länderna på cpd-området lanseras nu en
idébank i form av en databas. Då kan man
t ex ta del av en biblioteksassistentutbild-

ning om 150 timmar i Berlin. Databasen
kommer att köra igång under 2006 (för mer
information kan man skicka ett mejl till
schnuer@uinc.edu).

Trots det omöjliga i att göra en ”interna-
tional survey” fick vi sedan ta del av spän-
nande erfarenheter från Sydafrika, Ryssland
och Indien. 

Nästa år kommer ifla:s 72:a världskonfe-
rens att äga rum i Seoul i Sydkorea – vi skul-
le inte ha något emot att åka dit som volon-
tärer!

Britt-Marie Ingdén-Ringselle
Anne Säbom

Medborgarplatsens bibliotek i Stockholm

22 biblioteksbladet [2005:07]

Konferensmyller i entrén till mässhallen.
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Under sommarmånaderna matade vi
in de första posterna i portalen
Nordicomics.net – en serieportal för

de Nordiska seriebibliotekens samlingar. 
De yngre medarbetarna visste inte så

mycket om ifla men de visste att chefen
skulle åka till mötet och allt skulle vara i
ordning tills dess. Mycket stress och mycket
arbete.

Biblioteksfilialen i stadsdelen Grunerlök-
ke är en del av Deichmanska folkbibliotek-
et. Grunerlökke öppnades 1914 för att
främst fungera som ett barnbibliotek för
områdets stora arbetarbefolkning. Biblio-
teket är Norges äldsta folkbibliotek. 

I dag har Grunerlökke omvandlats till en
innerstadsdel med många kaféer, ungdoms-
aktiviteter – och ett mycket vitalt folkbib-
liotek ”mitt i byn”. May Haakonsen, filial-
chef vid Grunerlökke är den som tagit ini-
tiativ till Serieteket på filialens andra våning

(namnet Serieteket lånades från Stock-
holms ”Serieteket”).

Sedan 2001 är Serieteket ett resurs- och
kompetenscentrum för hela Oslos stadsbib-
lioteksorganisation och mycket välbesökt
och omtyckt verksamhet i stadsdelen. 

Grunerlökkefilialen var ett av de biblio-
tek som presenterades för ifla-delegaterna.
Serieteket stod som värd för ett minisemi-
narium kring temat Tecknade serier i biblio-
teksarbetet. Serieportalen och andra pågå-
ende projekt diskuterades livligt på semina-
riet. Många deltagare tyckte att den här for-
men av lite mindre seminarier ger mer än de
stora sammankomsterna som programmet
annars är fullt av. 

Portalpresentationen var så klart den vik-
tigaste delen av mitt deltagande på ifla,
men det fanns även tid att närvara vid vissa
större och intressanta föreläsningar och be-
söka utställningsområdet.

Serieportalen
lanserades på IFLA
Den första versionen av serieportalen skulle presenteras på ifla:s års-
möte i Oslo. Det var det mål Kristiina Kolehmainen, chef för Seriete-
ket i Stockholm, satte för några år sedan. Inför presentationen på årets
ifla-konferens har det planerats, ändrats och åter planerats.

”På väg dit var jag lite orolig och samtidigt mycket förväntansfull”,
skriver Kristiina Kolehmainen.



Att vara en av tre tusen bibliotek-
arier som möter upp från hela 
världen ger en svindlande käns-
la. Det är fantastiskt att bara stå

mitt i vimlet och höra alla språk, se på alla
människor och ryckas med i den internatio-
nella, globala stämningen.

Att ifla-konferensen är så stor innebär
för den som är där första gången att försöka
hitta något slags strategi för hur man bäst
tar tillvara på konferensinnehållet och alla
andra upplevelser man har under dessa in-
tensiva dagar. Eller som en kollega uttryck-
te det: Att koppla på perspektivet överblick
och helhetssyn snarare än detaljstudier – att
se vad ifla erbjuder i stort, internationellt,
som stödorganisation till utvecklingslän-

der. För förstagångsbesökarna var ”Newco-
mers session” ett bra val. Här fick man lära
sig mer om hur organisationen fungerar.

Två av oss från biblioteket hade anmält
sig som frivilliga hos de norska arrangö-
rerna. Volontärarbetet var huvudsakligen av
praktisk karaktär. Det innebar till exempel
att dela ut headsets till dem som önskade si-
multantolkning, bemanna Internetkaféet,
vara skickebud för den tekniska supporten
och sist men inte minst, stå som levande
skylt och fungera som vägvisare på konfe-
rensområdet, men även ute på stan. Det sis-
ta uppdraget var mycket uppskattat av dele-
gaterna, ett enkelt, tydligt och levande sätt
att hitta rätt när man har bråttom mellan de
olika programpunkterna.

ifla erbjuder ett smörgåsbord där var
och en kan sätta ihop sin egen meny. Det
gjorde vi också, några exempel:

Sektionen för referensservice och infor-
mation erbjöd ett program med titeln Virtu-
al versus face-to-face, om virtuell referens-
tjänst via e-post och chatt, ett område som
är under entusiastisk utveckling.

Social Science Libraries arrangerade en
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Århus stadsbibliotek med Knut Schultz i
spetsen hör nog till det som kommer att ge
mig mest idéer de kommande åren. Biblio-
tekets olika digitala projekt och nya samar-
betsformer kommer garanterat att visa vä-
gen till nya lösningar för biblioteken. 

Även i Rotterdam har biblioteket blivit
mer än en central samlingspunkt för stad-
ens invånare. Det är uppmuntrande och
spännande att se hur gamla huvudbibliotek
går att renovera och bygga om när den rät-
ta viljan och drivkraften finns. 

Sammanfattningsvis är deltagande på ett
stort yrkesmöte som ifla mycket upplyf-
tande och får mig att känna lusten att spän-
na bågen ännu högre med vårt lilla projekt
Serieportalen.

Kristiina Kolehmainen
chef för Serieteket i Stockholm

Göteborgs universitetsbibliotek på IFLA: 

”En upplevelse!”
Vi var sju deltagare från Göteborgs universitetsbibliotek, vilket
innebär sju individuella upplevelser av konferensen. Ett gemen-
samt intryck är dock – stort! Två av oss som åkte arbetade
dessutom som volontärer.

Berith Backlund (t v) och Agneta Olsson från GUB i ett Oslo prytt av IFLA-vimplar.
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workshop i evidensbaserat biblioteksarbete
(ebl – Evidence Based Librarianship). Me-
toden syftar till att öka läsande, tolkning
och tillämpning av den forskning som be-
drivs på biblioteks- och informationsområ-
det.

faife, Committe on Free Access to In-
formation and Freedom of Expression,
hade temat Libraries and Human Rights. Ju-
dith Krug, ordförande i Office of Intellec-
tual Freedom, ala, talade om de amerikan-
ska bibliotekariernas kamp mot usa:s Patri-
ot Act, en lag som kom till som en reaktion
på terrorattackerna 11 september. Under de
snart fyra år som lagen har funnits har ala
arbetat med att skapa opinion för en änd-
ring, och kamp lönar sig – en lagändring
föreslås nu. Frågan kommer upp för om-
röstning i oktober.

Bland en sådan mängd seminarier är det
självklart att kvaliteten varierar. En del in-
slag hade karaktären av projektredovisning-
ar med begränsat intresse för fler än de när-
mast inblandade medan andra inslag fick
åhörarna att känna sig både informerade
och inspirerade. Judith Krugs föreläsning
hörde till den kategorin. 

Women and World Peace, arrangerat av sek-

tionen för Women’s Issues, belyste på olika
sätt bibliotekens roll i samhället. Tre före-
läsare från Afrika och en från Europa talade
om betydelsen av information och kun-
skap. Eftersom information är makt kan
den nya tekniken bidra till att ge kvinnor
större inflytande – om de får tillgång till
den. Det är en utmaning för kvinnliga
bibliotekarier att utbilda sig och andra i in-
formationsteknik. Ett hinder för biblioteka-
rierna när det gäller att påverka är att de har
låg status och befinner sig långt ifrån dem
som har makt och pengar.

Många av våra kolleger möter andra pro-
blem än dem vi är vana vid. Ytterligare ex-
empel var Kosovo och Sri Lanka, där man
står inför arbetet med att bygga upp alla de
bibliotek som ödelagts av kriget respektive
tsunamin.

Ett ifla-möte kan betyda att man får nya
erfarenheter, nya perspektiv och nya kon-
takter. Med den insikten åkte vi nöjda hem
från Oslo.

Berith Backlund, Ingvar Grimberg, Sofia
Gullstrand, Eva Hessman, Agneta Olsson,

Birgitta Stevinger, Ellen Åberg
Sammanställt av Berith Backlund och

Ellen Åberg
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Volontär Ingvar Grimberg kopplar av.
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Årets bokprojekt: ArtDatabankens jätteprojekt med
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Första
volymen av tjugo presenterades under mässan. Den
täcker allt som är värt att veta om dagfjärilar i hela
Norden. 

Årets otippade: Seminariet Guldbaggar, blåvingar och
sorgmyggor presenterade ovan nämnda projekt och
hörde till mässans roligaste, helt otippat. Arbetslivsmi-
nister Hans Karlsson kom ut som passionerad fjärils-
samlare (40 000 fjärilar hemma). Göran Greider speku-
lerade i varför naturböcker aldrig eller sällan recense-
ras på kultursidorna. 

Årets mässkrympning: Dagens Nyheter hade ingen
monter alls i år. Inte Expressen heller. Däremot hade
både Aftonbladet och Svenska Dagbladet slagit på
stort. BTJ hade övergivit high tech till förmån för ja
vaddå?. Biblioteksmontrarna kändes färre, och vi sak-
nade Länsbibliotek Hallands färgglada monter. Till och
med godiset i montrarna tycktes mindre tilltaget i år.
Det är dyrt att vara med på mässa.

Årets framtidspaning: David Eriksson, författare och
långtradarchaufför om vägbibliotekens framtid: ”Det är
på vägarna som det kommer att läsas i framtiden. Det
tar ju en nio timmar att lyssna på en bok, det är bland
långtradarchaufförerna man kommer att hitta de mest
belästa.” 

årets bokmässa i sammandrag

Fortsättning från sidan 19

Årets bokhandel: AdLibris prispolitik knäcker det
mesta. Alla var där och trängdes för att komma över
färska höstböcker till facila 149 kronor!!! Men svinnet i
den bokhandeln torde ha varit gigantiskt. 

Årets framtidsspanare: Nancy Petrén och Anna Carin
Elf för bästa magisteruppsats i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap som delas ut av Säffle bibliotek. ”Kolla
vad jag hittade! Förskolebarns bilderbokssökning med
samspel i fokus”, heter uppsatsen.

Årets mässmän: Klas Östergren och Ulf Lundell på
delad plats. 

Årets boktjuv: Klädd i slips och kavaj och inte den du
tror. Lagom till bokmässan kunde DN avslöja att en
trotjänare på det ansedda auktionshuset Ketterer
Kunst i Hamburg är misstänkt för häleri av stulna böck-
er från KB.

Årets mässchock: Baren på Park hotel, den plats där
mässdeltagarna konsumerar mer vin än kanske på
någon annan plats, hade byggts om. Borta var de ned-
suttna skinnfåtöljerna och de dunkla träpersiennerna.
Kultureliten irrade vilset omkring i de fräscha och all-
deles för ljusa nystajlade lokalerna och visste inte vart
de skulle ta vägen.

Årets originellaste: HC Ericson, grafisk formgivare,
som gjorde sitt seminarium Konsten att göra bokkonst
till ett totalkonstverk.

Årets mässmiss: Den turkiske författaren Orhan
Pamuk, årets främsta författarattraktion och därtill
knuten till en aktuell världshändelse, hade placerats i
en av de mindre salarna, med resultat att hälften fick
vända i dörren. Dum planering.

Årets mässmedia: Kulturbloggen. Aldrig har det
skvallrats så mycket och så internt som detta år när
flera av de stora dagstidningarna valde att lägga större
delen av sin mässrapportering på nätet. 

AR/HZ
B

ok
 &

 B
ibliotek

 2
0

0
5 ıııııııııı

Vill du annonsera?

Ring eller mejla Bo Eriksson!
08-717 87 99
070-714 90 55
bo.erikssonmedia@telia.com



Två spalter på ettan i franska Le
Figaro och fyra spalter i Libera-
tion, som dessutom skickat sin
korrespondent enkom för att

bevaka projektetet. Lägg därtill uppvakt-
ning från medier som Radio abc Australia
och National Radio Washington dc och en
rad andra utländska och svenska medier. 

Succé är ordet för projektet ”Låna en för-
dom” som Malmö stadsbibliotek genom-
förde under Malmöfestivalens två första da-
gar i augusti. Succé inte bara på grund av
den mediala uppmärksamheten utan även
för att det var så uppskattat bland lånta-
garna – de som ”läste” de levande böckerna.
”Skitbra!”, ”Dökul!”, ”Utmärkt initiativ!”
och ”Borde vara standard på alla bibliotek
åtminstone ett par dagar i månaden” var nå-
gra av de positiva omdömena om projektet.
Även de ”levande böckernas” erfarenheter
av både projektet och sina ”läsare” var posi-
tiva.

–Det är fantastiskt kul att ett integra-
tionsprojekt – som man ju faktiskt kan kal-
la ”Låna en fördom” – som både är roligt
och seriöst, blir så uppskattat, säger Ulla

Brohed, informationsansvarig på Malmö
stadsbibliotek.

Stadsbiblioteket i Malmö har lånat idén
från Blågårdens bibliotek i Köpenhamn där
man hösten 2004 genomförde ett motsva-
rande projekt (se bbl nr 3 2005). På Blågår-
den lånade man ut människor för diskus-
sion. Varje utlån var knutet till en religion,
ett yrke eller en hållning. Låntagaren och
den utlånade fick i uppgift att ifrågasätta
och bemöta de fördomar som är kopplade
till de olika representanterna i det mänskli-
ga biblioteket. 

I Malmö var det nio personer som ställde
upp som levande böcker: en danska, en
djurrättsaktivist, en lesbisk kvinna, en
imam, en journalist, en muslimsk kvinna,
en romsk kvinna, en resande samt en syn-
skadad. Varje person kunde lånas i pass om
trekvart. Samtliga ”levande böcker” lånades
ut vid varje pass under de två dagarna, vilket
blev över 63 lån. Enligt den utvärdering av
projektet som gjorts var imamen, den rom-
ska och den muslimska kvinnan mest efter-
frågade bland låntagarna. Även djurrättsak-
tivisten och den lesbiska kvinnan var popu-

lära. Svårast att låna ut var den synskadade
och, under en av de två dagarna, den dan-
ska kvinnan.

Åldersmässigt fördelade sig låntagarna
ganska jämt men med en övervikt på 20-30
år. Yngst var en tioårig flicka som lånade
den romska kvinnan, äldst var en 75-årig
dam som lånade den resande.

På planen utanför biblioteket kunde be-
sökarna låna sin levande bok. Låntagare
och ”bok” fick varsin kupong som kunde
bytas mot dryck och kaka för att sedan dra
sig tillbaka och börja diskutera.

Sammantaget har över trettio olika me-
dia sökt kontakt före, under och efter pro-
jektet. Att utländsk media hakade på i så-
dan omfattning tror Ulla Brohed beror på
nyhetsbyråerna.

– tt, Ritzaus byrå samt afp och ap gjorde
intervjuer och förmedlade informationen
vidare. Sedan hakade de andra på. Det som
förvånar mig är att så många kontaktat oss
när det redan var över, säger Ulla Brohed. 

Henriette Zorn
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Stor framgång för 
”levande böcker” i Malmö



Massor av projekt genomförs
på svenska bibliotek. De star-
tar, pågår, avslutas och utvär-
deras. De finansieras ofta

med extra medel och i bästa fall får de en
fortsättning i någon form men oftast läggs
projekten ner när pengarna är slut. Det
pågår också utvecklingsarbete. En idé väcks
ur det dagliga arbetet, testas, görs om, en ny
variant prövas, frågan vilar kanske ett tag, en
liten förändring görs osv, osv. Inga extra
medel krävs, utom kanske en viss ompriori-
tering av arbetstiden och/eller en del av
medieanslaget. 

Hissa segel och bygga vindskydd initierades
av oss barnbibliotekskonsulenter i Gävle-
borgs, Stockholms, Sörmlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län och började
som ett projekt med syftet att åstadkomma
”en strategisk och långsiktig utveckling av
folkbibliotekens barn- och ungdomsverk-
samhet i enlighet med FN:s konvention för
barnets rättigheter”. Projektet föddes ur den
målsättning, På barns och ungdomars villkor,
som samma konsulenter tillsammans med
andra konsulenter och barnbibliotekarier,
utarbetade och som Svensk Biblioteksför-
ening antog som nationella rekommenda-
tioner 2003. Fyra delprojekt bildade stom-
men i Hissa segel; seminarier för omvärldso-
rientering, lokalt utvecklingsarbetet i nät-
verk, växthus och konsulentutbildning.
Medel beviljades av Kulturrådet för andra
halvåret 2003 och hela 2004 och projektet
avslutades med en presentation på Svensk

Biblioteksförenings konferens ”Framtidens
barnbibliotek – hur gick det sen?” i början
av april i år. 

”strategisk” var ett nyckelord i projektet.
Vi hade gjort en analys av problemen för
barnverksamheten och delprojekten var
valda så att de skulle ge nya impulser till
barnbibliotekarierna, generera praktiskt
eget utvecklingsarbete, utveckla nya idéer
på nationell nivå och göra konsulenterna
skickligare i att stödja bibliotekarierna. På
det viset skulle flera olika faktorer som
främjar utveckling påverkas. Under projek-
tet har vi konsulenter ofta funderat över
och diskuterat hur utvecklingsarbete kom-
mer igång och underhålls. ”Projekt” ger
möjligheter att pröva något nytt under en
avgränsad tid, de är tydliga genom att de
skiljer ut sig från den övriga verksamheten,
de bedrivs ofta med extra medel. Men det
som verkligen för verksamheten framåt är
det lokala utvecklingsarbetet – det som föds
i vardagen, som startar med en ganska otyd-
lig idé, som vindlar sig framåt, genererar en
ny idé som testas, förkastas eller består pro-
vet och utvecklas vidare, långsamt men ofta
ganska målmedvetet. I Hissa segel har vi ve-
lat förena det positiva med projektformen, t
ex tydligheten och drivkraften, med det po-
sitiva i det lokala utvecklingsarbetet, det na-
turliga framväxandet och den lokala förank-
ringen. 

Tanken med seminarierna var att ge barn-
bibliotekarier och konsulenter inblickar i

områden som inte direkt handlar om bib-
lioteken men som rör barns och ungdomars
uppväxtvillkor i vid bemärkelse. Konferen-
ser med inriktning på omvärldsbevakning
behandlar sällan exempelvis barns och ung-
domars medievärld eller barns hälsa, båda
ämnen av avgörande betydelse för förstå-
elsen för barns behov. Ett annat sätt att
stödja bibliotekarierna med omvärldsorien-
teringen har varit att presentera bra magister-
uppsatser och göra en litteraturlista med re-
levant litteratur. Båda delarna uppskattades
av deltagarna, men utnyttjades inte till ful-
lo. Här finns mera att göra!

nästan sextio barnbibliotekarier har
genomfört ett lokalt utvecklingsarbete
(utan externa medel) med olika ambitioner,
men lärorika och utvecklande enligt dem
själva. Vi har särskilt noterat att några tyck-
er att de inte har lyckats men de har ändå
modigt nog redovisat detta. Om alla ut-
vecklingsarbeten kommer att få en fortsätt-
ning vet vi inte i nuläget. Men av kommen-
tarer kan vi sluta oss till att själva idén att ar-
beta med konkreta försök har slagit rot och
att göra detta i nätverk tillsammans med
andra som är intresserade av samma fråga
har varit speciellt stimulerande. 

En helt ny idé inom Hissa segel har varit
att samla de barnbibliotekarier runt om i
landet som har kommit längst i det praktis-
ka arbetet eller som har formulerat tankar
inom vissa områden till ”växthus” för att
tillvarata deras erfarenheter. Växthusen har
fungerat som ett slags tankesmedjor, där
diskussionerna har varit livliga och idéerna
flödat. Ett viktigt inslag i växthusen var ock-
så att minst en person deltog, ofta flera,
som inte kom från biblioteksområdet men
som kunde berika diskussionen. Den här
sortens växthus behövs för att potentialen
hos de skickligaste, idérikaste och mest er-
farna bibliotekarierna ska kunna tas tillvara,
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Hissa segel – ett projekt 
men också en process 

Närmare 120 barnbibliotekarier har på ett eller annat sätt 
varit involverade i projektet Hissa segel och bygga vindskydd
som initierades av sex barnbibliotekskonsulenter. Projektet
avslutades i våras men tankarna och idéerna som genererades
under resans gång lever vidare, enligt Lena Lundgren, en av
initiativtagarna.



en uppgift för Kulturrådet och utbildning-
arna i biblioteks- och informationsveten-
skap!

Att vi konsulenter också förändrade vårt
arbetssätt var en förutsättning, det insåg vi.
Vi borde gå ifrån vår vedertagna expert- och
rådgivarroll till en handledarroll. Det har vi
gjort både för vår projektgrupp – genom
handledning av Doris Dahlin, Kompetens-
kraft – och genom den konsulentkurs, som
vi hade med i vår ansökan till Kulturrådet
men som sedan kom att genomföras av bhs
på Kulturrådets beställning. Båda delarna
har gett oss insikter i utvecklingsarbete och
en större verktygslåda av metoder som vi
kan använda i vårt konsulentarbete. 

har ”hissa segel” då lyckats åstadkomma
”en strategisk utveckling”? Det är naturligt-
vis svårt att mäta men det finns tecken som
tyder på det. I Hissa segel har nästan sextio
intressanta, lokala utvecklingsarbeten
genomförts och ytterligare lika många barn-
bibliotekarier har deltagit i seminarier, nät-
verk och växthus, vilket betyder att cirka 120
barnbibliotekarier har varit involverade. Jag
skrev inledningsvis att Hissa segel började
som ett projekt. Men det intressanta är att
det ser ut som om det också har kommit
igång en utvecklingsprocess, en öppenhet
för nya impulser, ett kunskapssug och ett
idéflöde, som förhoppningsvis ska bidra till
att barnverksamheten hittar en ny roll i när-
samhället. Vi tror att det kommer att inne-
bära att det finns en beredskap för att dis-
kutera barnbibliotekens roll i arbetet med
biblioteksplanerna, att urskilja deras egen
nisch i det lokala bibliotekssammanhanget. 

Vi sex konsulenter fortsätter, tillsammans
med ytterligare två konsulenter från Da-
larna och Gotland, i projektet DOFF – På
barns och ungdomars villkor III med seminari-
er, nätverk och lokala utvecklingsarbeten
fast i andra former. Vi går också vidare med

några av de idéer, som kom fram i samband
med Hissa segel. Vi har fått bidrag från Kul-
turrådet för att sammanställa en ny natio-
nell terminologi för klassifikation och upp-
ställning av medierna för barn och ungdo-
mar och ett symbolsystem som kan använ-

das såväl i det fysiska biblioteket som i det
virtuella. Vi ska också med hjälp av en for-
skare utarbeta en kunskapsöversikt över
barnbiblioteksområdet.

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm 
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lästips

DOFF – På barns och ungdomars villkor III. Projektbeskrivning. Återfinns på www.ssb.stockholm/regionbiblioteket
under Projekt.

Hissa segel och bygga vindskydd – projektet som blev en process. Regionbibliotek Stockholm 2005. Återfinns på
www.ssb.stockholm/regionbiblioteket under Arkiv.

Hissa segel och bygga vindskydd – redovisningar av lokala utvecklingsprojekt. Regionbibliotek Stockholm 2005.
Återfinns på www.ssb.stockholm.se/regionbiblioteket under Arkiv.

På barns och ungdomars villkor – rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet.
Svenska. Biblioteksförening 2003. Återfinns på www.biblioteksforeningen.org under Specialgrupper/barnbibliotek.

Hissa segel och bygga vindskydd – projektet som blev en process kan också beställas i tryckt form från Region-
bibliotek Stockholm, anja.andersson@kultur.stockholm.se, pris 80 kr.  

TEXT: LENNART HELLSING



BANGLADESH

båtbibliotek i bangladesh
En frivilligorganisation i Bangladesh har
belönats för sitt pionjärarbete med Access
to Learning Award 2005 med en miljon dol-
lar av Bill och Melinda Gates Foundation.

I flodområdet i norra delen av landet er-
bjuds de fattiga samhällena utbildning samt
tillgång till datorer och dataträning. Man
använder sig av landets traditionella båtar,
ombyggda till mobila bibliotek och skolor.
Förutom böcker och multimedia är båtarna
utrustade med el från generatorer eller sol-
energi och med mobiltelefoner för Internet-
uppkoppling. Enligt officiell statistik har
färre än 30 % av hela Bangladeshs befolk-
ning tillgång till elektricitet. Organisatio-
nen ger byborna fri utbildning och tillgång
till datatekniken. Under 2004 nådde man
86 500 familjer. 

Området är mycket konservativt och för-
äldrarna sänder inte gärna iväg sina döttrar
till avlägsna skolor. Nu kan de få utbildning
medan föräldrarna kan hålla ett öga på
dem. 70 % av båtbibliotekens användare är
kvinnor. Internet ger också bl a tillgång till
välbehövlig odlingsinformation samt ska-
debekämpning och råvarupriser. 
(www.gatesfoundation.org)

ENGLAND

kulturhuvudstadsåret ger pengar
Liverpools bibliotek är ett av Storbritanni-
ens äldsta. När nu Liverpool blir kulturhu-
vudstad år 2008 gäller det att visa upp sig för
världen. Ett vackert, välutrustat bibliotek
hör till. Ett ytterligare anslag på 16 miljoner
pund läggs till de 31,5 miljoner som man ti-
digare fått för att rusta upp byggnaden. Till-
skottet räcker till bl a 10 000 fler böcker, 250
datorer och ett nytt barnbibliotek.
(http://bbc.co.uk)

NORGE

föråldrad bild försvårar planering
Nej, någon uppvisning av ett nytt modernt
huvudbibliotek i Oslo blev det inte under
ifla-konferensen. Så var det tänkt enligt de
ursprungliga planerna (Utblick 2002:1). En
sådan manifestation hade också passat bra
till dubbeljubiléet i år: 100-årsminnet av
Norges självständighet som nation samt att
det är 300 år sedan Carl Deichmann föddes
– mannen som genom en donation grun-
dade Deichmanske bibliotek. 

I byggnadsprogrammet 2001 skulle bib-
lioteket få 15 500 kvm och i anslutning till
det ett konstgalleri på 3 000 kvm. Av de fem
arkitektkontor som tävlade om uppdraget
valdes Office for Metropolitan Architecture
(oma) i Rotterdam. 

Men detaljplaneringen har ännu inte
startat och i realiteten saknas fortfarande ett
slutgiltigt formellt byggnadsbeslut. 

Liv Sæteren, chef för Deichmanske bib-
liotek, berättar i en artikel i Bibliotekforum
varför det ännu inte har blivit något nytt
bibliotek.

Problemet, enligt henne, är att biblio-
teksarkitekturen fastnat i en typologi som
skapades under 1800-talet och början av
1900-talet. Den bygger på föreställningen av
ett bibliotek för enbart bokutlåning. Det
finns åtskilliga personer som motarbetar
modern arkitektur och det finns fortfarande
de som vill att biblioteket skall vara en mo-
numental byggnad och ett boktempel. Poli-
tiker, både lokalt och nationellt, har svårt
att föreställa sig ett modernt bibliotek som
är utrustat med nya funktioner. Bilden av
biblioteket som en utlåningsinstitution
med rader av bokhyllor står i vägen, skriver
Liv Sæteren. 

Nya funktioner, metoder, framtida yrkes-
krav och organisationsförändringar är pro-
cesser som kräver att personalen involveras

i planeringen för att resultatet skall bli lyck-
at. Man förväntar sig därför att samarbeta
med oma:s arkitekter i detaljplaneringen av
ett verkligt modernt bibliotek. 

Nu hoppas Liv Sæteren att Oslo skall ha
ett nytt bibliotek år 2011 eftersom staden har
ambitionen att bli Europas kulturhuvud-
stad då. Kommunfullmäktige har avsatt 73,1
miljoner euro i stadens finansplan för det
projektet.
(Bibliotekforum 2005:6)

USA

orkanen katrina och biblioteken
Knappt hade orkanen Katrina svept fram
över New Orleans förrän den amerikanska
biblioteksvärlden mobiliserade sina krafter.
Genom dagliga rapporter, pressreferat och
uppdateringar på den amerikanska biblio-
teksorganisationen ala:s hemsida kan man
följa händelseförloppet ur ett biblioteks-
perspektiv. Där finns förstahandsinforma-
tion om bibliotekarier, bibliotek och sam-
lingar i New Orleans men även från de and-
ra drabbade områdena. Först försökte man
förvissa sig om att bibliotekspersonalen vid
de olika biblioteken levde och var oskadda.
Sedan gavs ögonblicksbilder från katastrof-
platser, bibliotek under vatten, möbler på
drift i vattenmassorna och högar av blöt
pappersmassa. Därefter strömmade rappor-
ter in från olika håll om vad som förstörts,
behov av hjälp och åtgärder för att hjälpa
evakuerade och personal på alla sätt. 

Förutom ala har bl a Library of Con-
gress liksom solinet (ett regionalt och na-
tionellt nätverk för sydöstra usa) webbsidor
som tjänar som clearingcentral för biblio-
tekarier – både för dem som behöver hjälp
och som kan ge hjälp. Uppbyggnadsarbetet
blir långt och dyrbart. Myndigheternas
nonchalanta behandling av de fattiga sätter
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spår och många tror att det kommer att för-
ändra usa politiskt och socialt. En ironi i
sammanhanget är att New Orleans Public
Librarys valde John M. Barrys Rising Tide:
The Great Mississippi Flood of 1927 and How It
Changed America, till årets ”One Book, One
New Orleans”. 

ala:s 2006 Annual Conference var pla-
nerad att äga rum i New Orleans. Kommer
det att bli möjligt? ala:s ordförande Mi-
chael Gorman är förtröstansfull och skriver
att konferensen i New Orleans ”kommer
att sända ett stark positivt budskap till sta-
den och nationen och ge tiotals miljoner
dollar i behållning till lokala invånare när
de som bäst behöver det”. Om ett par må-
nader vet man om det är möjligt.
(www.ala.org m.fl.)
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Marianne Sandels botaniserar
i Hendes Majestæt Dronning-
ens Håndbibliotek där drott-
ning Margrethe personligen
styr över bibliotekets utveck-
ling. En kunglig bibliotekarie i
ordets konkreta bemärkelse.

Den som besöker Bernadotte-
biblioteket på Kungliga Slottet 
förnimmer hovkulturens glans 
men även den personliga fram-

toning som våra kungar och drottningar
haft alltsedan marskalk Bernadotte etable-
rade sig på tronen. Flera av Europas monar-
kier har liknande ”kungliga” bibliotek som
definierats genom att gränsen dragits mellan
privat boksamling och statligt bokbestånd.

Någon enstaka gång förväxlas numera Ber-
nadottebiblioteket med Kungl. biblioteket,
men lyckligtvis finns det paralleller i Euro-
pa i fråga om namnskick. 

I Köpenhamn hittar man Det kongelige
Bibliotek, ett gammalt nationalbibliotek,
nu tillbyggt med den anslående ”svarta dia-
manten”. Promenerar man vidare till Ama-
lienborg, fyrklövern av kungliga palats,
kommer man till h.m. Dronningens Hånd-
bibliotek (förkortat hb). Det är inrymt i
Christian viii:s palats och visas delvis för
turister. De får se det ”gotiska” biblioteket,
som inreddes i suggestiv nygotisk stil vid
mitten av 1850-talet och som bevarats i ur-
sprungligt skick. Det var änkedrottning
Caroline Amalie som själv bestämde om
böcker, möbler, hyllinredning och gardiner.
Här möttes på tisdagskvällarna en liten
krets, serverades te och lyssnade till tidens

Dansk pärla 
med anor från 
1700-talet

Änkedrottningen Caroline Amalies bibliotek fångat i en teckning av Christian Hesch, 1881. 
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stora författare och ”höga andar”: HC An-
dersen, Bjørnstjerne Bjørnson och NFS
Grundtvig. ”Sagoberättaren” själv hade en
innerlig relation till kungafamiljen, vilket
en rad dedikationer omvittnar. 

”det gotiske bibliotek” är ett bra exempel
på den princip som tillämpas vid Bernadot-
tebiblioteket och hb, nämligen hänsyn till
proveniens (härkomst, ursprung, lokal vari-
etet. Reds anm.). En boksamling som växt
fram under en kungs eller drottnings levnad
speglar ju samtiden och även personliga in-
tressen. Desto mer angeläget är det då att bi-
behålla samlingen som en sluten enhet. hb
räknar sitt ursprung till år 1746 och denna
princip gäller inte konsekvent för alla kung-
ar och drottningar i äldre tid. Biblioteket
växte successivt fram i olika lokaler på
Christiansborg och Amalienborg. Två elds-
vådor härjade Christiansborg år 1794 och
1884 och hb led då stor skada. I dag uppgår
beståndet till drygt 3 000 hyllmeter.

I äldre bibliotek återfinns ofta kategorier
utöver tryckta böcker: bilder, kartor, hand-
skrifter och teckningar. I hb hittar man
även en samling musikalier – ett arv från
den förre regenten, Frederik IX. Bland teck-
ningarna märks 126 bilder av ”danska mo-
nument” i Skåne. Dessa teckningar utför-
des av svensken C.G.G. Hilfeling omkring
1775 på danskt officiellt uppdrag. Mer än ett
sekel efter freden i Roskilde kände man sak-
naden efter ”de tabte landsdele”!

Vid ett turistbesök på Amalienborg får
man även träda in i det ”pompejanska” ge-
maket – ursprungligen en kunglig sängkam-
mare. Här finns en rad praktfulla verk ut-
ställda, inte minst bokband. Åtskilligt an-
nat kan dock studeras. En bok från 1828
med Salomos ordspråk på grönländska för-
ärades den danske kungen i början av 1800-
talet. Här finns även två intressanta dedika-
tionsexemplar av prästen Kaj Munk (1898-
1944), det ena av Pilatus och det andra av
diktsamlingen Det unge Nord med ett myck-
et personligt tack daterat 1942. I en av
Munks böcker har Christian X (regent 1912-
1947) noterat den dag då Kaj Munk avrät-
tades av de nazistiska makthavarna.

visserligen skall hb bevara de äldre sam-
lingarna och göra dem tillgängliga för forsk-
ningen, men dess främsta uppgift är att tjä-
na som referensbibliotek för hovstaten. Två
tjänsterum med rikligt hyllutrymme står,
utöver stora magasinsutrymmen, till förfog-
ande. Det säger sig självt att uppslagsverk,
biografiska och genealogiska verk samt lex-

ika förvärvas. En ström av publikationer
om drottning Margrethe och det populära
kronprinsparet anländer, liksom alla slags
böcker om huset Glücksburg – ett högprio-
riterat område. Denna dynasti har varit på
den danska tronen sedan 1863 och har för-
grenat sig vitt över Europa.

Det går bra att bilda sig en uppfattning
om tillväxten, eftersom alla nyförvärv se-
dan år 1992 görs tillgängliga i rex, den dan-
ska motsvarigheten till libris. hb:s lokala
system heter regina, lämpligt nog eftersom
drottningen personligen styr bibliotekets
utveckling. Tack vare henne visas det ”go-
tiska” och det ”pompejanska” rummet. In-
för hb:s flyttning till Christian VIII:s palats
1985 var det också hon som gav råd om in-
redningen.

Drottningens egen boksamling ingår ej i
hb och hon gör själv sitt urval av böcker.
Emellertid tar hon tacksamt emot assistans
från bibliotekarierna t ex i fråga om katalo-
gisering, inklistring av exlibris (tecknat av
henne själv) och uppställning av böcker på
”kungaskeppet” Dannebrog. Principen är
att regentens samling vid dödsfall skall
övergå i hb:s ägo. Från generation till gene-
ration skall hb växa utan att skingras. 

även om hb:s äldre material ej återfinns
komplett i rex, kan man ana bibliotekets
karaktär vid sökning i databasen. Naturligt-
vis finns många verk om Danmarks historia
och kultur, översättningar av HC  Ander-
sens verk, berömda romaner – sådana titlar
som säkert återfinns på något annat biblio-
tek i Danmark. Söker man på ”bibelen” får
man över 300 svar, med utgivningsort allt
ifrån Tahiti till Jerusalem. Många är säkert
unika titlar. En sökning på ”koranen” ger
ett par svar. Plötsligt och överraskande dök
ett saudiskt tvåbandsverk upp på skärmen,
Living and surviving in the 21st century. Mo-
dern political poetry. Lättare är det då att för-
stå hur en officiell spansk utgåva av kung
Juan Carlos tal har hamnat i hb. 

Den som behöver konsultera ett unikt
verk kan efter ansökan beredas tillträde till
hb. Sedan 1967 är Dr. Phil. Klaus Kjølsen
”håndbibliotekare” men även Dr. Theol.
Christian Gottlieb verksam där. I sin bok
Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek
1746-1996 förtecknar Kjølsen de åtta företrä-
darna och konstaterar att ”den bokliga syss-
lan” kan anbefallas för sin ”konserverande”
verkan. En av dessa personer hade vid sin
död 1953 varit anställd i 67 år, varav 43 som
”håndbibliotekar” – ett svårslaget rekord. 

Marianne Sandels
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Recensioner
Svanhild Aabø
The Value of Public Libraries: A
Methodological Discussion and
Empirical Study Applying the
Contingent Valuation Method.

Oslo: Unipub, 2005 

Det är med stort intresse och förväntan som
många nu griper tag i Svanhild Aabøs dok-
torsavhandling The Value of Public Libraries.
Sedan decennier har frågor om bibliotekets
värde stötts och blötts på konferenser och
seminarier runt om i världen. Problem som
dryftas i sådana sammanhang är t ex vad i
bibliotekens verksamhet det är som skapar
värde och utifrån vilka kriterier värde kan
och bör bedömas. Ett ständigt orosmoln på
den biblioteks- och informationsvetenskap-
liga utvärderingshimlen är frågan om hur
bibliotekens värde skall kunna mätas på ett
tillförlitligt sätt. Perspektiven som kan an-
läggas är många. Aabø har gett sig på den
nöt som många finner hårdast: Att uppskat-
ta bibliotekets värde i monetära termer och
hon tar hjälp av mätverktyg som utvecklats
av ekonomer.

Svanhild Aabø är lektor vid högskolan i
Oslo där hon sedan länge är verksam vid av-
delningen för journalistik, biblioteks- och
informationsfag. Hon är en erfaren och väl-
känd biblioteksforskare som tidigare publi-
cerat artiklar i flera internationella fora. Den
frågeställning hon behandlar i sin avhand-
ling är huruvida och i vilken mån det norska
folkbiblioteket är värt sina kostnader i för-
hållande till den nytta det åstadkommer för
medborgarna. Analysen utgår från att biblio-
teksverksamheten har ett värde för såväl an-
vändare som icke-användare. Studien är en
sammanläggningsavhandling och består av
ett flertal separata analyser sammanbundna
av vad man brukar kalla för ”en kappa”.  

Texten är indelad i fem större avsnitt. In-
ledningen består av en övergripande redo-
görelse för studiens bakgrund, syfte, teore-
tiska och metodologiska utgångspunkter
samt ger en strukturerad sammanfattning av
de viktigaste resultaten. Därefter kommer
ett avsnitt med en utförlig genomgång av lit-
teraturen på området. Här resumeras folk-
bibliotekens samhällspolitiska villkor över
tid och vi får en inblick i den komplexitet
som frågan om folkbibliotekens värde idag



rymmer. Aabø diskuterar även vilka meto-
der för ekonomisk bedömning som är möj-
liga att använda vid analys av samhällsnytti-
ga verksamheter som exempelvis folkbiblio-
tek. Nästa avsnitt – ”Rational choice and va-
luation of public libraries: Can economic
models for valuing non-market goods be ap-
plied to public libraries?” – koncentrerar sig,
som titeln antyder, på svårigheten att be-
trakta folkbibliotekens värde utifrån ett ren-
odlat ekonomiskt-rationellt perspektiv. Ar-
gumentationen går ut på att problematisera
bibliotekens värde i termer av kortsiktig nyt-
ta för enskilda individer. Aabø vill tillfoga
nyttan på lång sikt och betonar också värdet
av dess bidrag till det kollektivt goda. En typ
av samlad ekonomisk värdering kan göras
genom att ta reda på vad befolkningen själv
uppfattar som ett rimligt ”pris” för olika ty-
per av nyttigheter. Metoden Contingent Va-
luation (cv) som Aabø finner användbar,
anses vara allmänt känd och accepterad. Det
fjärde avsnittet – ”Public library valuation,
non-use values, and altruistic motivations”
– innehåller en relativt detaljerad analys av
vilka indirekta och direkta nyttigheter som
biblioteken producerar och vidare hur nöd-
vändiga begrepp kan brytas ned för att kun-
na undersökas. Avhandlingens sista avsnitt
– ”Valuing the benefits of public libraries” –
är en empirisk studie där Aabø, genom bruk
av cv-metoden, gör en ekonomisk värdering
av de norska folkbiblioteken. Undersök-
ningen, som bygger på ett stort underlag, re-
dovisas grundligt, steg för steg, från urval till
analys. Eftersom också intervjuscheman
och dylikt finns med som bilagor tror jag att
denna studie kommer att få efterföljare
inom en relativt snar framtid. 

Av de många slutsatser som dras i av-
handlingen finner jag några saker särskilt in-
tressanta att uppmärksamma. För det första
konstateras att befolkningen värderar nyttan
av folkbiblioteken betydligt högre än de fak-
tiska kostnaderna. För det andra visas att
icke bruksrelaterad nytta utgör en stor andel
av folkbibliotekets totala värde.    

Avhandlingen är ett tungt och gediget ar-
bete. På grund av sin detaljrikedom och för
att den är skriven på engelska, kan den för
den oinvigde möjligen te sig lite snårig. Men
det råder inget tvivel om att den är ett bety-
delsefullt inlägg i diskussionen om biblio-
tekens ekonomiska värde. Den visar på och
problematiserar något som ofta förbises av

många forskare: nämligen att det ekono-
miska värdet av att folkbiblioteken faktiskt
finns, oavsett om de används eller inte. Text-
en är väl värd sina läsare bland såväl forskare
och utbildare inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap som bibliotekarier, biblio-
tekschefer och andra aktörer på den sam-
hällspolitiska arenan.   

Angela Zetterlund, 
FD i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Bibliotekshögskolan i Borås

Stuart Hamilton: 
To what extent can libraries
ensure free, equal and
unhampered access to Internet-
accessible information resources
from a global perspective?

Ph.d.-afhandling, Danmarks Biblioteksskole, In-
stitut for Biblioteksudvikling, 2004 (i.e. 2005)

En avhandling med en så lång titel kan ver-
ka avskräckande. Den kan ge en bild av att
den utgör en statistisk utredning om hur och
i vilken utsträckning olika bibliotek runt om
i världen ger sina besökare tillgång till Inter-
net-baserad information. Skenet bedrar –
avhandlingen innehåller betydligt mer än
så. Den är indelad i tre avdelningar. Den för-
sta ger en historisk-teoretisk bakgrund till
hur Stuart Hamilton tänker och vad han
tror att framtiden bär med sig för samhälls-
utvecklingen bl a med Internet-baserad in-
formation. Den andra avdelningen diskute-
rar friheten att få tillgång till information
och inkluderar yttrande- och tryckfrihet.
Den tredje delen undersöker olika hinder
för bibliotek (främst folkbibliotek) att leve-
rera information, olika individers möjlighe-
ter att tillgodogöra sig den samt hur biblio-
tek i olika delar av världen kan påverkas av
politiker, ideologier, ekonomi, teknik etc.

Introduktionen innehåller en mycket
noggrann (om än något omständlig) metod-
beskrivning. I den redogör författaren för
det som varit positivt i hans insamlande av
data och för det som han har misslyckats
med. De båda första kapitlen omfattar den
historiska beskrivningen av samhällsutveck-
lingen – från de gamla grekernas tid till den
postindustriella tiden och Internets fram-

växt. Dessa ger en mycket bra sammanfatt-
ning av varför världen i allmänhet och Inter-
net i synnerhet ser ut som de gör. Även räd-
slan för ”terrorister” efter 11 september-at-
tacken finns med. 

Koncentrationen ligger på ”informations-
samhällets” framväxt och det författaren
kallar ”informationalismen i nätverkssam-
hället”. Han menar, och han visar det myck-
et tydligt, att det ena historiska steget bygger
på det föregående och att man måste vara
uppmärksam på de föregående stegen så att
man bygger fortsättningen på rätt sätt. I den
ekonomiska översikten får han t o m med
flygindustrin, vilket först förefaller aningen
udda. Men efterhand ser man – återigen –
att de olika stegen hakar in i varandra och
att allt hänger samman.

Författaren ursäktar sig ingående med att
han i sin undersökning och sitt skrivande
varit tvungen att balansera mellan dels Dan-
marks Biblioteksskole, dels ifla/faife
(båda har sponsrat hans avhandlingsarbete).
Detta märks dock inte i skriften och person-
ligen tror jag att det t o m varit av godo. Han
har härigenom tvingats vinkla sitt tänkande
och skrivande utifrån olika perspektiv. 

Det är en fullödig och synnerligen intres-
sant bok. Den rymmer många olika funde-
ringar, både vad gäller orsaker till att världen
ser ut som den gör idag och hur den eventu-
ellt kan komma att se ut i framtiden. Så vitt
jag kan bedöma har Stuart Hamilton be-
handlat det mesta som kan vara av betydelse
för bibliotekens rättigheter och dess möjlig-
heter att serva sina respektive länders invån-
are med information. Möjligen saknar jag
något som jag själv noterat allt oftare på sista
tiden, nämligen en ”trötthet” hos alltfler att
vilja ta till sig tekniken och den allt snabbare
utvecklingen av densamma. Men det kan
kanske vara ett ämne för nästa avhandling? 

Jag vill gärna använda den här avhand-
lingen i min undervisning och hoppas att
den ska kunna tjäna som underlag till myck-
et livliga seminariediskussioner. I vilket fall
rekommenderar jag den till alla som vill ha
en lättförståelig sammanfattning och diskus-
sion om olika filosofers och teoretikers sätt
att se på världen från 1700-talet till idag.
Också med en blick in i framtiden.

Brigitte Kühne. Gästprofessor i biblioteks-
och informationsvetenskap, Växjö universitet

En elektronisk version av avhandlingen finns på
http://biblis.db.dk/uhtbin/hyperion.exe/db.stuham05
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inblick

”Den pedagogiska pendeln har ofta svängt” av Kerstin Berg

Måste man veta vad kunskap är eller hur vi
kan konstruera kunskap?

Rent filosofiskt och vetenskapligt är det
något som engagerat tänkare och forskare i
nära tretusen år – allt sedan ”de gamla gre-
kerna” genom framförallt Sokrates och se-
nare Platon som ju diskuterade kunskapens
natur i Akademien. Vad kan vi veta och hur
kan vi veta det vi vet?, funderade de. Det är
ju klart att ett säkert svar på den frågan skul-
le kunna lösa många vetenskapliga och
mellanmänskliga problem som vi brottas
med. Men själva svaret har uteblivit genom
årtusenden. Olika förslag och synsätt färg-
ade av tidens strömningar och människo-
syn har avlöst varandra. Man har försökt
anpassa utbildning efter de teorier som do-
minerat. Ibland har det handlat om att med
piska försöka tvinga ”de arma eleverna” att
ta in den kunskap man serverat i en sorts
kunskapens träsk. Ibland har det handlat
om att med hjälp av ”morötter” få dem att
navigera rätt bland kunskapens fröjder.

Den pedagogiska pendeln har ofta svängt
kraftigt från sida till sida i ett slags utbild-
ningsmode, med eleverna som försökskani-
ner. Många minns säkert det ljuva förföris-
ka och nyskapande 1970-talet med matema-
tikens mängdlära och den starka tron på in-
dividens egen kraft att konstruera sin
kunskap. Jag gick själv på Lärarhögskolan i
mitten av sjuttiotalet där vi skulle studera
behovsorienterat, d v s vi skulle själva  be-
stämma vad vi behövde lära oss för att bli
lärare, – detta utan att som 19-åring veta ett
dugg, ska väl tilläggas. Trevligt hade vi, men
jag är ändå glad att jag avslutade mina stu-
dier i början av 1980-talet då vi fick lite mer
handfast ledning i kombination med eget
inflytande. 

Man brukar säga att ”kunskap inte är
tung att bära” och det påståendet blir för-
visso bildligt mer sant för var dag som går.
Det var ganska tungt att släpa fullproppade
väskor med tjocka böcker (bibel, psalmbok
och antologi) på sextio- och sjuttiotalen. Se-
dan följde en period med radikalt minskade
resurser, med buntvis av stenciler och pär-
mar i stället. Nyss var det disketter men idag
finns rymligare usb-minnen som väger lätt.
Frågan är om vi blivit klokare genom de här
systemen att lagra information eller ”kun-
skap”? Det underlättar rent fysiskt och snart
har vi väl vår egen inopererade kunskaps-
bank i form av ett chips med direktkontakt
till hjärnvindlingarna, eller vad tror ni?

I denna utbildningssoppa är jag ändå
glad att många fattat att det går lättare att
lära sig om man har roligt samtidigt. Det
blir faktiskt bättre kontakt mellan kopp-
lingar och substanser i hjärnan när vi skrat-
tar och vi får bättre tillgång till vår egen
”kunskapande mekanism”. Att skrämmas
till lärande var ingen bra metod, men att
slöa sig till lärande fungerar inte heller, ty-
värr. Att veta vad kunskap är kan vara rätt
oväsentligt om vi nu inte blir klokare av
det. Numera forskar man gärna på vårt var-
dagslärande i stället för på lärande i specifi-
ka undervisningssituationer. Man har upp-
märksammat den framväxande erfarenhets-
baserade s k tysta kunskapen som ger sig till
känna genom ett slags magkänsla där man
intuitivt känner hur man ska använda sin
kunskap i vissa situationer. Att läsa sig till
kunskap är väl bra men kropp och sinnen
tar faktiskt också in det vi behöver. Men det
visste vi ju redan.

Kerstin Berg
Lärare, skribent och just färdig bibliotekarie
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Vill du annonsera?

Ring eller mejla Bo Eriksson!
08-717 87 99
070-714 90 55
bo.erikssonmedia@telia.com
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Ålder?
–44 år.

Bakgrund?
– Jag är uppvuxen i Næstved på Sydsjälland.
Min mor var lärare och min far var klock-
are. Jag utbildade mig till bibliotekarie vid
Danmarks Biblioteksskole och blev färdig
1985. Fram till 2002 arbetade jag på Dan-
marks Veterinär- och Jordbruksbibliotek
(dvjb). Jag tror att jag kan säga att jag i stort
sett har arbetat med de flesta förekom-
mande uppgifterna som finns på ett forsk-
ningsbibliotek. De sista fem åren på dvjb
var jag avdelningschef för utlåningen. 

– Jag fick lust att pröva på något nytt och
Malmö låg nära till hands. Jag har alltid ve-
lat arbeta i Sverige, jag tycker om landet och
invånarna. 2002 blev jag så kundtjänstchef
på Malmö högskolas bibliotek.

Vad lockade dig att bli bibliotekschef på Malmö
högskola?
– Det är högt i tak. Det är kanske ett slitet
uttryck men det är faktiskt högt i tak på
Malmö högskola. Där finns en tillåtande at-
mosfär och nya idéer välkomnas. Det är
spännande att få vara med och utveckla ett
modernt forskningsbibliotek som har en
alldeles speciell profil. 

– Malmö högskola är ett ganska samman-
satt lärosäte som täcker både gamla och nya
områden. Här finns studenter och lärare
med vitt skilda bakgrunder och behov och
här finns såväl ny som väletablerad forsk-
ning. Detta ställer stora krav på biblioteket
och inte minst på it-verksamheten.

Vilka frågor kommer du att fokusera på i ditt
jobb?
– Samordning och utveckling av biblioteks-
och it-verksamheten. Jag kommer inte att
fokusera på detaljer – vi har så mycket duk-
tigt folk som är specialister inom sina områ-
den. Jag ser det snarare som min uppgift att
få alla de många delar som bibliotek och it
består av till en helhet. Att fungera som en
inspiratör, vara den som håller i trådarna
och som har överblicken.

Ni har just flyttat till nya lokaler. Berätta lite om
det nya Orkanenbiblioteket?
– Jamen, det är ju ett helt fantastiskt ställe!

7000 kvadratmeter i ett plan med en mils-
vid utsikt över hamnen, Öresund och Mal-
mö stad. Vi har fått läckra nya möbler, ge-
mensamhetsutrymmen, massor av datorer,
trådlöst nätverk… kort sagt: en fantastisk
studie- och lärmiljö i en mycket inspire-
rande omgivning.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Ingen dag är den andra lik. Mycket av min
tid går åt till möten. Det är på mötena man
justerar och utvecklar det som man har ar-
betat med innan eller mellan mötena. Och
mötena ska helst vara välstrukturerade och
ge utrymme för att lufta tankar och idéer
som ännu inte är färdigt utvecklade. Dess-
utom prioriterar jag att samtala med medar-
betarna – om stort och smått, det är viktigt
att varje dag ta temperaturen på arbetsplat-
sen. Som regel slutar jag dagen med att sva-
ra på de mejl och telefonsamtal som inte
kan vänta. Sedan springer jag ner till tåget.
Det finns ett liv utanför Malmö högskola
också.

Vad är det roligaste i ditt jobb?
– Att få möjligheten att varenda dag möta så
många spännande människor som har nå-
gonting på hjärtat som handlar om anting-
en biblioteket eller biblioteks- och it-verk-
samheten. Dessutom gillar jag att då och då
ta ett pass vid disken, det ger mig en god
överblick vilka förväntningarna är på bib-
lioteket.

Och det tråkigaste?
– Jag kan verkligen inte komma på något
som är tråkigt i jobbet. Jag har den lyckliga
förmågan att se varje uppgift som en utma-
ning. Jag gör vad jag kan för att reducera
och eliminera tråkiga arbetsuppgifter. Ska
jag ändå nämna något tråkigt får det bli att
bibliotekets ekonomiska resurser inte räck-
er till allt det man gärna skulle vilja göra.

Vilken eller vilka biblioteksfrågor engagerar dig
mest?
– Konsten att möta användaren på ett pro-
fessionellt sätt samt högskolebibliotekets
integrering i den pedagogiska processen.

Vad läser du helst?
– Nyare nordisk skönlitteratur och prakt-

verksliknande fackböcker om kryddade
snapsar, trädgårdar och mat. Jag skulle ock-
så kunna nämna telefonboken – en hemlig
last!

Du är danska och bor fortfarande i Danmark.
Hur är det att pendla till jobbet från ett annat
land?
– Om jag ska vara ärlig så är det faktiskt lite
jobbigt. Men jag klagar inte, jag har ju valt
det själv. Tiden på tåget tillbringar jag med
att räkna de vilda kaniner som finns längs
spåret i Malmö, avlyssna språk från all värl-
dens länder när flygpassagerarna stiger av
och på i Kastrup, eller så arbetar, läser eller
sover jag. Det stora avståndet mellan hem-
met och arbetet bidrar till att arbetsdagarna
blir långa men jag försöker koppla av när jag
är ledig.

Beskriv dig själv med tre ord?
– Skulle gärna svara: Spå min hand! Det är
ju också tre ord. Men det får bli: positiv, ut-
åtriktad och av och till lite otålig.

Vad gör du om tio år?
– Jag bor i Sverige och har ett superspän-
nande jobb, sannolikt i biblioteksvärlden.
Fast vem vet? Kanhända sitter jag i min
sommarstuga i norra Skåne och läser, skri-
ver, plockar bär och blommor och hör fåg-
larna sjunga…

Annina Rabe
Översättning från danska HZ
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vem är … Jette Guldborg-Petersen?
nybliven chef för Malmö högskolas bibliotek



Donna Reed i ”It’s a Wonderful Life”.

”Jag heter Mostafa och jag
tillhör biblioteksgänget.
Med det menas att jag inte
är något vidare på fotboll.”

Ur Den magiska kepsen
av Petter Lidbeck
(2005 års Nils Holgersson-plakett)
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Besserwisser av Anders Mathlein

Bibliotek på film (1)
Äntligen har vänner av film och bibliotek –
eller snarare bibliotek på film – fått sitt lyst-
mäte. Åtminstone om de befinner sig i
Stockholm. Svenska Filminstitutets film-
klubb Cinemateket visar under september-
oktober en serie med temat Bibliotek. Detta
för att uppmärksamma att institutet även
fått ett nytt bibliotek som passande nog in-
vigdes på Greta Garbos 100-årsdag den 18
september. bbl får säkert anledning att
återkomma i ärendet.

Vilka filmer med bibliotek i centrum har
man då fått sig till livs? Inga småfilmer pre-
cis. Här finns t ex Alla presidentens män från
1976 med Dustin Hoffman och Robert Red-
ford, François Truffauts Fahrenheit 451 och
Stephen Frears Prick up your ears, om dra-
matikern Joe Orton som fick fängelse för
att han ändrat i biblioteksböcker. Några
svenska filmer finns också med i program-
met: Skuggan av Kenne Fant från 1953, där
Stockholms stadsbibliotek spelar en bety-
dande roll då Georg Rydebergs huvudroll
genom en bluff går från bibliotekarie till
succéförfattare. I Bo Widerbergs Barnvag-
nen från 1963 kan man se de unga och vack-
ra Thommy Berggren och Inger Taube lyss-
na på Vivaldi på Malmö stadsbibliotek –
dock det gamla. AR

Bibliotek på film (2)
Den ständigt lika alerta Erik Stattin har på
sin blogg www.mymarkup.net gjort oss
uppmärksamma på en oumbärlig sajt för
den biblioteks- och filmintresserade: Libra-
rians in the movies – An Annotated Filmo-
graphy. Det är en sammanställning över fil-
mer där bibliotekarier förekommer. Den är
gjord för att utforska om bibliotekarieste-
reotypen bara är en myt, eller om den verk-
ligen dominerat filmen så mycket som det
ofta hävdas. Upphovsmannen heter Mar-
tin Raish. Han har delat in bibliotekarier-
nas förekomst i filmen i fyra kategorier: A
till D. Kategori A definieras så här: Någon
säger eller gör något som tydligt identifierar
honom eller henne som en bibliotekarie.
Storleken på rollen kan variera från huvud-
roll till biroll, men någon typ av biblioteka-
rie är central. Ett svenskt exempel torde
vara filmatiseringen av Grabben i graven
bredvid. Välkända filmer i kategori A är t ex
Breakfast at Tiffany’s, The Big Sleep, It’s a
Wonderful Life (där en del av skräckvisionen
James Stewart upplever den där julaftonen
går ut på att hans hustru förvandlats till en
sur bibliotekarie).

De andra kategoriseringarna går från B
till D, och i den sista kategorin finns titeln
bibliotekarie bara med i rollistan. ”Jag ön-
skar att den kategorin inte fanns” skriver
Martin Raish. Den som själv vill kolla in
sidan går in på följande krångliga adress:
http://emp.byui.edu/RAISHM/films/in-
troduction.html.
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Greta Renborg

Greta Renborg, född Liljestrand, har gått ur tiden och med henne
en bibliotekspionjär. Hennes engagemang är välkänt i biblioteks-
sfären. I Sveriges Allmänna Biblioteksförening arbetade Greta
Renborg engagerat för PR-frågor och var under 1970-talet med om
att starta Specialgruppen för PR och kontaktarbete. Tidigt skrev
hon Det uppsökande biblioteket och senare kom Att arbeta med bib-
liotekens pr. Greta skrev också ett stort antal uppskattade artiklar i
Biblioteksbladet och andra tidningar.

Gillade att sprida kunskap
Greta gillade att sprida kunskap, hade ett stort engagemang i sam-
hällsfrågor och var en flitig föreläsare. Många vittnar om hennes
kunnighet och engagemang. Gunilla Berglund på Kulturförvalt-
ningen i Stockholm berättar: 

– Vi är många som lyssnat, lärt och fått stöd genom Gretas kun-
skap och generösa sätt att dela med sig. Biblioteksvärlden har för-
lorat en entusiasmerande, ifrågasättande och drivande personlig-
het.

Maria Törnfeldt på Länsbiblioteket i Uppsala
skriver till föreningsnytt
Greta Renborg var en människa som inte gick obemärkt förbi.
Som alla stora personligheter var hon mångfacetterad och kom-
plicerad. I likhet med många andra bibliotekarier träffade jag först
på Greta under studietiden på BHS. Men jag lärde känna henne
först år 2000 ombord på tåget som skulle ta oss från Uppsala till
Härnösand till Biblioteksdagarna och den nysammanslagna för-
eningens första årsmöte. Det var en förtjusande tågresa med
många skratt och goda tankar. Gretas make Ulf var med och som
dåvarande bibliotekschef i Lekebergs kommun fick jag erfara bå-
das genuina intresse för landsbygdsbibliotek. Sedan dess har jag
haft kontakt med Greta genom sporadiska brev och då vi möttes
på Bok & Bibliotek och Biblioteksdagarna.

När jag i år började arbeta vid Länsbibliotek Uppsala ökade möj-
ligheten att träffa Greta. Jag hade förmånen att få tillbringa två
sommardagar; en i juni och en i augusti, med henne. Vi samtalade
om bibliotek och bibliotek och sedan om livet och så om bibliotek
igen. Framemot sena eftermiddagen var jag slut men lycklig över
att få vara en del av det äventyr som en animerad diskussion med
Greta var. 

Hennes stora beläsenhet och samtidigt vida och djupa överblick
stämmer mig till ödmjukhet och eftertanke. Hennes tankeskärpa
och kritiska sinne uppfordrar mig till egen tanke, till reflektion och
handling. Det uppfordrar mig till att alltid ha ett öga i backspegeln
så att jag inte glömmer att varje tid har sina sanningar och det
finns mycket att lära av historien.

Greta Renborgs pris 
Svensk Biblioteksförening kommer att förvalta hennes minne
genom att fortsätta dela ut marknadsföringspriset som bär hennes
namn. Priset instiftades 1987 och tilldelas det bibliotek som lyck-
ats med god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblio-
teksanställda som utmärkt sig speciellt på marknadsföringsområ-
det. Greta Renborg avled den 19 augusti och skulle ha fyllt 84 år i
oktober.
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föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till 

fa@biblioteksforeningen.org

82 procent av kommunerna
saknar en sammanhållande
biblioteksplan trots ökade
krav i lagen

Under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg presenterade Svensk
Biblioteksförening ytterligare resultat från den TEMO-undersök-
ning som genomfördes tidigare i år. Föreningen ställde frågor
kring lagändringen i bibliotekslagen och om biblioteksplaner.

82 procent av tillfrågade kommunalråd uppger att kommunfull-
mäktige i deras kommun inte antagit någon biblioteksplan. Av
samma undersökning framgår det att endast 5 procent av tillfrå-
gade kommunalråd känner till riksdagens krav på en sådan plan.
Enligt 7 a § i bibliotekslagen ska bibliotek och bibliotekshuvud-
män inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. Kommuner
och landsting ska efter den 1 januari 2005 anta planer för biblio-
teksverksamheterna.

Visst hopp finns
Av Svensk Biblioteksförenings TEMO-undersökning framgår det
också att 100 procent av tillfrågade kommunalråd tycker det är
viktigt att det inom Sveriges kommuner finns bra bibliotek med
god tillgänglighet för invånarna. 

– Det är bra och ingjuter förhoppning. Nu är tiden mogen att gå
från ord till handling, kommenterar generalsekreteraren för
Svensk Biblioteksförening, Niclas Lindberg, undersökningsresul-
tatet.

Biblioteksplanen en behovsanalys och ett styrdo-
kument
Biblioteksplanen är en analys av kommuninvånarnas biblioteks-
behov, ett dokument med ansvarsfördelning och samverkansplan
mellan olika bibliotekstyper, och en strategi för framtiden i en
kommun och region. Planen är ett politiskt och i kommunfullmäk-
tige antaget och styrande dokument och omfattar en analys av det
samlade biblioteksbehovet och åtgärder för hur dessa ska tillgo-
doses. 

Hela undersökningen finns på www.biblioteksforeningen.org.
fa
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Två byggjobbare lägger murbruk och tegelstenar till en ska-
pelse. En man kommer fram och frågar byggjobbarna vad dom
gör. Den ene svarar att han bygger en mur, den andre svarar att
han bygger en katedral. Båda hade rätt! I dom flesta projekt finns
det nog några av dessa typer. För mig är det viktiga när jag jobbar
i projekt att alla känner att man bidrar med sin kompetens på rätt
sätt. Mötet och möjligheten att vidga sina perspektiv är också en
viktig del i projektarbete. Men var sker då egentligen utveckling?
Sker den när projektaktiviteten blivit en vana och ingår som en na-
turlig del i arbetet? Eller när idén kläcks vid fikabordet? Kanske
sker utveckling när vi berättar för andra vad vi gjort?

Jag tycker verkligen att jag är prioriterad som fått arbeta med så
många olika uppdrag och människor i projektform, men ibland
saknar jag min biblioteksvardag. När saknaden blir stor brukar jag
hoppa in på sjukhusbiblioteket här i Umeå. Jag var där alldeles ny-
ligen och mötte då en äldre man som ställde sig i dörröppningen.
Han spände ögonen i mig och frågade. Vad hette Norges stats-
minister 1910–12? Sjukhusbiblioteket är litet så vi får till stor del
förlita oss på elektroniskt referensmaterial. Mannen stod kvar vid
dörren så jag slog lite på min dator och hittade svaret. Jag insåg att
jag skulle ge honom svaret i stället för att vägleda honom, men jag
avgjorde att just i den här situationen passade det sig. Hm, helt
rätt, svarade mannen och blev tyst. Tänk att på sådana här ställen
kan man allt, utbrast mannen och närmade sig disken, där vi fort-
satte samtalet.

Ett sådant möte värmer bibliotekarien i mig och hjälper mig att
gå vidare med mina uppgifter.

Då var det då dags för en av årets nyvalda styrelseledamöter att bi-
dra med kloka ord i en spännande och intressant krönika. Ni hör
vilken press jag hade på mig själv! Huruvida det jag skriver är klokt,
spännande eller ens intressant får ni avgöra själva. 

Jag tänker hålla mig inom de två områden som jag känner mig
tryggast i; Projektarbete och sjukhusbiblioteksvärlden. Dessa två
världar kompletterar varandra i mitt yrkesliv och hjälper mig att
ha perspektiv på mitt arbete.

Att leda projekt är en ynnest och en vånda. Hur kunde det bli så
här brukar jag fråga mig ibland. Jag som trodde att jag skulle ham-
na på något vetenskapligt bibliotek och utbilda studenter i infor-
mationssökning eller möjligtvis på ett skolbibliotek.

I mitt arbete med projekten befinner jag mig i en vardag, i stän-
dig förändring, ständigt på väg någonstans. Mitt drömprojekt är
väl avgränsat; tydlig projektbeskrivning, tydliga mål med engage-
rade arbetsgrupperna och styrgruppen medveten om vikten av
prioriteringar och fokusering. Min uppgift blir då tydlig. Jag kan
leda dessa olika aktörer i arbetet att åstadkomma utveckling. 

Nyligen befann jag mig på en konferens och fick tillfälle att lyss-
na till Jesper Blomberg som försökte slå hål på myten om goda
projekt. Han funderade bl a på när ett projekt egentligen börjar
och slutar? Finns det egentligen någon början, när kan man säga
att en idé börjar? Börjar projektet när några eller någon sätter sig
ner och skriver ihop en projektbeskrivning? Eller när ansökan be-
viljas? Är projektet verkligen alltid slut när rapporten är inrappor-
terad? Blomberg berättade också en anekdot som visar på hur oli-
ka människor ser på sitt arbete i projekt. 
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Krönika Jenny Poncin
Ett viktigt möte mellan det stora och det lilla

Post- och bankgiro 
90 2003-3
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Förändra utsikten
för miljontals barn.
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Artiklar

September
Bibliotekens tynande blir valfrå-
ga. Uppföljningsartikel i
Sundsvalls tidning med anled-
ning av tidigare artikel i
Dagens Nyheter den 6 septem-
ber. Publicerad 050908.

Biblioteken en valfråga: Ned-
läggningarna drabbar de lågut-
bildade. Dagens Nyheter upp-
märksammar Svensk Biblio-
teksförenings utökade bevak-
ning av de folkvalda. Notis
även publicerad i Sundsvalls
Tidnings nätupplaga. Publice-
rad 050906. 

Skyll inte statistiken på ödet.
Replik av Niclas Lindberg i tid-
ningen Dagens Samhälle på en
tidigare artikel i samma tid-
ning angående brister i biblio-
teksstatistiken som uppmärk-
sammats under våren 2005.
Publicerad i nr 24:2005.

Augusti
Sverige! I höstsäsongens
nypremiär av programmet
Sverige! tog reportern Anna-
Charlotta Gunnarsson upp
biblioteksproblematiken i
Högsby, i Kalmar län. I Högsby
har kommunstyrelsen fattat
beslut om att - om än tillfälligt
- lägga ned biblioteket, sälja
bibliotekslokalerna till förmån
för nya arbetsplatser åt Migra-
tionsverket, utan att ha en
egentlig plan för ett nytt bib-
liotek eller biblioteksverksam-
heten över lag. Med anledning
av denna problematik blev
ordförande i Svensk Biblio-
teksförening Britta Lejon
intervjuad. Se programmet på
SVT:s hemsida. Finns under
länkarna Kultur & Nöjen: Sve-
rige! Och ”Se senaste pro-
grammet”. Sänt 050829.

utsikter & avsikter

Under en längre tid har en blå
och en röd räknare tickat på
Svensk Biblioteksförenings
hemsida. Nu har de två räk-
narna blivit en, och föreningen
fortsätter med kampanjen.
Från och med sista söndagen i
augusti redovisar Svensk
Biblioteksförening antalet
månader som är kvar till valet
2006 i räknaren. 

Under tidigare räknare på
hemsidan har Svensk Biblio-
teksförening sedan november
2004 och februari/mars 2005
samlat och uppmärksammat
uttalanden från utbildnings-
och kulturdepartementet och
den borgerliga alliansen kring
biblioteken.  

Svensk Biblioteksförening
vill ha en nationell samord-
ning och en nationell biblio-
tekspolitik genom ett biblio-
teksråd med en rådgivande

funktion där man utvecklar
den visionära och heltäckande
statliga bibliotekspolitik som
idag saknas. Svensk Biblio-
teksförening vill se minskade
klyftor och jämlik tillgång till
information. Svensk Biblio-
teksförening föreslår att det
statliga inköpsstödet moderni-
seras och förändras till att
omfatta alla typer av media,
teknisk utrustning och hand-
ledningsstöd samt att de statli-
ga anslagen för biblioteksut-
veckling utökas. Svensk Biblio-
teksförening vill även se att
riksdagen ger utökade medel
till forskning och fortbildning.

Följ riksdagspartiernas utta-
landen och planer för en av
landets största kulturinstitu-
tioner på föreningens hemsi-
da: www.biblioteksforening-
en.org

fa

12 månader kvar till valet och Svensk
Biblioteksförening fortsätter räkna 17 oktober, Sundbyberg

Släktforskaren och biblioteket
Konferensen presenterar släktforskarrö-
relsen, informerar om tjänster samt ori-
enterar om de moderna tekniska hjälpme-
del som numera underlättar för såväl
släktforskaren som för biblioteket.
Arr: Ikoner-Akademien och Sveriges
Släktforskarförbund
Mer info: www.btj.se/ikoner

17 oktober, Lund
Katalogisering i utbildning –
utbildning i katalogisering
Konferensen handlar om
katalogisering/klassificering/
ämnesindexering ur ett utbildnings- och
framtidsperspektiv. För vilken katalogise-
ringsverksamhet utbildar vi och hur förbe-
reder vi generationsskiftet? Konferensen
vänder sig både till dagens och morgon-
dagens katalogisatörer, utbildare och che-
fer. Moderator är Jakob Harnesk, biblio-
tekskonsult. Föreläsare är biblioteksstu-
deranden, kommittémedlemmar, ansvari-
ga för utbildning i katalogisering,
representanter från biblioteksutbildning-
ar i Sverige och Danmark samt biblioteks-
chefer.
Arr: Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för katalogfrågor.
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

18 oktober, Stockholm
Lärare och bibliotekarier i sam-
verkan
Förnyelse av skolbiblioteken: Lärare och
bibliotekarier i samverkan. För fjärde året
i rad samarbetar DIK med Sveriges Kom-
muner och Landsting i konferensserien
”Förnyelse av skolbiblioteken”. I år är
även Skolledarförbundet medarrangör.
Årets tema är Lärare och bibliotekarier i
samverkan för att stödja elevernas
lärande. Vi belyser hur lärar- och bibliote-
karieprofessionerna kan samverka för att
elever skall bli ännu duktigare i viktiga
basfärdigheter. Vi presenterar scenarier
som visar på integration av grundutbild-
ningarna. Dessutom behandlas fram-
gångsfaktorer som förklarar Finlands
goda skolresultat från internationella
undersökningar.
Arr: DIK med Sveriges Kommuner och
Landsting, Skolledarförbundet
Mer info: www.dik.se

Har du frågor 
om cancer?
Cancerfondens informations- och stödlinje

020-222 111
infostodlinjen@cancerfonden.se
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11 november, Lund
Takt, ton och information
Temadag på Ideon i Lund om etik, integra-
tion och företagande. 
Arr: Info Business Öresund
Mer info:
www.folkbibliotek.lund.se/html/aktu-
ellt/program.htm

11–12 november, Karlstad
Värmländsk bokmässa
Arr: Länsbiblioteket i Värmland, För-
eningen för Värmlandslitteratur & Värm-
lands museum.
Mer info: www.varmlandsmuseum.se

14–18 november, Stockholm
Karolinska universitetsbibliotekets
fortbildningsvecka
I vecka 46 arrangeras höstens fortbild-
ningsvecka för medicinska bibliotekarier.
Veckan innehåller sex olika delkurser, som
kan väljas separat. Följande finns:
Cochrane Library & EBM, Fjärrlån – för-
värv & Open Access, Pedagogik på biblio-
tek, Medicinska ämnesord (MeSH) för
indexering och sökning, Djupdykning i
PubMed samt Vidga dina vyer med Entrez
Arr: Karolinska universitetsbiblioteket
Mer info: http://tinyurl.com/cqblk

15 november, Stockholm
E-DAGEN – angående ett prefix i
biblioteket
E-samhället, e-medier, e-läsning och e-till-
gänglighet. E- i biblioteket, E-TPB och E-
BTJ.
Arr: Ikoner-Akademien
Mer info: www.btj.se/ikoner

16 november, Stockholm
Nya referenskällor och virtuella
bibliotek
Internet har inneburit att bibliotek av alla
storlekar fått tillgång till mängder av
information. Det ställer samtidigt stora
krav på bibliotekarierna. Vi måste stän-
digt utbilda oss och hålla oss uppdaterade
om alla nyheter. Nya referenskällor och
virtuella bibliotek är temat för en heldags-
konferens som äger rum i Stockholm.
Konferensinnehållets fokus ligger på
intressanta och användbara digitala refe-
rensresurser som tex SCB:s databaser
och Litteraturbanken. Dessutom presen-
teras RASK och Referensbiblioteket.se,
två nya projekt med olika målgrupper som
syftar till att underlätta för användaren/
bibliotekarien att hitta de bästa resurs-
erna på nätet. Inbjudan riktar sig i första
hand till folk- och gymnasiebibliotekarier.
Arr: Lånecentralen i Stockholm

17–18 november,Västerås
De svenska stiftsbiblioteken i his-
toria och framtid
Konferensen syftar till att ge en bild dels
av stiftsbibliotekens uppkomst och fram-
växt i sitt lärdoms-, kyrko- och utbild-
ningshistoriska sammanhang och dels en
bild av deras samlingar och hur dessa

att underlätta för användaren/biblioteka-
rien att hitta de bästa resurserna på
nätet. Inbjudan riktar sig i första hand till
folk- och gymnasiebibliotekarier.
Arr: Lånecentralen i Malmö
Mer info:
www2.malmo.stadsbibliotek.org

28 oktober, Stockholm
Bibliotekskatalogen lever farligt
Den tekniska utvecklingen går med storm-
steg och frågan är om biblioteken hänger
med. Hur gör vi biblioteken synliga? Vad
ska vi lägga resurser på? Vad vill vi med
våra kataloger? Google Scholar och Goo-
gle Print – tävla eller samarbeta? Vilken
hjälp kan vi få av utgivarna? Detta är
några av de frågor som tas upp på konfe-
rensen den 28 oktober. Huvudtalare är
Thomas Hickey, OCLC, som arbetar med
FRBR och andra projekt som syftar till att
bättre mappa bibliografiska data mot
användarnas behov. Konferensen riktar
sig till alla som arbetar med kataloginfor-
mation, vare sig det gäller att beskriva,
förmedla eller administrera densamma.
Arr: Svensk Biblioteksförening kommitté
för katalogisering i samarbete med
Svensk Biblioteksförenings specialgrupp
för katalogfrågor
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

3 november, Stockholm
Total makeover – hur vi leder kva-
litets- och förändringsarbete
Teori och praktiska erfarenheter kring
konsten att utveckla verksamheten; hur
man får med personalen på förändrings-
arbete och hur vi kommunicerar internt.
Platsen är Kungl. biblioteket.
Arr: Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för kvalitetsarbete och statistik och
Svensk Biblioteksförenings specialgrupp
för ledarskapsutveckling
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

7–9 november, Stockholm
Utbildningsdagar: Ledarskap är
social påverkan
Utbildningsdagarna arrangeras av Svensk
Biblioteksförenings specialgrupp för
ledarskapsutveckling. Medverkar gör bl a
John Lundborg och Isabel Runebjörk.
Utbildningen äger rum i Stockholm. 
Arr: Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för ledarskapsutveckling
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

Maila info till kalendariet: fa@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http://www.biblioteksforeningen.org

kalendarium

18 oktober, Stockholm
Webben och söktjänsterna
En kompetensutvecklande fördjupnings-
kurs i webbsökning tillsammans med Lars
Våge. 
Arr: Ikoner-Akademien
Mer info: www.btj.se/ikoner

25–26 oktober, Sundsvall
Långt borta och mycket nära – 
frihet under ansvar
Svensk Biblioteksförenings specialgrupp
för fjärrlån och dokumentleverans bjuder
in till en spännande tvådagarskonferens i
Sundsvall och tar upp frågeställningar
som: Hur ser medieförsörjningen ut för
våra distansstudenter? Vilken roll spelar
biblioteken för distansstudenterna? Kla-
rar vi som bibliotek av att möta de krav
som ställs? Riktlinjerna för fjärrlån och
dokumentleverans revideras och upp-
hovsrättslagstiftningen förändras. Vad
händer på Libris och vad sker ute i värl-
den? Hur tar vi på biblioteken till oss det
som är nytt? 
Arr: Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för fjärrlån och dokumentleverans
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

28–29 oktober, Sollentuna
Dysleximässa
FMLS bjuder in till dysleximässa. Mässan
bjuder på två spännande utställnings- och
föreläsningsdagar och presenterar en hel
värld av möjligheter för personer med läs-
och skrivsvårigheter/dyslexi. Bekanta dig
med olika hjälpmedel, pedagogik, littera-
tur m.m. Lär dig mer om DAISY och digi-
talböcker och delta i några av våra ca 30
spännande föreläsningar.
Arr: Förbundet Funktionshindrade Med
Läs- och Skrivsvårigheter
Mer info: www.fmls.nu

28 oktober, Malmö
Nya referenskällor och virtuella
bibliotek
Internet har inneburit att bibliotek av alla
storlekar fått tillgång till mängder av
information. Det ställer samtidigt stora
krav på bibliotekarierna. Vi måste stän-
digt utbilda oss och hålla oss uppdaterade
om alla nyheter. Nya referenskällor och
virtuella bibliotek är temat för en heldags-
konferens som äger rum i Malmö. Konfe-
rensinnehållets fokus ligger på intressan-
ta och användbara digitala referensresur-
ser som tex SCB:s databaser och Littera-
turbanken. Dessutom presenteras RASK
och Referensbiblioteket.se, två nya pro-
jekt med olika målgrupper som syftar till

utnyttjas idag. De flesta stiftsbiblioteken
är synnerligen aktiva idag och nya initiativ
har startats, särskilt på bevarande- och
katalogiseringsområdena. Stiftsbibliote-
ken informerar inom ramen för konferen-
sen om pågående aktiviteter och planer
för framtiden. Målgrupp är såväl biblio-
tekspersonal som forskare som på olika
sätt hanterar äldre samlingar av böcker,
handskrifter, musikalier etc.
Arr: Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för äldre tryck
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

22 november, Luleå
Nya referenskällor och virtuella
bibliotek
Internet har inneburit att bibliotek av alla
storlekar fått tillgång till mängder av
information. Det ställer samtidigt stora
krav på oss bibliotekarier. Vi måste stän-
digt utbilda oss och hålla oss uppdaterade
om alla nyheter. ”Nya referenskällor och
virtuella bibliotek” är därför temat för en
heldagskonferens som kommer att äga
rum i Luleå 22/11. Under kursdagen går
vi igenom tre användbara resurser: refe-
rensbiblioteket.se, RASK och DagDok och
får en presentation av Google och andra
sökmotorers inverkan på biblioteksarbe-
tet. Gå in på umea.se, och under länken
lånecentralen.
Arr: Lånecentralen i Umeå
Mer info: http://www.umea.se

24 november, Göteborg
Webben och söktjänsterna
En kompetensutvecklande fördjupnings-
kurs i webbsökning tillsammans med Lars
Våge. 
Arr: Ikoner-Akademien
Mer info: www.btj.se/ikoner

25 november, Bålsta
Informationskompetens och 
gymnasieskolan 2007
Konferensen riktar sig till lärare, skolle-
dare, bibliotekarier och annan personal i
gymnasiet. Den tar upp det framtida gym-
nasiet och diskuterar hur undervisning i
informationskompetens kan komma att se
ut. Föreläsare är Ola Pilerot, biblioteket
vid Högskolan i Skövde, Stefan Skimutis,
Skolverket och Rolf Viberg, gymnasierek-
tor i Bålsta.
Arr: Nätverket för InformationsKompe-
tens, ett nätverk som består av lärare och
gymnasiebibliotekarier.
Mer info: www.skolbibliotek.se/nik

1 december, Stockholm
Öppet hus hos Svensk 
Biblioteksförening
Medlemmar, vänner och andra samar-
betspartners hälsas välkomna till för-
eningens traditionsenliga öppet hus på
Saltmätargatan i Stockholm. Vi börjar kl.
18.00.
Mer info: www.biblioteksforeningen.org
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