
Tema tidskrifter

Bokmässan: Bok utan bibliotek?
Universitetsbiblioteket i Berkeley

Biblioteksbladet
06/07:2011



2 | BiBlioteksBladet [06/07:2011]

Postadress
Box 70380
107 24 Stockholm

Besöksadress
World Trade Center, D5, Klarabergs
viadukten 70 eller Kungsbron 1, 
Stockholm
Tel. 08545 132 30
Fax 08545 132 31

Svensk Biblioteksförenings 
hemsida
http:/www.biblioteksforeningen.org

Prenumeration på BBL
För medlemmar i föreningen ingår 
BBL i medlemsavgiften, 350:– för 
enskild medlem (heltidsstuderande 
och pensionärer 175:–). Övriga beta
lar 500:– (Sverige), utanför Sverige, 
600:–

Ansvarig utgivare
Chefredaktör
Henriette Zorn tel. 08545 132 41
hz@bbl.biblioteksforeningen.org

I redaktionen
Åsa Ekström 08545 132 43
asa@bbl.biblioteksforeningen.org

Recensionsansvarig
Johannes Rudberg 
johannes.rudberg@kb.se

Grafisk form: Paolo Sangregorio
Omslag: Paolo Sangregorio

Redaktionen förbehåller sig rätten 
att korta och redigera manus. För 
obeställt material ansvaras ej.

Annonser
Bo Eriksson
Knut Wallenbergs väg 35
133 34 Saltsjöbaden
tel. 08717 43 55
070714 90 55
bo.erikssonmedia@telia.com
Moms/annonsskatt utgår ej!

Tryck
Norra Skåne Offset, Hässleholm
ISSN: 00061867

Svensk Biblioteksförening är en ideell 
förening med uppgift att främja svenskt 
biblioteksväsen. 
Biblioteksbladet speglar föreningens 
verksamhet, åsikter och ställnings
tagande men har också till uppgift att 
väcka egen debatt genom att ge utrymme 
åt andra åsiktsyttringar. 
Tidningen har en fri och självständig roll 
och bedrivs med tryckfrihetsförordningen 
som grund.

Denna tidning gick i 
tryck den  5 september. 

Den här tidskriften är 
TSkontrollerad.

Biblioteksbladet  
#06/07
2011

ÅRGÅNG 96

Nu är det dags att spotta i nävarna 
och kavla upp ärmarna. Så här kan det 
inte fortsätta. När jag läser det kapitel 
som handlar om bibliotek i SOM-insti-
tutets senaste lägesbeskrivning känns 
det som att sitta på ett skenande tåg och 
famla efter nödbromsen. Och med risk för att bli 
tjatig men tyvärr: kurvorna när det gäller biblio-
teksbesök och boklån pekar envist nedåt – också 
2010. Och klyftorna ökar. Det hjälper inte att slå 
sig till ro med att i jämförelse med annan offentlig 
service är siffrorna för biblioteken fortsatt höga.

Biblioteksbesöken visar det senaste året en fort-
satt smärre nedgång bland både män och kvinnor 
men mer bland lågutbildade och i arbetarhem än 
bland högre tjänstemän och högutbildade. Årets 
siffra, 46 procent, som åtminstone någon gång 
per år besöker bibliotek, är enligt SOM-institutet 
den lägsta hittills sedan mätningarna påbörjades 
i mitten av 1990-talet. Andelen mer regelbundna 
besökare – en gång per kvartal eller oftare – följer 
en liknande trend och är nu nere på 28 procent. 
För bara ett decennium sedan var motsvarande 
siffra 44 procent, år 2004 var den 40 procent. Det 
är alltså inte frågan om några hastiga svängningar 
utan en nedåtgående tendens under längre tid. 
Och den åldersgrupp biblioteken tappar mest i är 
den mellan 15 och 29 år: 2010 uppger 56 procent 
i den aktuella gruppen att de besökt biblioteket 
det senaste året, för tio år sedan var motsvarande 
siffra 83 procent!

Beträffande boklånen är det framför allt skön-
litteratur för vuxna och facklitteratur som tappar 
mark. Ska man hitta något positivt i det dystra är 
det utlånen av barnlitteratur som ligger stabilt på 
en hög nivå, de visar t o m en liten ökning, och är 
också den litteraturkategori som dominerar utlå-
nen på biblioteket. Men det är fortfarande boklån, 
företrädesvis av skönlitteratur, som motiverar de 
flesta biblioteksbesök. Den näst vanligaste aktivi-
teten är att fråga till råds eller be om hjälp. Biblio-
teket som en plats för att träffa andra – en roll som 

ofta framhävs – tycks vara av underord-
nad betydelse. 

Bibliotekens service rankas högt och 
brukar ligga i topp när olika typer av of-
fentlig service bedöms. Likaså brukar 
faktorer som förtroende för och nöjdhet 

med biblioteken ligga mycket högt. Men för andra 
året i rad har andelen som säger sig vara nöjda 
med bibliotekens service sjunkit och den vikande 
trenden har, enligt Lars Höglund och Ewa Wahl-
ström som skrivit kapitlet om bibliotek i SOM, ett 
samband med den sjunkande andel som regel-
bundet besöker biblioteket. Ergo: de som går på 
bibliotek är nöjda men fortsätter den gruppen att 
krympa ger det också utslag på nöjdhetsfaktorn. 

Just när detta skrivs rasslar nästa dystra rap-
port in: Var tredje grundskola saknar ett beman-
nat skolbibliotek och det drabbar – inte oväntat 
– lässvaga elever. Det är Centrum för lättläst och 
Lärarförbundet som står bakom undersökningen 
som presenteras i rapporten Läsförmåga – en 
demokratifråga. Betydelsen av bemannade skolbib-
liotek.

I rapporten redovisas bl a svar från skolor som 
saknar ett bemannat bibliotek. Vissa av dessa svar 
får en verkligen att fundera över kompetensen hos 
vissa av dagens skolledare när hela 80 procent av 
dem säger att det inte finns några konkreta planer 
på att upprätta ett skolbibliotek under 2011 (trots 
nya riktlinjer från skolinspektionen om skolbibli-
otek). På frågan varför man inte har några planer 
svarar 25 procent i alla fall lite klädsamt: brist på 
resurser. Majoriteten fegar bakom alternativet: 
annat. 

Svensk Biblioteksförenings generalsekrete-
rare föreslog tidigare i somras ett ”bibliotekslyft”. 
Snart behövs det en hävstång om inte nationell 
bibliotekspolitik ska bli en sak för en nationell in-
satsstyrka på området.

Stockholm den 26 augusti 2011

Förord Henriette Zorn
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 Jag ska villigt erkänna att jag hade förut-
 fattade åsikter om tidningen Skurk innan 
 jag hade läst den och innan jag träffade några  
 av dem som arbetar med tidningen. Jag såg  

 framför mig ett slags tidningsversion av tv-
programmen Insider och Efterlyst som i mina ögon 
framstår som porr för gangsterwannabes. Än värre är 
att dessa program tycks gödsla ett politiskt klimat som 
förespråkar allt hårdare straff i rymningssäkra bunkrar 
och långa strafftider där det enda man kan göra är att 
styrketräna kroppen medan själen får gå på tomgång.

Hur som helst tycks kombinationen människor och 
brott fungera alldeles utmärkt. Hur många läsare av 
och tittare på deckare finns det inte? Det skrivs också 
mer faktamässiga böcker i ämnet som kan handla om 
alltifrån den italienska maffian till fenomenet Laser-
mannen. Brott och straff, offer och förövare – äkta 
som påhittade – tycks kittla sinnena hos många. Robin 
Hood, Svartenbrandt, Charles Manson, Al Capone och 
Schakalen kan de flesta människor relatera till. Därför 
var det väl knappast förvånande att genren också skulle 
komma att prövas i tidskriftsformatet. 2008 lanserade 
Bonniers t ex tidningen Misstänkt. Den lades dock ned 
efter bara fyra nummer. Kanske ändå inte ett vinnande 
koncept, för enligt Daniel Frodin, ansvarig utgivare 
av Misstänkt, var det svårt att hitta den specifika mål-
grupp som är intresserad av kriminalhistorier. Gruppen 
är så splittrad och stor. Men på tidningen Skurk, som 
startades häromåret, tror man att det går att sälja his-
torier berättade eller skildrade ur både brottslingarnas 
och rättsväsendets perspektiv. Upplagan ligger kring 
20 000 exemplar och ambitionen är att komma ut med 
åtta nummer per år och ett extra sommarnummer för 
prenumeranter. 

I tidningen kan man läsa om tullinfiltratörer, vapen-

handlare, svartjobbare, maffiakonferenser, 
styckmördare och komplicerade rättsfall; 
och vidare vilka som är de mest eftersökta 
brottslingarna och om olagliga verksam-
heter såsom Boiler Room, där bedrägerier 
sker genom falska aktieägare som säljer 
värdelösa aktier till godtrogna köpare. 

Elaka tungor hävdar att det är en skurk 
som ligger bakom Skurk. Det var den före 
detta bankrånaren, skådespelaren mm, 

Liam Norberg som tillsammans med Raja Arlevin 
kläckte idén om ett kriminal- och rättsmagasin. Den 
sistnämnde är idag chefredaktör och ansvarig utgivare 
för magasinet men också dömd att avtjäna ett femårigt 
fängelsestraff för annonsbedrägerier i mångmiljonklas-
sen. För formgivningen av tidningen står Paolo Rober-
tos lillebror, Ian Roberto. 

På dörrklockan till tidningens redaktionslokal i 
Gamla Stan står det inte Skurk på skylten utan Rätts-
magasinet. 

– Jag kan villigt erkänna att jag och de andra på re-
daktionen haft väldigt svårt för namnet Skurk. Men 
numera tycker vi nog att det var ett rätt snillrikt drag. 
Ingen glömmer ju namnet i första taget, säger redak-
tionschefen Dick Sundevall när han tar emot i den lilla 
redaktionslokalen. 

Han är reportern med lång erfarenhet av kriminal-
journalistik som också skrivit en rad böcker, bland an-
nat en om Rinkebymordet. Hans avslöjanden om den 
livstidsdömde Joy Rahman, som slutligen friades och 
fick ett mångmiljonbelopp i skadestånd av den svenska 
staten, har prisats. Dick Sundevall berättar att han inte 
kunde säga nej till att medverka i tidningsmakeriet ef-
tersom han gillade underdogperspektivet: tidningen 
ges inte ut av någon stor ägare och den skrivs av folk 
med rötterna i en annan mylla än den gängse. 

– Vi ska inte göra som alla andra och bara vara polis-
megafoner, vi vill skildra inifrån. Våra källor finns inte 
enbart inom poliskåren och rättsväsendet vilket alltför 
ofta är fallet inom den traditionella kriminaljournalisti-
ken. Både rättstryggheten och rättsäkerheten är viktig, 
säger Dick Sundevall. 

Han menar att kriminal- och rättsfrågor intresserar 
de flesta människor i alla samhällsklasser. Samtidigt 
hänvisar han till undersökningar som visar att det är 

Skurken – andra sidan av myntet
Tema TidskrifTer | udda

Av Åsa Ekström
En minst sagt lite udda fågel i tidskriftsfloran är ett 
relativt nytt kriminal- och rättsmagasin som säger 
sig skildra det som verkligen pågår under ytan, det 
”som i vanliga fall undanhålls medborgarna”. Man 
vill vara en nagel i ögat på dem som har något att 
dölja och det på båda sidor skranket.
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framför allt kvinnor som är flitiga konsumenter av me-
dier som handlar om brott och straff – från att läsa deck-
are till att titta på tv-serier som Svenska brott. 

Men om det är så, hur kommer det sig då att Skurk så 
genomgående – både till form och innehåll – spelar på 
machoattityder? Det är de hårda grabbarna 
som genomgående får vara omslagspojkar: 
män som torpeden Johan Darwich i svart 
polo och vapenhölster, gangsteradvokaten 
Thomas Martinsson, vars framtoning och 
engagemang i sina klienter har ifrågasatts;  
män som Mille Marcovic uppklädd i smo-
king och fluga på ett sätt som för tankarna 
till amerikansk maffia anno 1950-tal. Mar-
covic – en man som anklagas för att ha varit 
porrkungen Serungs högra gangsterhand 
och som numera framför allt är känd för att 
i boken Den motvillige monarken ha berättat 
om kungens besök på hans tidigare natt-
klubb på Kungsholmen. 

– Det är ett faktum att 95 procent av alla 

brott utförs av män så jag tycker det är begripligt att det 
blir lite fler män både på omslaget och i tidningen. Men 
vi jobbar på det och försöker också skildra kvinnors si-
tuation t ex på Hinseberg och hur livet utan för, efter fri-
givning,  kan se ut, säger Dick Sundevall. 

Tema TidskrifTer | udda

”�Störst�enskilt�förklaringsvärde�har�troligen�ungdomsbrottslig-
hetens�utveckling,�vars�beivrande�accelererade�efter�mitten�av�
1920-talet.�Återfallsstatistik�visar�att�ju�fler�som�lagförs,�desto�
fler�kommer�också�att�hamna�i�bestående�kriminalitet.�Det�kan�
därför�inte�uteslutas�att�de�goda�intentionerna�att�ingripa�mot�
ungdomsbrott�bidragit�till�att�skapa�persistent�brottslighet.�
Samtidigt�finns�det�utrymme�för�en�positiv�prognos.�Eftersom�de�
straffrättsliga�ingripandena�mot�unga�i�det�närmaste�har�halve-
rats�mellan�1975�och�2005,�är�utsikterna�goda�att�även�antalet�
högt�brottsbelastade�personer�kommer�att�minska�framöver.”

Kriminologprofessor Hanns von Hoffer, i rapporten Brott och straff i Sverige (2008)

→
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Bland annat har Skurk skrivit om kvinnor som faller 
för brottslingar och t ex om en kvinna som hjälpte en 
pedofil att finna sina offer. I tidningens redaktion ingår 
också kvinnliga reportrar. En heter Charlotte Lindqvist 
och sitter med under intervjun men är mest tyst. Hon 
har ett förflutet som researcher på Sveriges Radio och 
föredrar att bevaka sociala frågor som ungdomshem 
och eftervård. 

I Skurk medverkar Lillemor Östlin, kvinnan som 
suttit en stor del av sitt liv i svenska fängelser och även 
skrivit boken Hinsehäxan, regelbundet. Hennes kröni-
kor känns som en bra motvikt till Rigmor Roberts mer 
biologistiskt influerade tankar. 

– Vi hoppas även kunna skildra olika kategorier av 
brottslingar, t ex människor som gömmer flyktingar av 
humana skäl och inte ekonomiska, säger Dick Sunde-
vall.

Skurk skriver inte bara om bankrån, häftiga mass-
mördare och coola bedrägerier, menar reportern Peter 
Isaksson och ansluter sig till Dick Sundevall när han 
säger: 

– Vi vill skildra inifrån och inte enbart utifrån polis-
rapportering. Vi är inte fega utan vill verkligen förstå 
och försöka förklara brottsligheten.

Det må så vara, men frågan är vilken brottslighet 
som avses? Det finns t ex inte så många artiklar om den 
mer ”osexiga” ekonomiska brottsligheten i länder som 
Indien, Rumänien och Peru. Varför inte artiklar om 
den korruption som skapar fattigdom och även dödar? 
I merparten av världens u-länder är det pengar under 
bordet som avgör om du överhuvudtaget ska få hjälp 
eller inte inom t ex sjukvården. Det kan gälla allt från 
att få hålla i sitt nyfödda barn efter förlossningen till att 

få en plats i operationskön. Peter Isaksson 
tycker att man inte väjer för mer politiskt 
inriktat innehåll. Tidningen skildrar struk-
turella problem samtidigt som det inte får 
bli för baktungt eller svart, hävdar både han 
och Dick Sundevall. Dessutom menar de 
att Skurk ändå är en modig liten tidning ex-
empelvis när man som enda tidning gran-
skat fallet med en polisman som anklagats 
för att ha sextrakasserat och våldtagit sin 
hustru. I princip alla nyhetsmedier har 
okritiskt rapporterat om detta, säger Peter 
Isaksson.

– I vår granskning visar det sig att polis-
mannen förföljts av sin försmådda kvinna 
som dessutom är allvarligt psykiskt sjuk. 
Det är ett bra jobb eftersom vi gjort lite 
mer än övrig media. Som grädde på moset 
visar det dessutom att vi vågar skriva om 
en polis som råkat illa ut. Något som en 
del av våra läsare kanske rynkar på näsan 
åt, säger Peter Isaksson. 

Många av Skurks läsare har egen er-
farenhet av brott, både som förövare, 
brottsoffer eller som anhörig, säger Dick 

Sundevall. Tidningen vill vidga brotts-
offerbegreppet t ex genom att skildra maskrosbarn som 
vuxit upp i familjer där pappa och/eller mamma mesta-
dels bott på anstalt. Visionen är att avslöja. Det svåra är 
komma igenom de stora morgontidningarnas och eter-
mediekoncernernas nålsöga, menar Dick Sundevall. 
Men när det gäller politiker och rättsväsende, har man 
nått ut bra. En bidragande förklaring kan vara att en av 
tidningens medarbetare, advokat Peter Alhtin, även 
suttit i justitieutskottet för kristdemokraterna. 

Skurks reportrar spelar ofta in sina intervjuer efter-
som klimatet i dag är sådant. Det är svårt att jobba i 
en tid av yttrandeförbud och där ingen vill eller vågar 
ta något ansvar, säger Peter Isaksson och Dick Sunde-
vall. Det framgår t ex av resultaten av den enkät som 
tidningen gjorde tidigare i år. Av 50 tillfrågade domare 
i hela landet var det bara tre som svarade på tidningens 
tre relativt enkla ja/nej-frågor.

– Frågan om man trodde att man någon gång dömt en 
oskyldig, var tydligen extremt kontroversiell att svara 
på för dessa maktens företrädare.

Det går helt enkelt inte att få ett ansvarsutkrävande 
till stånd eftersom mellancheferna ogärna svarar. Polis 
och rättsväsende har flyttat fram sina positioner medan 
brottslingens rättsliga situation har försämrats, hävdar 
Dick Sundevall. Anstalterna är idag så högt säkerhets-
klassade att man sällan kommer längre än till besöks-
rummet, om ens det – vilket är ett problem för tidning-
ens reportrar. Angående rymningssäkra fängelser finns 
det hemska historier, berättar Dick Sundevall. 

– När upploppen på Tidaholmsanstalten pågick så 
rusade alla till medicinskåpet istället för att försöka 
rymma. Vad händer med människan när det sista hop-
pet tas ifrån dem? ■

Tema TidskrifTer | udda
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Nu är det mycket nytt hos Bibliotekscentrum. Bland annat kan vi hälsa nya kunder som Östasiatiska 
museet och Institutet för Rymdfysik välkomna till Mikromarc-familjen. 

Vi har förstärkt vår supportavdelning med ytterligare en bibliotekarie under sommaren.

Vi gläds också åt att vi har en ny och informativ hemsida, att våra nya filmklipp finns på Youtube – 
och att det snart är Bok & Bibliotek igen. 

Den 22–25 september träffar du oss i monter E01:12. Under torsdagen visar vi nyheter i  
Mikromarc 3 5.1 och får även besök i vår monter av Teknikhuset som visar CS Library. Borås stads-
bibliotek presenterar sin verksamhet samt hur de arbetar med Mikromarc 3. Kom och mingla med  
oss i vår monter på torsdagskvällen! Fredag förmiddag bjuder vi in till Tips & trix i Mikromarc 3.

Välkommen! 

PS. Passa på att träffa vår nye VD,  
Henrik Hagelberg.

Höstnyheter från  
Bibliotekscentrum
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 MedierNas eNsidiga fokus på samhäl-
lets och jordens problem skapar cynism 
och rädsla eftersom det så sällan talas 
om lösningar på problemen. Daniel 

Mendoza blev allt mer irriterad på detta när han läste 
tidningar på tåget mellan hemmet i Västerås och stu-
dierna på Handelshögskolan i Stockholm. Tankarna på 
ett alternativ började gro. Han ville läsa mer om enga-
gerade individer som verkligen gör någonting konkret 
eller som har en vilja att förändra världen. Det kunde 
också handla om företag eller organisationer som har 
förverkligat ett projekt eller vänt en motgång till med-
gång. Han såg framför sig ett inspirationsmagasin där 
vinsten blir en bättre värld när positiva frön tar ordent-
lig fart i läsarna. Daniel Mendoza gjorde slag i sak och 
lämnade ett jobb i finansvärlden för att istället satsa på 
att bli chefredaktör och ansvarig utgivare för en tidskrift 
med enbart goda nyheter, Good News Magazine. Ambi-
tionen är att lansera tidskriften långt utanför Sveriges 
gränser, därför har man satsat på ett internationellt 
gångbart namn redan från början. Tillsammans med 
sin fru Marielle Men doza, som är tidningens ekonomi- 
och prenumerationsansvarig, drog de igång tidnings-
makeriet. I oktober förra året utkom det första numret 
och i september kommer den fjärde utgåvan. Vad är då 
en riktigt god nyhet?

– Vad en god nyhet är kan ju skilja sig markant från 
person till person. Några exempel på vad jag, som 
ansvarig utgivare, anser vara en god nyhet är: arter som 
återhämtar sig efter att ha varit utrotningshotade, de-
mokratiska val i ett land där man tidigare haft diktatur, 
ökad jämställdhet, minskning av våldsbrott i samhället, 
ny medicinteknik som hjälper människor, större sats-
ning på grön el osv. Listan kan göras lång, konstaterar 
Daniel Mendoza.

Artiklarna skrivs av frilansande journalister. Tid-
skriften har hittills, utan någon förlagsjätte i ryggen, 
utkommit med fyra nummer med en upplaga på 10 000 
exemplar per utgåva. Eftersom man saknat stora resur-
ser har marknadsföringen framför allt skett via sociala 
medier, bland annat Facebook och Twitter. Tidningen 
säljs även i Norge, Danmark och Finland. 

Daniel Mendoza har en spretig bakgrund vilket han 
tror är en förklaring till varför han velat göra en tidning 
med goda nyheter. 

– Jag kom till Sverige som flyktingbarn från Uruguay 
på 1980-talet, har jobbat nästan lika många år inom 
modebranschen som inom finanssektorn. Jag tror att 
alla människor har en inre förmåga att själva påverka 
och förändra sina liv till något positivt. Det vill jag be-
rätta i Good News Magazine, säger han.

Tidningen distribueras av Interpress och kan hittas 
hos återförsäljare som Press Stop. Tidskriften kom-

Vill lyfta fram det goda
Tema TidskrifTer | Goda nyheTer

Alltför stort fokus på problem istället för på 
lösningar – det tycker chefredaktören som 
vill ha fler positiva nyheter för att sprida 
mer hopp i världen. 

Av Åsa Ekström
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”�Den�som�tror�att�han�är�för�liten�för�att�göra�någon�
skillnad�har�nog�aldrig�haft�en�mygga�i�sovrummet.”�
Jan Cederquist, copywriter.

mer ut med fyra nummer per år och varje nummer har 
ett tema. Första numret skildrade biologisk mångfald, 
därefter har det varit fokus på humanism, vad man kan 
åstadkomma med teknikens hjälp samt på företag och 
organisationer. Tidskriften är en snygg produkt, andas 
inte traditionell ”alternativ” tidning utan ser ut som 
vilket magasin som helst. Under sommaren har intäk-
terna från var tionde prenumeration skänkts till organi-
sationen Läkare Utan Gränser för deras insats i svältens 
Afrika. 

Vid en genombläddring i tidskriften kan man läsa 
rubriker som Framsteg för framtiden, Ekologisk be-
gravning snart verklighet, Etik och kvalité ger tomma 
burar (om djurförsök) samt Stadsjord – rubriken till en 
text om gröna vågen och närodlat i stan. I tidningen 
kan man även läsa om världens yngsta demokrati som 
framställs som den ultimata ekologiska destinationen 
eftersom jakt och kommersiell skogsavverkning är för-
bjuden i den lilla nationen. Annonsörerna i tidningen är 
mestadels välgörenhetsorganisationer men även andra 

2 st lika annonser enligt orderbekr.  110811
placeras en tidig uppe till höger, och en valfri enl.
ök per telefon.

företag florerar som Ålandsbanken, 
Gudrun Sjödén och den miljövänliga 
sökmotorn Growyn. Både privatper-
soner och företag tillhör prenumerant-
stocken. På frågan om det inte kan bli lite 
för präktigt eller rent av religiöst med allt 
det behjärtansvärda, svarar Daniel Men-
doza att tidskriften är religiöst obunden. 

– Vi är inte heller på något sätt andliga el-
ler spiritualistiska. Däremot skriver vi om 
människor som har en fantastiskt kärlek till li-
vet och till vår jord, som engagerar sig i allt från 
barnens rättigheter till Amazonas regnskog. 
Om någon förknippar det med religiöst är det ty-
värr inte mycket vi kan göra åt det, säger Daniel 
Mendoza som är nöjd med all positiv respons han fått 
på innehållet i tidskriften.

Det ser ut som om den lilla tidskriften faktiskt lyckas 
bidra med det lilla goda bland alla mindre goda nyheter. 
 ■
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Tema TidskrifTer | livssTil

 EN stor del av min bekantskapskrets är frälst. 
 Vissa ägnar sig åt det flera gånger i veckan  
 och en del åker till Indien för att göra det i  
 ”äkta” miljö. Alla vittnar de med smått fa-

natisk blick om hur fantastiskt bra man mår av det. Hur 
man lär sig kontrollera kroppen och själen, hur man 
”landar i sig själv”. Och sen, lite mer halvviskande, att 
man dessutom får snyggare kropp av det. Det 
handlar förstås om yoga. Uråldrig 
österländsk meditationsvisdom för-
packad till attraktiv livsstilsprodukt 
för livspusslande västerlänningar. 
Yoga är den perfekta träningsformen i 
en splittrad, frustrerad och självfixerad 
samtid. 

Intresset för yoga växer stadigt. En 
undersökning gjord 2008 av tidskriften 
Yoga Journal visade att cirka 16 miljo-
ner amerikaner utövar yoga samt att de 
årligen spenderar 5,7 miljarder dollar på 
yogaundervisning och relaterade pro-
dukter. I Sverige har utvecklingen de se-
naste åren varit explosionsartad. Ställena 
där man kan utöva yoga blir fler och fler. 
I klädaffärerna säljs yogakläder med stor 
förtjänst. Men även i den etablerade medi-
cinska världen har man börjat intressera sig 
för yoga som rehabiliteringshjälp: Danderyds 
sjukhus i Stockholm har t ex medicinsk yoga 
för hjärtrehabilitering. 

Att yoga har seriösa utövare och är välgö-
rande verkar i dag de flesta vara överens om. Men det är 
också en kommersiellt gångbar livsstilstrend. Den tren-
den är i sin tur del av en ännu större: när det handlar om 
yoga är det inte långt till annan nyandlig verksamhet, 
sådan som vanligtvis går under namnet New Age. Det 

avspeglar sig i hög grad också i magasins-
världen. När nya livsstilsmagasin som t ex 
Bonniers Yourlife lanseras, är personlig 
utveckling av både kropp och själ ett viktigt 
ämne. Träningstidningar som ToppHälsa 
eller Blossom har inte heller missat den 
nyandliga vågen. Observera dock att detta i 
första hand gäller livsstilsmagasin för kvin-
nor. 

Däremot finns det i Sverige inte någon renodlad yo-
gatidning på papper. Den förhållandevis ambitiösa nät-
tidskriften www.alltomyoga.se har redaktionellt ma-
terial om yoga ur alla tänkbara aspekter samt även ett 
antal bloggar knutna till sig. Det kan tyckas märkligt att 
inget av de större kommersiella tidskriftsförlagen har 

satsat på ett yogamagasin i pappersform, men 
kanske är det fortfarande ett alltför nischat 
ämne. Den tidskrift som har funnits, Om Yoga 
Om, hade inget stort förlag i ryggen och lades 
ner 2010 av ekonomiska skäl.

Det är USA som står för de ledande yogatid-
skrifterna. Yoga Journal är den mest seriösa 
och etablerade, i snygg samtida förpackning. 
Den grundades redan 1975. I dag är pappers-
magasinet endast en del av ett veritabelt 
mediaimperium som omfattar internatio-
nella utgåvor i bl a Kina, Ryssland, Italien, 
Spanien och Thailand. En omfattande 
webbutgåva av magasinet finns på www.
yogajournal.com. Magasinet är inriktat 
på seriös yoga, men innehåller också 
besläktade livsstilsämnen som mat och 
hälsa.

Omslaget till senaste numret av kon-
kurrenten Yoga Magazine pryds av 
en trådsmal blond kvinna klädd i det 
senaste yogamodet. ”Boost your con-
fidence” och ”Get the perfect yoga 

beach body” lockar omslaget med. Här handlar det 
i högsta grad om yoga anpassat för en västerländsk livs-
stil, yoga som är mer för utseendets skull än för den inre 
resan. Magasinet, som finns i både en amerikansk och 
en brittisk upplaga, är alltså betydligt mer inriktat på 
yoga som livsstil än Yoga Journal. Här finns reportage 
från en lyxig yogaretreat i Toscana, man får skönhets-

Välbefinnande eller 
konsten att slå in öppna dörrar

Av Annina Rabe Yoga och välbefinnande i största allmänhet är en 
kommersiellt gångbar livsstilstrend. Därför är det 
märkligt att inget av de större tidskriftsförlagen har 
satsat på ett renodlat yogamagasin i pappersform. 
Annina Rabe har fördjupat sig i de livsstilstrender 
som vill oss så väl.

→
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tips och ekologiska matrecept, men 
ganska lite av substans. 

För den som vill läsa om yoga på svenska återstår, för-
utom då nätsajten www.alltomyoga.se, mest tidskrifter 
med allmän inriktning på välbefinnande och i vissa fall 
ren och skär nyandlighet. Tidningen Leva är väl etable-
rad och en av de mer seriösa, och även i tidskrifter som 
Hälsa kan man läsa om yoga med jämna mellanrum. 
Det finns också en del tidskrifter med ett mer utpräglat 
andligt innehåll – sådant som mer krasst lagda personer 
skulle kalla ”mumbo-jumbo” eller helt enkelt ”flum”.

Tidskriften Nära – med underrubriken Allt om and-
lighet – har på sitt senaste omslag en kvinna som sitter 
i yogaställning. Det är dock en ganska liten del av inne-
hållet som handlar om yoga. Tidskriften innehåller sna-
rare en salig blandning av allt mellan himmel och jord 
(fast mest himmel) som är relaterat till andlighet och 
New Age. I en artikel ”guidas” vi till livet efter döden av 
ett medium som talar om för oss att vi aldrig är ensam-
ma eftersom vi har våra andliga guider med oss. Att det 
existerar ett liv efter detta är en självklarhet som inte 
ifrågasätts. På samma sätt skriver man om Lochness-
monstret, intervjuar det ifrågasatta tv-mediet Jörgen 

Tema TidskrifTer | livssTil

Gustafsson som en auktoritet eller beskriver Feng Shui 
som vore det en vetenskaplig lära. För en skeptiker som 
undertecknad kryper det stundtals efter ryggraden, 
men egentligen är väl skillnaden inte större än om man 
som ateist läser en kristen tidskrift? Nära innehåller 
också en och annan intressant artikel även för de icke 
invigda, t ex den som handlar om vad som är ett ”kall”, 
hur man finner det som är ens eget – fast det hade ju 
varit ännu intressantare om den hade utmynnat i något 
mer komplext än att man ska ”följa sitt hjärta”.

Ett reportage där en vanlig storstadstjej prövar på att 
gå i kloster under en vecka är riktigt kul att läsa, kom-
pletterat med en intervju med en av nunnorna om vad 
som fick henne att välja det liv hon valt. Då blir Nära 
plötsligt lite jordnära och intressant.

Inspire är en annan nyare tidskrift med andlig inrikt-
ning där man på fullt allvar talar om att kommunicera 
med änglar, lita till sin ”gudomliga gps” eller lita till en 
healer som botar sjukdomar. Även här handlar det också 
en del om yoga, t ex i ett reportage om en kvinnlig yoga-
lärare och författare vid namn Yogacharini Maitreyi. 
Tonen i reportaget är parfymerad och beundrande: det 
talas t ex om hennes ”karaktäristiskt ljusa och vackra 
leende och hennes jordade och trygga utstrålning.”

Det är, som så ofta inom New Age, förenklingarna 
som provocerar en skeptiker mest. Både Nära och Inspi-
re är, trots enstaka läsvärda texter, de inslagna öppna 
dörrarnas forum. Man presenterar lättköpta lösningar 
till det som egentligen är det svåraste som finns: att vara 
människa, att leva och i någon mån försöka vara lite 
lycklig. ■

”�Att�det�existerar�ett�liv�efter�
detta�är�en�självklarhet�som�
inte�ifrågasätts.”

→

(2 st annonser
(olika) i BBL 
nr 1,2,3,4,
5,8,9,10)

BBLBBL

Tel: +46 472-300 36    •    info@biketjanst.se    •    www.biketjanst.se

NY KATALOG UTE NU!
Bläddra i katalogen online och beställ kataloger på www.biketjanst.se

EXPONERAMERA!
Att exponera blir allt viktigare i vår värld. Hur gör du i ditt bibliotek?
Vi har mycket idéer, uppslag och inredningsdetaljer som kan vara till hjälp. 
Välkommen in och diskutera och framförallt bli inspirerad!

PS Om du inte själv åker till Göteborg dessa dagar, tipsa en kollega som skall dit… DS

Vi ses i monter E03:25!
22-25 september

EXPONERA MERA



Tel: +46 472-300 36    •    info@biketjanst.se    •    www.biketjanst.se

NY KATALOG UTE NU!
Bläddra i katalogen online och beställ kataloger på www.biketjanst.se

EXPONERAMERA!
Att exponera blir allt viktigare i vår värld. Hur gör du i ditt bibliotek?
Vi har mycket idéer, uppslag och inredningsdetaljer som kan vara till hjälp. 
Välkommen in och diskutera och framförallt bli inspirerad!

PS Om du inte själv åker till Göteborg dessa dagar, tipsa en kollega som skall dit… DS

Vi ses i monter E03:25!
22-25 september

EXPONERA MERA



14 | BiBlioteksBladet [06/07:2011]

 KaNske låter repliken ”har du 
 läst senaste Limousin-nytt?”  
 onaturlig två lantbrukare  
 emellan. I själva verket hand-

lar det dock inte om bilsorten utan om ko-
rasen Limousin. Den dessvärre numera 
nedlagda tidskriften ifråga är en ur den 
enorma mängden dito som genom pliktle-
veranslagen kommit avdelningen Natio-
nalbibliografin på Kungliga biblioteket till-
handa. Cirka 30 000 nummer – fördelat på 
kanske bortåt 6 000 titlar – tas emot varje 
år. Det är en siffra som legat ganska kon-
stant under de senaste åren, berättar biblio-
tekarie Unn Hellsten. Min förhoppning var 
att få träffa henne och hennes kollega Pär 
Öberg på själva högborgen i Humlegården. 
Sedan i våras är dock stora delar av huvud-
byggnaden avstängd för förbättringsarbe-
ten – bland dem ett mer andningsfrämjande 
ventilationssystem. Därför träffas vi istället 
i tillfälliga lokaler i kvarteret Garnisonen 
på Karlavägen. Unn Hellsten arbetar med 
bibliografin Nya Lundstedt – tidskrifter som 
knyter an till Bernhard Lundstedt (1846–
1914) och hans mäktiga gärning att kartlägga och göra 
bibliografiska beskrivningar av Sveriges periodiska lit-
teratur från 1600-talet fram till sekelskiftet år 1900. 
Medan hon under senare år således sysslat mycket med 
att gräva sig bakåt i historien har Pär Öberg hängett sig 
åt det löpande arbetet med den oupphörliga tidskrifts-
floden. Många är gamla bekanta, som Hänt på Findus 
och ”Nabben” – informationsorgan för Svenska Varpa-
förbundet, men det sker också en ständig förändrings-
process där nya titlar tillkommer och andra försvinner. 
Det är en grannlaga uppgift för de medarbetare inom 
Nationalbibliografin som sysslar med periodika, att 
ha koll på. Att katalogisera tidskrifter är något radikalt 
annorlunda än att katalogisera böcker, konstaterar Pär 

Öberg. Det är ett levande och föränderligt material och 
inte sällan krävs kompletteringar och justeringar i kata-
logposterna. Det kan handla om nya undertitlar, änd-
rad utgivningsfrekvens etc. Även innehållsmässiga för-
skjutningar förekommer. I arbetet med Nya Lundstedt 
– tidskrifter har man dessutom lagt till sökbara genre-
beteckningar i LIBRIS som numera också används i den 
löpande nationalbibliografin. Exempelvis har BBL blivit 
tilldelat genrebeteckningarna ”organisationspress” 
samt ”branschtidningar”. 

Svårare än att upptäcka kompletterings- eller juste-
ringsbehov är att få grepp om vilka tidskrifter som helt 
enkelt bara upphör att komma, menar Pär Öberg. Det 
finns dessvärre ingen kodfunktion i datasystemet att an-

Tema TidskrifTer | plikT

En aldrig sinande ström
– av tidskrifter

Mängden tidskriftstitlar som KB, genom pliktleveranslagen, tar emot 
varje år är enorm. Och att katalogisera tidskrifter är något radikalt 
annorlunda än att katalogisera böcker…

Av Kristian Fredén

Unn�Hellsten�arbetar�med�bibliografin�Nya�Lund-
stedt�–�tidskrifter.�

Pär�Öberg�tar�hand�om�det�löpande�arbetet�med�
den�oupphörliga�tidskriftsfloden.�
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vända sig av för att kunna lista de tidskrifter 
där det under lång tid inte registrerats något 
nytt nummer. Unn Hellsten tillägger att man 
därför inte kan svära på att uppgifterna om 
antalet löpande svenska tidskrifter i LIBRIS 
överensstämmer med verkligheten. Hon 
lägger likväl fram siffror goda nog för att 
visa en tydlig förändring i aktiviteten inom 
tidskriftsfältet under de senaste decennier-
na. På 1990-talet startades det i genomsnitt 
mer än dubbelt så många nya tidskrifter per 
år jämfört med de senaste åren. Samtidigt 
var det också rasande många som lades ner 
så sammanfattningsvis kan man säga att det 
rådde en större turbulens på den tiden. En delförklaring 
kan förstås ligga i att man numera gärna publicerar sig 
direkt och enbart på nätet istället för i tryckt form. E-
tidskrifter omfattas beklagligtvis ännu inte av pliktleve-
ranslagen*, berättar Pär Öberg. Och att själv leta fram 
och samla in dem är förstås en fråga om resurser. 10–15 
personer inom Nationalbiografin arbetar med periodi-
ka på något sätt men långt ifrån alla på heltid. Någon om 
utökning är knappast heller på gång, snarare motsat-
sen. Och vem vet, på det hela taget kanske ambitionsni-
vån på sikt måste sänkas. Det vore förstås både tråkigt 
och olyckligt i så fall. Unn Hellsten förklarar att KB ur ett 
större internationellt perspektiv är ovanligt generösa 
med att inkludera småtidskrifter i nationalbibliografin. 
Till det som faller utanför och som hamnar på Vardags-
tryck (avdelningen för okatalogiserat material i KB) hör 
sådant som tidskrifter med endast lokal spridning, t ex 
församlingsblad och mer interna föreningstidskrifter. 
Såväl fanzines som korsordstidningar katalogiseras dä-

remot lika respektfullt och noggrant som något annat. 
Detta är knappast fallet på Library of Congress.

Jag frågar Pär Öberg om vad som kommer in mest 
och får veta att till de större grupperna hör bransch-
tidningar, livsstilsmagasin, biologiska specialmaga-
sin, tidskrifter om handarbete och sist men inte minst: 
hembygdsfältet. Just vad gäller det sistnämnda tycks 
det vimla av privatforskare och intressenter av olika 
slag. Stark nischning är på intet vis besläktat med kort 
tids utgivning. Tvärtom är det ofta just där man finner 
de mest uthålliga eldsjälarna.

Likväl finns många potentiella nischer kvar att fylla. 
Exempelvis tycks såväl pylonkonstruktion till hög-
spänningsledningar som svensk cykelfotboll ännu 
sakna specifika bevakningsorgan. Dessutom ska den 
småbröds bitne inte låta lura sig av att tidskriften Små-
franskan redan existerar. Den utges nämligen av Club 
4CV i Älvsjö och behandlar, till skillnad från Limousin-
nytt, faktiskt bilar. ■

Tema TidskrifTer | plikT

→

*Sedan artikeln skrevs har 
regeringen lämnat förslag 
angående lagstiftning 
om leveransplikt för 
elektronisk material (reds. 
anm.).
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Utveckla
Jag vill utveckla mitt före-

tag. Hur kan jag gå vidare?

Avveckla
Jag ska avveckla mitt 

företag. Hur går det till?

› Verksamt.se – företagarsajten
Samlad information och service från flera  
myndigheter på samma plats.

www.verksamt.se

› Starta företag – broschyren
Information på svenska, engelska och lättläst svenska  
från sex myndigheter.

www.verksamt.se/starta-foretag-broschyren

› Starta företag – checklistan
Gör din egen checklista på företagarsajten verksamt.se.

www.verksamt.se/checklistan

› Starta företag-dagen
Föreläsare från sex myndigheter informerar om start av företag.

www.verksamt.se/starta-foretag-dagen

Träffa oss på Bok & Bibliotek 22-25 september 2011

Företagsinformation på bibliotek  
Träffa bibliotekarier från Malmö, Lund, Växjö, Göteborg, Tjörn, Stockholm och Gävle.

Vägledare från Göteborg  
Göteborgs nystartskontor Mind Your Own Business hjälper till på vägen till ett eget företag.

Företagsinformation från myndigheter  
Vi visar företagarsajten verksamt.se och svarar på frågor om företagande.  
Hämta Starta företag-broschyren på svenska, engelska och lättläst svenska.

Trött på krångliga regler?  

På enklareregler.se kan du skriva dina egna förslag. 

Du hittar oss i monter C04:41
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 Det ska sägas med en gång: Jag vet ingen-
ting om TV-spel, inte ett dyft. Och jag vet 
heller ingenting om hur spelpressen, dvs 
tidskrifter som exklusivt behandlar denna 

subkulturella företeelse, ser ut. Men jag vet en del om 
kulturtidskrifter och när, som det heter ”Sveriges första 
kulturtidskrift om spel” flaggar för sitt första nummer, 
då blir man onekligen nyfiken. En nyfikenhet som bi-
drar till att man får lära sig ett och annat: som att spel-
tidningen Super Play gick i graven 2009 efter 16 år på 
marknaden och att det då inträdde, vad de initierade 
kallar, en viss stiltje på den svenska spelmediemarkna-
den; som att det finns en TV- och datorspeltidning som 
heter Level vars första nummer utkom 2006 och som 
har som ambition att framställa spel som livsstil. I våras 
utsågs tidskriften till årets bästa svenska speltidskrift 
för fjärde året i rad – inte så konstigt menar de kunniga 
eftersom konkurrensen just inte är mördande om man 
bortser från gratistidningar som Gamereactor och PC-
nischade PC Gamer; man lär sig att det började hända 
saker 2011, både på webben och i andra medier: i våras 
inleddes t ex radions P3 sin nya spelsatsning P3 Spel – 
om nyheter och trender inom spelvärlden. I juni i år sän-
des säsongens sista program men många hoppas på en 
höstsäsong. I våras startade också Bonnier Tidskrifter 
Laser – nytt svenskt spelmagasin på 100 sidor om spel 
både till dator och aktuella konsolformat och som vill 
erbjuda ”intressanta artiklar, informativa förhandstit-
tar, vägledande recensioner och praktiska guider”. Och 
som en krigsförklaring mot traditionell speljournalistik 
sjösatte två unga män vid namn Alfred Holmberg och 
Johan Martinsson sitt drömprojekt på försommaren: 
en kulturtidskrift om spel. Den heter Fienden och den 
är på liv och död – första numret går på temat kärlek 
och hat. Redan förordet slår an tonen: ”Broarna brin-
ner bakom oss. Vårt blod har runnit över dessa sidor. Vårt 
meddelande är enkelt: Till er som banaliserar spelandet, 
till er som är nöjda med speljournalistiken som den är, till 
er som inte ens tänker tanken att vi kan bättre: ni kan se det 
här som en krigsförklaring. Och oss som Fienden”. 

Ord och inga visor och högtravande så det förslår och 
mer ska det bli. Ty i Fienden är det reportaget som står 
i centrum. Man vill, skriver redaktörerna på hemsidan, 
skriva reportage ”som får ditt hjärta att blöda och ana-
lyser som får din hjärna att sprängas”. Här finns inget 
av konsumentjournalistikens bredare (kommersiella?) 

Tema TidskrifTer | spel

Fienden har landat

På försommaren lanserades en ny svensk speltidning – en 
uppstickare som kaxigt vill vara en kulturtidskrift om spel. 
Målet är inte att bli Sveriges bästa speltidning – utan att bli 
Sveriges bästa tidning.

Av Henriette Zorn

Alix�Henriol�är�första�
numrets�omslagsflicka.�
Formmässigt�signale-
rar�Fienden�påkostat�
magasin�med�mycket�
fyrfärg�och�generöst�
dragna�bildlösningar�
men�layouten�är�ojämn�
med�olika�upplägg�för�
varje�text,�splittrad�
helhet.

grepp som recensioner, förhandstittar, nyheter i kort-
format, krönikor… Istället långa, långa artiklar, berät-
tande reportage och intervjuer samt essäer – jodå man 
kan ana att tidskrifter som Filter och Offside är förebil-
der – ja, man framhåller till och med att ingen text i det 
första numret är mindre än fyra sidor. 

Första numret är 116 sidor, rymmer inalles tio texter, 
och har inte en enda annons vilket får en att fundera 
över framtidsutsikterna. Men redaktörerna, som till-
sammans har tjugo års erfarenhet inom speljournalisti-
ken, sviktar inte i sitt uppsåt.

– Jag skulle vilja påstå att det är ett väldigt passionerat 
projekt – vi gör tidningen för att vi tycker att den behövs 
och för att vi inte kan tänka oss någonting som vi hellre 
skulle lägga det mesta av vår tid och våra pengar på, 
skriver Johan Martinsson i ett mejl till BBL.

Tidningen är tänkt att utkomma med fyra nummer 
per år och huvudmålgruppen är förstås de spelintres-
serade men ambitionen är att även nå läsare, av det slag 
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undertecknad är, som gillar ett bra reportage men inte 
nödvändigtvis är hemma i spelvärlden.

Jag ger mig i kast med Fienden, och lämnar den för-
virrad, fascinerad och med en lite fadd smak i munnen. 
Förvirringen handlar om okunskap: jag inser att detta är 
en främmande värld befolkad av besatta och passione-
rade människor men gränsen där allt tippar över i mani 
och galenskap – den tycks vara tunn. Fascinationen be-
står i att det faktiskt är fantastiska historier som berättas 
och de berättas bra om man bortser från den Torbjörn 
Nilsson-sjuka (politisk redaktör på Fokus) som flera av 
skribenterna tycks ha drabbats av: en språkglädje så stor 
och en ysterhet i stilistiken som visserligen inte ställer sig 
i vägen för berättelsen men som blir ganska irriterande 
efter hand. Mindre manér i språket och en viss återhåll-
samhet ifråga om adjektiv – är tips inför kommande num-
mer. Utmärkande för kulturtidskrifter är ju att texterna 
ofta får vara lite längre, skribenterna får båda prata och 
tänka till punkt i syfte att nå längre och djupare eller helt 
enkelt få möjligheten att komplicera och problematisera. 
Ibland är det nog bra att ändå försöka sätta punkt. Med 
intresse börjar jag läsa den allt annat än tillrät-
talagda intervjun med Uwe Boll – en B-regissör 
känd för att ha skapat filmer med avstamp i 
populära tv- och datorspel – men storknar halv-
vägs. Mindre för att karln inte verkar ha alla häs-
tar i hagen, mer för att det ska mycket till – mer 
än en galenpanna – för att en intervju ska hålla i 
13 sidor!!!

Numrets inledande text är på drygt 15 sidor och det är en 
text som håller hela vägen men som brottas med en helt 
annan problematik – den om vad som är etiskt försvarbart 
att publicera när det så uppenbart handlar om en psykiskt 
sjuk människa. Personporträttet på och intervjun med Alix 
Henriol är gripande och närgången. Läsaren konfronteras 
med en ung kvinna som älskar spelkaraktären Sonic the 
Hedgehog, hon har gift sig med honom, skriver sexno-
veller om honom, ja, hela hennes liv kretsar kring honom 
(”Jag skulle skjuta mig med en pistol om det kunde göra 
honom lycklig”) och drivkraften är att bli rik och berömd. 
Hon lever i självvald isolering och fascinationen för fanta-
sivärldar har helt tagit över hennes liv. Hon är skör och hon 
mår inte bra – det framkommer med all tydlighet. Att få bli 
omslagsflicka och huvudstory i en ny tidskrift är något som 
naturligtvis går hennes väg – uppmärksamhet, berömmel-
se och odödlighet är Alix livsluft. Också om priset är näthat 
vilket hon självförvållat tycks ha fått sin beskärda del av. 
Det är skrämmande läsning och en text som lämnar ut sitt 
objekt hänsynslöst, inte minst i intervjudelen. Det känns 
inte bra, det känns spekulativt, det lämnar en fadd smak 

i munnen. Och trots initierade och intressanta 
artiklar om udda spelskapare, granskningar av 
speldesignutbildningar och den spännande his-
torien om ”spelhistoriens största brott” som i 
övrigt fyller numret, kan jag inte göra mig kvitt 
det obehag som dröjer sig kvar efter läsningen 
om Alix Henriol. Det var nära men Fienden fick 
mig inte i sina klor. Inte den här gången. ■

www.axielldirekt.com

Skanners Skrivare Etiketter Lånekort
Kvittorullar Datortillbehör Rfid-Etiketter
Snabbt Tryggt Enkelt Fraktfritt

fakTa fienden
Antal nr/år: 4
Ges ut av: Fruktan & Förakt förlag
Kostar: 89 kronor i utvalda butiker
Prenumeration: Helår från #2 (4 nr) 267 
kronor
Stödprenumeration: Från #2 (4 nr) 367 
kronor

”�Den�heter�Fienden�och�den�är�
på�liv�och�död�–�första�numret�
går�på�temat�kärlek�och�hat.”
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I våras kom beskedet: Sveriges enda obe-
roende serietidning för barn måste av ekono-
miska skäl läggas ned. Detta bara efter drygt 
två år på marknaden. Trots att Tivoli med 

vänner var populär bland läsarna och applåderades 
av kritikerna hade man problem med att nå ut bredare 
och i butik. Det är samma gamla vanliga visa som nu 
pågått i åratal och som drabbar alla mindre oberoende 
tidskrifter – oavsett om de riktar sig till barn eller vuxna 
– som vill nå ut på en marknad som i princip domineras 
av en enda stor aktör: Tidsam. Distributionsföretaget 
som distribuerar tidningar till runt 10 000 butiker har 
de senaste åren inte släppt in några nya tidskrifter. Lägg 
därtill att Egmont, med egna intressen på barntidnings-

marknaden (Bamse, 91:an, Knasen, Kalle Anka m fl) är 
ett av de fyra förlag som äger Tidsam, så klarnar bilden 
för hur kärvt det är för eventuella uppstickare att nå sin 
målgrupp.

Men under sommaren har läget ljusnat. När det blev 
känt, bl a via en artikel i Dagens Nyheter, att Tivoli var 
nedläggningshotad strömmade prenumeranterna till 
och visade sitt stöd på tidningens Facebook-sida.

– Vi har fått drygt 2 000 nya prenumeranter och mas-
sor av stöd och positiva kommentarer – det var många 
som blev ledsna när de fick veta att tidningen skulle 
läggas ned, säger Jennie Warg som tillsammans med 
Camilla Nyman står bakom Positiv förlag som ger ut 
Tivoli.

Tivoli startar om

Ambitionen�var�att�skapa�ett�komplement�till�det�befintliga�barnserieutbudet�och�en�kvalitativ�underhållningsprodukt�som�barnen�tycker�är�spännande�och�
som�roar�dem�.

Under sommaren har redaktionen bakom barnserietidningen Tivoli med vänner 
funderat över möjligheterna att fortsätta utgivningen, trots kärv ekonomi.

Av Henriette Zorn
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Det här har gjort att man nu – efter ett uppehåll i ut-
givningen av Tivoli – som bäst håller på att förbereda 
en nystart för tidningen lagom till bokmässan. Det blir 
några få förändringar i upplägget. Innehållsmässigt 
kommer det att rulla på som vanligt med nyskrivna se-
rier i original och gästande tecknare, säger Jennie Varg. 
Dock kommer man krympa utgivnings-
takten något: istället för att utkomma må-
nadsvis kommer ett nytt nummer var sjätte 
vecka – totalt blir det åtta nummer per år. 

Tivoli – som BBL presenterade utförligt i 
tidskriftsnumret 2009 – vänder sig till barn 
i åldrarna 5–10 år. Tidningen har beskrivits 
som ett slags Galago för barn på grund av 
satsningen på nyskrivna serier och am-
bitionen att vara ett kvalitativt alternativ 
utan reklam och produktplaceringar i form 
av inplastade plastleksaker som ofta följer 
med serietidningarna numera. Bland kända 
namn som medverkat kan nämnas Johan 
Wanloo, Joakim Lindengren, Åsa Grenn-
vall och Anna-Clara Tidholm. Också Barbro 
Lindgrens 70-talsklassiker Loranga finns 
med i en hyllad serieversion. Tivoli bjuder 
också på noveller, redaktionellt material 
och pyssel.

Ytterligare en uppmuntran för det lilla 
förlaget med säte i Gagnef i Dalarna, var 
att Seriefrämjandet redan på försomma-
ren – när nedläggningen blev känd – valde 
att gå ut med att dess prestigefulla Ung-
hundenplakett för främjande av barn- och 
ungdomsserier i Sverige i år går till Positiv 
förlag. Juryns motivering: 

”Positiv förlag har, helt på egen hand och 
mot alla odds, startat den utmärkta månat-
liga barnserietidningen Tivoli med vänner. Tidningen 
innehåller enbart originalproducerade svenska serier 
och har engagerat en stor del av Seriesveriges tecknare 
i produktionen av barnserier. Man har ett redaktionellt 
helhetsgrepp, ett personligt tilltal och en nära relation 
till sina unga läsare med serieworkshops, aktiva insän-
darsidor etc. Dessutom har förlaget gett ut en inspirerad 
serieversion av barnboksklassikern Loranga, Masarin 
och Dartanjang, tecknad av Sara Olausson.”

Bok & Bibliotek 2011 blir nog inte bara en nystart för 
Tivoli med vänner utan också en möjlighet att få fler och 
nya vänner. 

– Vi vill hemskt, hemskt gärna ha nya bibliotek som 
prenumererar, säger Jennie Warg. ■

Blad är nyckeln
Även små fjärilar kan lämna stora spår. 
Många av dessa små fjärilar kan vara 
svåra att hitta ute i naturen. Ett tips 
är att studera blad på olika buskar och 
träd. När fjärilarnas larver äter sig fram 
i olika värdväxters blad lämnar de ofta 
tydliga gnagspår, så kallade minor. 
Här har aspsaftmalens larver gnagt 
slingrande gångar i ett aspblad. Om det 
och mycket mer kan du läsa i kommande
volym av bokverket Nationalnyckeln.

Läs mer och beställ boken här:
www.nationalnyckeln.se

Bladmina på aspblad. Foto: Anders Björkerling

Aspsaftmal. Bild: Roland Johansson

”�Tidningen�
har�beskrivits�
som�ett�slags�
Galago�för�
barn�på�grund�
av�satsningen�
på�nyskrivna�
serier�och�
ambitionen�
att�vara�ett�
kvalitativt�
alternativ�
utan�reklam�
och�produkt-
placeringar�
i�form�av�
inplastade�
plastleksaker�
som�ofta�följer�
med�serie-
tidningarna�
numera.”
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Bibliotek och press i samarbete
Strategiskt partnerskap mellan journalis-
ter och bibliotek – vad sägs om det? Under 
American Library Associations (ALA:s) års-
möte i juni i New Orleans diskuterades hur 
ett sådant samarbete kan stimulera till lokal 
samhällsdebatt. Då redovisades också en 
tidigare konferens, BiblioNews ”Beyond 
Books: News, Literacy and Democracy for 
America’s Libraries”, som tog upp samma 
ämne. Den arrangerades i våras av det obe-
roende ”Journalism that Matters” och MIT 
Center for New Civic Media och var enligt 
uppgift den första någonsin i sitt slag. Nytt 
är också ALA’s Center for Civic Life, som 
grundats och leds av förre ALA-ordföranden 
Nancy Kranish.

Journalister och bibliotekarier har mycket 
gemensamt, inte minst genom den vik-
tiga roll de spelar för information och kom-
munikation i ett demokratiskt samhälle. 
Båda upplever ju också stora förändringar 
i yrkesrollerna, framför allt på grund av ny 
teknik. Om bibliotekarier och journalis-
ter arbetar tillsammans kan de skapa och 
uppmuntra medborgarnas lokala samhälls-
engagemang. Årsmötets workshop har se-
nare fortsatt virtuellt online med deltagare 
över hela USA. 

Hur ska man då gå tillväga? Forskare och 
experter ska under 2012 utveckla ett center 
– både virtuellt och fysiskt – där intresserade 
journalister, bibliotekarier och medborgare 
ska lära sig och själva bidra med erfarenhe-
ter från eget samarbete. Därför uppmanas 
nu journalister och bibliotekarier att beskri-
va alla sorters samarbete mellan tidningar 
och bibliotek och mellan journalister och 
bibliotekarier, som de hittills organiserat el-
ler deltagit i samt redovisa hur det har fung-
erat. Vilka är de största möjligheterna och 
utmaningarna?
(http://journalismthatmatters.org, www.ala.org)

Mediemogul på fall?
Har mediemogulen Rupert Murdochs stora 
makt kommersiellt, politiskt och press etiskt 
nu brutits? News of the Worlds illegala av-
lyssnig av mobiler som tillhörde mördade 
flickor och släktingar till terror- och krigsof-
fer, kungahuset, politiker, idrottsmän och 
andra kända personer och makthavare, do-
minerade nyheterna under lång tid i som-

ras. Skandalen växte och de ekonomiska 
och politiska konsekvenserna blev som 
bekant stora. Polisingripanden samt ut-
redningar om kopplingar mellan politiker, 
polis och media följde. News of the World 
som hade funnits i 168 år lades snabbt ner. 
Den gick från en upplaga på flera miljoner 
till ingenting i ett nafs.

Möjligen blev skandalerna också en tanke-
ställare för journalister, inte bara i Stor-
britannien och USA utan även i andra länder 
som citerat eller inspirerats av artiklar i den 
brittiska skandalpressen. Mediekoncentra-
tionen, med starka kommersiella och poli-
tiska intressen, kom i fokus. Skandalerna 
påminner också om hur viktigt publicistiskt 
oberoende och trovärdig journalistik är i en 
demokrati. Trots allt var det ju ändå press-
sen (The Guardian) som avslöjade det hela. 
Eller som det brukar formuleras: Fri press 
kan vara bra eller dålig – ofri press är enbart 
dålig.

Grön våg?
Tillbaka till naturen och våra rötter – bort 
från nutidens elände. I Tyskland vill man 
bort från alla negativa nyheter om nutidens 
finanskris och miljöhot, skriver The Econo-
mist. Nu ska man inte bara baka sitt bröd 
utan också bygga sin egen ugn; gamla klä-
der ska bli quiltade tofflor och barn ska leka 
med käpphästar. Dessa behov tillfredställer 
tidskriften Landlust. Den är en god affär 
och har nu vuxit till en upplaga på 800 000 
exemplar, långt mer än vad t ex kulturtid-
skrifter kan drömma om. Den har givetvis 
fått flera efterapare. Även om den inte är 
politisk, så anses det att det finns koppling-
ar till de grönas framgångar.

Till skillnad från sina franska och eng-
elska motsvarigheter skildras i Landlust 
vanliga personer i egna heminteriörer. Inga 
supermodeller och ingen styling här! Arti-
kelförfattaren menar, något svepande, att 
det beror på de olika nationalkaraktärerna.

European Daily
Finns det ett gemensamt Europa? Man kan 
undra. Så många språk, så många länder, 
olika religioner och kulturer. En fri tidning 
som rapporterar, debatterar och analyse-
rar behövs. Utan medborgerligt stöd och 
gemenskap går det inte bra för EU, menar 

många. Det har gjorts flera försök genom 
åren att skapa en fri och oberoende pan-
europeisk tidning som ska vara ett kitt som 
håller ihop Europa. Ett nytt försök gjordes i 
juni med European Daily, http://european-
daily.com. Avsikten är att publicera tidning-
en dagligen både i tryckt och i digital form. 
Tidningen efterlyser på sin hemsida sam-
arbetspartner och – givetvis – kapital.

Vems revolution vinner?
Det artar sig till strid i höst på den ansedda 
tidningen Le Monde. Frankrikes fackföre-
ning Syndicat du Livre kontrollerar tryck 
och distribution av de franska dagstidning-
arna sedan 1947. Bara de egna medlem-
marna får trycka och distribuera franska 
tidningar. När Le Monde försökte introdu-
cera datorer till tryckeriet under 1990-talet 
hoppades ledningen att få ner kostnaderna. 
Fackföreningen krävde dock att Le Monde 
för varje ny dator som införskaffades, skulle 
ha en tryckare vid tangentbordet och en 
som samtidigt skulle se på skärmen.

Le Monde var på fallrepet förra året 
men räddades av tre affärsmän som nu 
försöker få ekonomi i tidningen. De har 
lyckats med allt utom med tryck- och dist-
ributionskostnaderna. Franska tidningars 
tryckeri kostnad är 40 procent högre än i 
andra europeiska länder, uppger The Eco-
nomist. Motsvarande stark fackförening 
fanns i Storbritannien fram till 1980-talet, 
då Rupert Murdoch med stöd av Margaret 
Thatcher lyckades kväsa den. Frankrikes 
president Sarkozy däremot välkomnar 
knappast en fackföreningsstrid inför den 
kommande valrörelsen. Då den mitten-
vänster-intellektuella tidningen Le Monde 
hotades med konkurs och nedläggning 
förra året, var det många som kallade tid-
ningen en ”nationell klenod” som måste 
räddas. När och om fackföreningen går i 
strejk i höst, kommer Le Monde troligen att 
ge ut hela tidningen online.
(The Economist 2011:30/7)

Insnöade?
Vi indoktrinerar oss själva med våra egna 
idéer via internet. Det anser Eli Pariser i 
sin bok The Filter Bubble: What the Inter-
net is Hiding from You, omskriven i bl a The 
Economist och New York Review of Books. 
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Om man ber en vän i en annan stad eller i 
ett annat land att söka någonting på Google 
samtidigt som man gör detsamma själv blir 
sökresultaten olika. Google-svaret tar bl a 
hänsyn till de sökningar du själv tidigare 
gjort och ger ett svar anpassat till just dig 
– en ”filter bubble”. Faran är att det skapar 
vad författaren kallar ”invisible autopro-
paganda”, då man indoktrinerar sig med 
sina egna idéer. En värld som byggs av det 
välkända är en värld där det inte finns något 
att lära och det är en farlig utveckling, enligt 
Eli Pariser.

Kampen om vetenskaplig publicering
Biblioteken och universiteten dignar under 
kostnaderna för de vetenskapliga tidskrif-
terna. De ger som bekant en fet vinst till de 
stora förlagen och är ”en av de bästa affä-
rerna inom media”, skriver The Economist. 
En affär som också har väckt förtrytelse och 
motstånd. 

I Storbritannien går 65 procent av bib-
liotekens mediebudget till tidskrifter. För 
ett tiotal år sedan var det hälften. Elsevier, 
det största förlaget med nästan 2 000 titlar, 
redovisade förra året en vinst på 36 procent. 
I Storbritannien har nu några universitet 
helt lämnat paketprenumerationer och pre-
numererar bara på ett fåtal kärntidskrifter. 
I stället har man byggt på med ”pay-per-
view” för enskilda artiklar, och användarna 
klagar inte. Ytterligare brittiska universitet 
planerar att övergå till ”pay-per-view”, om 
inte kostnaderna för paketprenumeration 
minskar. Det gäller att använda resurserna 
på ett smart sätt. På University of California 
värderas tidskrifterna genom att man divi-
derar årskostnaden med det antal gånger 
som artiklarna citeras i andra tidskrifter. 
Den välkända Lancet kostar bara några 
pence per citering medan andra kostar 
hundratals dollar, enligt denna beräkning. 

Förläggarna försöker anpassa sig snab-
bare för att inte förlora greppet. Hotet från 
Open Access-tidskrifter, som var stort för 
några år sedan, sägs ha minimerats. I vissa 
fall har förlagen skurit ner eller fryst pre-
numerationspriserna för en del utsatta uni-
versitet, samtidigt som man söker sig till 
universitet och länder som har en växande 
budget. Forskare anses heller inte bry sig så 
mycket om upphovsrätten utan vill framför 

allt bli lästa och citerade. Förläggarna kan 
dessutom möta behoven genom att inves-
tera i sök- och dataverktyg som kan säker-
ställa att forskarna får tillgång till relevanta 
artiklar. Det ser ut som om förlagen behål-
ler greppet, menar den ansedda marknads-
liberala tidskriften The Economist.

Lyckad digitalisering
Den medelstora staden Winona i Minne-
sota kan yvas över att universitetsbibliote-
ket klarat av att digitalisera Winonas tid-
ningar i The Winona Newspaper Project. 
Projektet täcker 116 år fram till 1976 med 
385 000 sidor från fyra tidningar. Innehål-
let, inklusive artiklar, annonser och foton, 
är sökbara med nyckelord. Det är en gratis 
resurs vid Winonas universitetsbibliotek, 
Darrell W. Krueger Library, och används 
flitigt av universitetet, studenter, journalis-
ter och historiker. Det används – förutom av 
alla USA:s stater – också av fler än 60 länder. 
Projektet är unikt eftersom det finansierats 
av fonder från bibliotekets egen förvärvs-
budget. 

Nu hoppas man att Winona State Univer-
sity ska kunna utvidga projektet med hjälp 
av dagstidningen Winona Daily News och 
med andra bidrag. Frågan är dock om det 
går att fortsätta. Universiteten måste näm-
ligen göra ytterligare budgetnedskärningar. 
(www.americanlibraries.org)

Nationalminne
British Library’s stora projekt att digitalisera 
40 miljoner tidningssidor och göra dem 
sökbara på nätet, fortsätter. Hittills har man 
klarat av ungefär 8 000 sidor och räknar 
med att ha digitaliserat 1,5 miljoner sidor i 
slutet av nästa år, skriver The Guardian. De 
som besöker Colindale, där tidskrifterna 
fortfarande förvaras, får fri tillgång. Men 
online-användarna får betala en ”modest 
summa”. Omkring 30 procent av pappers-
tidningarna är i dålig kondition.

www.popark.se
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Ljusare på 
tidskriftsmarknaden

Efter några tuffa år, ser det enligt 
branschorganisationen Sveriges Tid
skrifter, lite ljusare ut. I slutet av juni var 
antalet nystartade tidskrifter 68 stycken. 
Det är lika många som för hela året 2010. 
Historiskt sett brukar det första halvåret 
stå för 37 procent av de nystartade titlar
na. Om denna trend håller i sig innebär det 
att 184 nya tidskrifter kommer att startas i 
år. Det är i paritet med rekordåret 2005 då 
190 nya titlar startades.

HZ

(2 st annonser
(olika) i BBL 
nr 1,2,3,4,
5,8,9,10)

BBLBBL
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Tidningen för tjejer 
Klara Rosenlund och Cajsa Lodén är chefredaktörer för 
nya GIA Magazine, som vänder sig till lesbiska och bisexuel
la tjejer. Initiativet till tidningen tog de efter att ha tröttnat 
på alla traditionella tjej och damtidningar vars fokus oftast 
ligger på hur tjejer ska klä sig, bete sig och sminka sig för att 
fånga honom med stort H. GIA vill istället vara ett alternativ 
som varvar sminktips med kommauturgarderoben
berättelser, modereportage, relationsråd och sextips för 
flator. Med ekonomiskt stöd från EU har projektet blivit 
verklighet och i september kom första numret som tryckts 
i 1 000 exemplar. Tidningsomslaget pryds av två tjejmodel
ler som håller varandra i handen och omslagsrubrikerna 
lyder: 30 saker att göra med en naken kvinna; Vi testar de 

hetaste parfymerna; Sextipsen som får henne att nå orgasm samt Så fångar du bidrottningen. 
Tidningen vänder sig framför allt till tjejer mellan 18–35 år och målet är att ge ut fyra nummer 
per år. Tidningens namn härrör från den amerikanska fotomodellen Gia Carangi som hade 
förhållanden med både män och kvinnor. GIA Magazine hoppas kunna fylla ett tomrum men 
även förändra den stereotypa tjejtidningsvärlden. Tidningen ska fungera som en motreaktion 
till det som majoriteten av samhället tar för givet. ÅE

Ideell idéskrift
Ett tecken i tiden är den nya tidskriften Kurage som 
lanserades under Almedalsveckan. Tankesmedjan 
för det civila samhället, Sektor 3 och Idealistas förlag 
satsar på en idéskrift som vill ha mer av idéella krafter av den sort som finns i allt från knatte
fotboll till kooperativa företag och ideella organisationer. Genom idéskriften Kurage hoppas 
man få debatt om det civila samhällets utmaningar och möjligheter. Det första numret som 
utkom i slutet av augusti fokuserar på idéburna skolor som drivs av olika organisationer. 
Bland skribenterna märks Gustav Fridolin (MP), EvaLis Sirén, Lotta Edholm (skolborgarråd FP) 
och Håkan Tribell ( chef för idéverksamheten på Timbro). Det andra numret, som kommer i 
december, tittar närmare på varför det civila samhället AB närmar sig näringslivet allt mer. För 
att finansiera utgivning av tidskriften så måste man ha 1 500 prenumeranter innan årsskiftet. 
Å andra sidan har tankesmedjan Sektor 3 bland annat medlemmar som Arbetsgivaralliansen, 
Folkets Hus och Parker, Folksam, Fonus, Forum för frivilligt socialt arbete, Goodgame, HSB, 
IOGTNTO, Kooperativa Förbundet, KFUKKFUM, Riksteatern, Rädda Barnen, Sensus, Scouter
na, Sveriges Kristna Råd och Sveriges Muslimska Råd. Bakom det alldeles nystartade förlaget 
Idealista står Erik Wagner, med ett förflutet inom bland annat IogtNTO och Rädda Barnen. 

Det hela tycks rulla på bra eftersom tankesmedjan just nu efterlyser praktikanter, som sta
ten via CSN eller Arbetsförmedlingen ska avlöna eftersom Sektor 3 inte har råd.  ÅE

Bonnier Tidskrifter köper Tidnings
kungen.se genom att bli majoritetsägare i 
ägarbolaget Mediafy. Mediafy är Nordens 
ledande återförsäljare av tidningsprenu
merationer och arbetar med mer än 3 500 
tidningar, från stora Hänt Extra, SvD och 
Sköna Hem till smalare nischtidningar som 
Subaltern och bibliotekstidningen BIS. 
Mediafykoncernen har 20 anställda och 
omsatte 49 miljoner kronor 2010. 

”Tillsammans har vi en ännu starkare 
grogrund för framtida tidskriftsförsäljning”, 

säger Bonnier Tidskrifters vd Ulrika Saxon.
– Tidningskungen.se är för tidskriftsbran

schen vad Adlibris är för bokförlagen, det vill 
säga den största marknadsplatsen när det 
gäller tidningsprenumerationer. Att på det 
här sättet stärka våra positioner i säljledet är 
strategiskt väldigt intressant, säger Ulrika 
Saxon.

Det råder inga tvivel om att Bonnier Tid
skrifter blir starkare – men vad händer med 
mångfalden och utbudet?

ÅE

Bonnier köper Tidningskungen
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I slutet av september utkommer det första 
numret av Icon magazine – Bonnier Tidskrif
ters nya livsstilsmagasin för män. Man skulle 
kunna tycka att man kramat det mesta möj
liga ur livsstilstrenden – men icke. Icon riktar 
sig till storstadsbor mellan 30 och 50 år och 
kan enligt Daniel Frodin, ansvarig utgivare, 
ses som en blandning av DI Weekend, Vanity 
Fair och Monocle. 

Tidskriften ska utkomma med 10 nr/år, 
tre nummer är inplanerade för 2011, den ska 
kosta 89 kronor och man siktar på en upplaga 
runt 35 000 ex.

”Intervjuer med människor som uträt
tat något” utlovas liksom mode, dock utan 
”trådsmala modeller i motljus”. Icon vill också 
skriva om ”intressanta fenomen, innovatörer 
och nyheter inom stil, mat, resor, business, 
kultur, design, teknik och miljö”. Och så ska 
man hålla hög kvalitet ifråga om text och 
foto. Och man ser framför sig exakt vilken 
tidskrift man kan vänta…

I somras sjösatte också Forma förlag, 
som står bakom Hus & Hem, en ny tidning 
under namnet Hus & HemRetro. Nu får alla 
som vurmar för inredning och design från 
1950, 60 och 70talen sitt lystmäte. Nu är 
ju sommaren över men de som nappade på 
betet när tidningen släpptes i juni fick också 
en guide till 465 sommarloppisar. Den bidrog 
antagligen till att folk stod i kohagarna runt 
om i Sverige och drev upp priserna ytterligare 
på orangea och bajsbruna plastprylar från 
raketostens gyllene dar. Om Hus & HemRetro 
blir en oneshot som Hus & HemTrädgård 
förtäljer inte historien. Nu väntar vi med 
spänning på Hus & HemSurdegar. När kom
mer den?

HZ

Livsstilstrenden 
håller i sig

Kattmagasin  
utan klös

I Stockholm bor fler katter än män
niskor sägs det. Det finns till och med 
jourhem för de små liven. Hur som helst är 
katten ett älskat och omhuldat fyrbent djur 
som har en hög status. Det märks till exempel 
att det är skillnad på katt och hundmän
niskor. Katten är ett självständigt djur och 
därför lite finare än den mer följsamma 
hunden som inte klarar sig utan människan. 
Det må vara hur det vill med den saken, men 
trots det enorma intresset för katter i Sverige, 
finns det faktiskt ingen anständig tidskrift 
om kissemissarna. Fantastiska bloggar med 
fina kattbilder går att finna men på tid
ningsfronten finns det endast en kattidning. 
Tidningen Kattliv ges ut åtta gånger per år 
på ett eget förlag i Kungsbacka. ”Spinnande 
kattläsning, vackra kattbilder, veterinärråd samt 
beteenderåd, pryltester, kattreportage, tävlingar, 
intervjuer med kända och okända kattägare, 
raspresentationer och mycket mer”, utlovas. Vid 
en genombläddring i Kattliv står det helt klart 
att katten nästan är en människa. Det finns 
kattbeteenderådgivare, inte veterinär utan 
just kattbeteenderådgivare! ”Hur ska man 
göra när katten är elak mot den nyfödda lilla 
människobebisen?” Svaret ges i kattmagasi
net. Här kan man läsa om stressade katter, 
seglarkatter, olika kattraser, katthem etc. 
Kattliv påminner rätt mycket om tidningarna 
som vänder sig till nyblivna föräldrar. Tips 
ges på hur man kan fjällvandra med de små 
liven eller ta dem med på långresa, vilka vac
cineringar som gäller, allt om parasiter och 
fästingar, leksaker etc. Allt till ackompanje
mang av olika tester och tävlingar där priset 
är produkter. Givetvis intervjuas även en 
obligatorisk kattälskande kändis, exempelvis 
ICAStig eller deckarförfattaren Anna Jansson 
med sin fantastiska katt Anticimex. För oss 
som haft katt i flera år eller främst tycker att 
katter ska jaga bort mössen på torpet, är det 
inte svårt att låta tidningen förbli oläst. Eller 
så sitter man i ett väntrum någonstans och 
bläddrar i den i brist på annat…  ÅE
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Biblioteket – en 
framgångsfaktor
När Fokus för sjätte året i rad genomförde 
sin kommunrankning (presenterades i Fokus 
nr 21/2011) över vilken kommun i Sverige som 
det är bäst att bo i 2011 så blev Lomma etta i 
totalrankningen. Här ligger centrum längs 
strandkanten och i villorna bor välmående 
barnfamiljer. Kommunen har 21 600 invånare 
och fjärde högsta medelinkomsten i landet. 
Det höga skatteunderlaget har använts för 
att utveckla skola och omsorg och det gör 
att – enligt Fokus undersökning – Lomma 
är bäst på att ta hand om sina barnfamiljer, 
utöver att de vinner totalt när alla kategorier 
räknas in. 

Lomma vann utmärkelsen ”Här är bäst 
att bo” redan första året undersökningen 
gjordes, 2006. Sedan dess har mycket hänt, 
både med Lomma och med undersökningen, 
där antalet variabler har utökats, fram
för allt med siffror som mäter kvaliteten i 
välfärden. Framgångsfaktorer för Lomma 
är bl a satsningar på kultur och föreningsliv. 
Kulturskolan har byggts ut och sedan 2006 
har kommunen också fått ett nytt biblio
tek – det invigdes i december 2008, kostade 
40 miljoner och hör till kommunens mest 
besökta och utnyttjade institutioner (se även 
BBL nr 4/2009).

Vid sidan av en ny strandpromenad med 
lägenheter som har havsutsikt är biblioteket 
en ”viktig del i ortens nya profil”, konstaterar 
Fokus.

Lomma folkbibliotek består av huvudbib
lioteket i Lomma och det kombinerade folk 
och skolbiblioteket i Bjärred.

HZ

Protester
”Lägg ner skiten!” Så lyder omdömet om förlaget 
Egmonts kritiserade tidningssatsning för barn under tio 
år. Tusentals namnunderskrifter har samlats ihop med 
krav om att lägga ned de konventionella stereotypa 
barntidningarna Emma och Goal Junior. Namnupp
ropslistorna har även skickats till jämställdhetsminister 
Nyamko Sabuni, utbildningsminister Jan Björklund och 
integrationsminister Erik Ullenhag. 

Den rosaskimrande pyssliga Emma och coola fotbolls
tidningen Goal Junior låter ingen tveka om vilket kön det 
är man vänder sig till. Trots att mer än en tredjedel av alla 
fotbollsspelare i Sverige är tjejer finns inte en enda tjej 
eller kvinna med i artiklarna eller bilderna i Goal. Gullig 
och fin är frekvent förekommande ord i Emma medan 
man i Goal använder bäst, cool och fakta. 

”Istället för att begränsa barnen och låta könet styra egen
skaper och beteenden är det dags att Egmont med sin starka 
ställning på marknaden börjar leva upp till den jämställd
hetslagstiftning som finns i Sverige och som omfattar oss alla 
oavsett ålder.” Det skriver förläggarna och genusvetarna 
Kristina Henkel, Jämställt.se, Marie Tomicic, författare till 
boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, Karin Salms
son, OLIKA förlag och Camilla Nyman, Positiv förlag som 
ger ut Tivoli. 

Egmonts förlag bemöter kritiken med att man tittat på 
undersökningar som Orvesto och SCB har gjort och som 
visar vad målgruppen vill ha. Dessutom har förlaget fo
kusgrupper med barn som ger kunskap om vad målgrup
pen vill ha. 

ÅE

Om tidskrifter 
– visste ni...
…att en trend i tiden är att blog
gar nu blir tidskrifter.

…att antal tidskrifter som ges ut 
inom branschområdet Fritid och 
kulturell/ideell verksamhet är 53 
stycken, enligt Tidningsstatistik 
(TS)/Sveriges Tidskrifter.

… att 71 nya tidskrifter startades 
2010 medan 51 lades ned under 
samma år.

…att 36% av svenskarna läser 
tidskrifter (papper 34% och på 
nätet 2%) en genomsnittlig dag, 
86 % ser på TV. 

…att den tid per dag som svens
ken i genomsnitt lägger ned på 
att läsa tidskrifter är 13 minuter, 
den genomsnittlige tidskrifts
läsaren lägger ned 60 minuter/
dag.

…att andelen kvinnliga tid
skriftsläsare är större än ande
len manliga, i alla åldersgrupper.

…att den största andelen tid
skriftsläsare 43% (dvs som läste 
minst en tidskrift en genom
snittlig dag 2010) återfanns i 
åldersgruppen 55–64 år; förde
lat på sysselsättning är högre 
tjänstemän/akademiker samt 
pensionärer de två största grup
perna tidskriftsläsare; fördelat 
på region återfinns störst andel 
tidskriftsläsare i pendlingskom
muner (38%), glesbygdskom
muner (38%) samt i Stockholm 
(35%).

…att andelen manliga chef
redaktörer bland Sveriges Tid
skrifters medlemmar var 53% år 
2010 medan andelen kvinnliga 
var 42% samma år.

…att en tidskrifts största kost
nader i regel är personal, tryck & 
papper samt distribution.

…att 91% av alla tidskrifter går 
till återvinning.

Källa: Tidskriftsfakta 2011/
Sveriges Tidskrifter

HZ

Vi ger exempelvis kurser inom: 
Dewey, digitalisering, ledarskap, 
litteraturförmedling och skolbiblioteks-
verksamhet.

 

Fortbildning

Läs mer om våra kurser: 
www.hb.se/bhs/utbildning
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 Ett trettiotal represeNtaNter från det 
tyska språkområdet kommer att besöka mäss-
san och delta i omkring tjugo temasemina-
rier. Och i temamontern utlovas aktiviteter 

varje halvtimme. Författarna från Tyskland dominerar 
i antal (14 st), Österrike har sju representanter på plats 
och Schweiz har tre författare. Majoriteten av de gäs-
tande författarna från språkområdet torde vara föga 
kända av den svenska publiken – flera översätts i år för 
första gången. Därtill har man valt att 
lyfta fram den yngre generationen som 
är verksamma som författare idag. 
Några av dem som gästar mässan har 
dock översatts till svenska tidigare, t ex 
barn- och ungdomsförfattaren tillika 
illustratören Cornelia Funke (Tysk-
land), Anna Mitgutsch (Österrike), 
Felicitas Hoppe och Silke Scheuer-
mann (Tyskland). Pop- och punkiko-
nen Nina Hagen, torde heller inte vara 
något okänt namn. Från bilder känner 
vi hennes ganska aggressivt sminkade 
persona men nu är hon aktuell med en 
– som det heter – ”osminkad” självbio-
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Business as usual

Av Henriette Zorn

grafi. Thomas Steinfeld, redaktör på Süddeutsche Zei-
tung i München har en stark koppling till Sverige, han 
skriver och talar svenska och har även varit verksam 
som kritiker i Sydsvenskan och Expressen. 2010 höll 
han t ex Adam Helms Lecture på Stockholms universi-
tetsbibliotek. Uwe Timm, född 1940, är väl den av de 
gästande tyskspråkiga författarna som hör till den äldre 
mer väletablerade generationen. Han debuterade 1974 
med romanen Heiße Sommer – en ingående skildring av 

livet och vardagen vid tiden för den tyska 
studentrevolten och 68-rörelsen. 1993 
kom boken Upptäckten av currywursten 
(på svenska 2009) – en roman, under-
stundom skröna, med självbiografiska 
inslag som skildrar Tredje rikets under-
gång och efterkrigstidens första svåra år 
i Tyskland. Med ett tjugotal böcker, varav 
fem är översatta till svenska, och även 
filmmanus bakom sig, hör han idag till en 
av de mer kända och framgångsrika för-
fattarna i Tyskland.

Herta Müller gästar årets mässa men 
inte – i alla fall av programmet att döma 
–  som en del av den tyskspråkiga tema-
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Uwe�Timm.� Silke�Scheuermann.�

Efter storsatsningen förra året på Tema 
Afrika är Bok & Bibliotek genom årets 
temasatsning tillbaka på europeisk mark 
med ”Tre länder – ett språk”, dvs med 
fokus på modern tyskspråkig litteratur från 
Tyskland, Schweiz och Österrike. 
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satsningen. I ett arrangemang av Rumän-
ska kulturinstitutet diskuterar Herta Mül-
ler – 2009 års nobelspristagare i litteratur – 
tillsammans med den ungerska författaren 
Peter Nádas och den svenska författaren 
Aris Fioretos om ”Språket som Heimat”. 
I ytterligare en programpunkt samtalar 
Herta Müller med akademiledamoten och 
författaren Anders Olsson kring sin roman 
Flackland från 1995 som nu nyutkommer på 
svenska i en reviderad version.

Nobelpristagare nr 2 på mässan är förra 
årets pristagare Mario Vargas Llosa, aktuell 
med en ny roman: Keltens dröm.

Glädjande nog fortsätter den uppryck-
ning som gjorts när det gäller de biblioteksrelaterade 
seminarierna som i år är rekordmånga i jämförelse 
med de senaste åren. Men det kan ändå inte hjälpas: det 
känns fortfarande som om mässledningen är ganska 
ljumma till ett av de två ord som tillsammans  kommit 

AKTUELLT HOS FILMBIBLIOTEKET

FILMBIBLIOTEKET / FILMDATA AB, Göteborgsvägen 19, 504 35, Borås
Tel. 033 - 22 52 30 Fax 033 - 44 44 66 fi lmbiblioteket@bonver.com   

BESÖK OSS PÅ ÅRETS 
Bok & Biblioteksmässa!

Kom förbi våran monter 
och ta del av våra många 

mässerbjudanden på både 
fi lm, spel och inredning!

gästar Filmbibliotekets monter på fredagen 
kl. 14-15 & 17-18, samt lördagen kl. 11-12, 
för signering av Tårtan, Kant & Krall-boxen!

22-25 SEPTEMBER

MONTER

E01:26

Carl Johan De Geer

att bli ett så starkt varumärke: bibliotek (läs 
Jan-Erik Petterssons text på sid 30).

Svensk Biblioteksförening kraftsamlar i 
år liksom förra året genom gratisseminarier 
på Biblioteksscenen där det blir aktiviteter 
hela torsdagen och fredagen. 

Annars ser det rätt mycket ut som förra 
året: mycket svenskt, ganska mycket nord-
iskt, inte så många anglo-saxiska hot shots 
men ändå några som Jonathan Franzen och 
den mäkta populära brittiske historikern 
Simon Sebag Montefiore. 

Och så ett litet minitema, denna gång 
i form av en koncentration författare och 
kulturpersonligheter från Vitryssland (Be-

larus). Egen monter och scen på mässan samt program 
som kretsar kring yttrandefrihet i landet som kallats 
Europas sista diktatur.

Rätt mycket business as usual. ■
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 Bok & bibliotek har vuxit dramatiskt un-
der de 27 år som den existerat. Från 5 000 
besökare det första året till en stadig siffra 
runt hundratusen i dag. Från 1 000 kvadrat-

meters monteryta 1985 till cirka 13 000 vid den senaste 
mässan. 

Men biblioteken som var mässans centrala målgrupp 
när den startade har däremot, allt eftersom åren gått, 
blivit allt mer osynliga. E-hallen där biblioteken finns 
har hamnat i marginalen, antalet biblioteksutställare 
har minskat i takt med att montrarna har blivit dyrare 
och seminarierna med biblioteksanknytning har blivit 
färre och fått mindre uppmärksamhet.

Mer bok och mindre bibliotek således. 
Samtidigt har andra samhällsinstitutioner och äm-

nesområden tagit större plats på mässgolvet och fram-
gångsrikt vänt sig ut mot allmänheten. Internationella 
Torget, som samordnats av LO-TCO och åtminstone 

tidigare sponsrats av SIDA, har nått en stor publik och 
detta gäller också Svenska kyrkan med Se människan-
scenen, Vetenskapsrådet med Forskartorget och av-
delningen Mat & Trädgård med Kockteatern och Träd-
gårdsscenen.

– Det är ju lite konstigt om biblioteken hamnar på un-
dantag på en mässa som heter Bok & Bibliotek samti-
digt som intresset för litteratur ökar och det startas fler 
och fler förlag, säger Gunnar Südow, litteraturkonsu-
lent vid Kultur i Väst, Västra Götalandsregionens kul-
turförvaltning.

Svensk Biblioteksförening hade för ett par år sedan 
en intern diskussion om Bok & Bibliotek, som handlade 
om hur mycket tid och kraft man skulle lägga på arran-
gemanget mot bakgrund av att mässan satsar mer och 
mer på bokdelen och att det blivit allt dyrare att ställa 
ut, berättar Niclas Lindberg, föreningens generalsekre-
terare.

Bok utan bibliotek?

Bok & Bibliotek i Göteborg är Sveriges största enskilda 
litteraturmanifestation. För bokintresserade personer runt 
om i landet är den kort och gott bokmässan. Men biblioteken 
har med åren blivit allt mer osynliga.
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Biblioteken�som�var�mässans�centrala�målgrupp�när�den�startade�har,�allt�eftersom�åren�gått,�blivit�allt�mer�osynliga.�

Av Jan-Erik Pettersson
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– Vi kom fram till att vi borde koncentrera våra aktivi-
teter till Biblioteksscenen, där vi själva kan styra inne-
hållet och där vi brukar ha ett femtiotal specialinriktade 
programpunkter, hellre än att lägga ner en massa arbete 
på att ta fram och föreslå olika seminarier som sedan 
ändå sorteras bort av mässan i sista omgången.

Men Biblioteksscenen är bara igång under fack-
besökarnas dagar, alltså under torsdagen och fredagen. 
Under de publika dagarna lördag och söndag är likväl 
många bibliotekarier på plats och detta borde kunna 
utnyttjas bättre än vad som sker idag för att nå ut till all-
mänheten, menar Margareta Lundberg Rodin, prefekt 
vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Tankarna på att stärka bibliotekens roll på mässan 
har väckts inom en grupp som arbetat med att organi-
sera mötesplatskonferensen på Högskolan i Borås. Där-
efter har Margareta Lundberg Rodin tillsammans med 
Gunnar Südow och Karl Isaksson på Kungliga biblio-
teket träffat ledningen för Bok & Bibliotek för att disku-
tera en utökad bibliotekssatsning, tidigast från och med 
2012 års mässa.

Från mässledningens sida är man medveten om att 
det funnits ett missnöje från bibliotekshåll.

– Men för oss är biblioteken fortfarande en av grund-
pelarna, säger Anna Falck, vd för Bok & Bibliotek.

– Det är i och för sig inte konstigt att bibliotekariernas 
andel av besökarna har minskat jämfört med de första 
åren eftersom mässan är så mycket större i dag, menar 
hon.

Det finns inte heller någon tydligt nedåtpekande 
trend när det gäller bibliotekariers besök på mässan sett 
i relation till andra fackbesökare, vilket framgår av ta-
bellen här intill – siffror som dock bör tas med en ganska 
stor nypa salt eftersom intervjuerna knappast utförts på 
ett standardiserat sätt. 

Anna Falck välkomnar förstås en nytändning från 
bibliotekens sida. 

– Men mässan kan inte göra det på en egen hand, det 
vet vi av erfarenhet. Om vi till exempel har satsat på ett 
visst temaland och förlagen från det landet inte varit till-
räckligt intresserade så har det inte gått att få det hela att 
lyfta. Men när man går in kraftfullt i mässan, som Tysk-
land gör i år, får man däremot ett väldigt starkt fokus. 

– Förutsättningen är alltså att det finns någon motive-
rad aktör som kan ta ett helhetsansvar. I ett sådant läge 
ställer vi med glädje upp och bereder plats för utställ-
ningen, gör seminarier, bjuder in gäster och så vidare, 
säger Anna Falck.

Mässledningen försäkrar alltså att man vill satsa på 
biblioteken. Och redan på årets mässa märks ett visst 
trendbrott – programmet innehåller tjugo olika semi-
narier med biblioteksinriktning, allt från pliktleverans-
erna till biblioteken och marknaden (se sid 34). 

Tillbaka till rötterna skulle man kunna säga, för det 
är ändå viktigt att minnas att den i dag så stora och be-
tydelsefulla mässan har startats av biblioteksfolk för 
biblioteksfolk.

Bibliotek 85 hette mässan första året den gick av 
stapeln. Den kallades bibliotekskonferens och hade 
dragits igång av två personer från biblioteksvärlden – 
Conny Jacobsson och Bertil Falck

Jacobsson började sin bana på Bibliotekshögskolan 
som ansvarig för datorer och kopieringsmaskiner. Sena-
re kom han själv in på skolan, utexaminerades och gick 
direkt till ett jobb som bibliotekschef i Hagfors. Bertil 
Falck var ursprungligen patrullerande polis, arbetade 
sedan på SÄPO och som säljchef på Datema innan han 
blev administrativ chef för Göteborgs stadsbibliotek 
och fick smeknamnet pojken med guldbyxorna för sin 
förmåga att skaffa fram pengar till sådant som tidigare 
var omöjligt att genomföra.

– Det var ju trevligt med alla biblioteksmöten och 
konferenser man var på, men det var alltid samma lilla 
gäng som deltog och man hade alltid roligast mellan 
programpunkterna, minns Bertil Falck.

Det var i samband med en SAB-konferens som en 
tanke väcktes:

– Man borde göra något för våra bibliotekarier. Något 
de inte upplevt tidigare.

Ett par år senare öppnade alltså Bibliotek 85 sina por-
tar i Göteborg i Svenska Mässans regi. Tillställningen 
hade som sig bör sin tyngdpunkt på många och långa 
programpunkter om biblioteksfrågor. Men det som 
väckte uppmärksamhet utanför de specialiserade kret-
sarna var att man hade lyckats locka dit ett antal kända 

–�För�oss�är�biblio-
teken�fortfarande�en�
av�grund�pelarna,�säger�
Anna�Falck,�vd�för��
Bok�&�Bibliotek.�
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År Bransch 
 Bibliotek

2010 27 %
2007 18 %
2005 18 %
2000 28 %
1999 29 %
1995 38 %
1991 25 %
1985 43 %
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32 | BiBlioteksBladet [06/07:2011]

författare som Michael Ende, Neil Postman, 
Isaac B Singer, Jörn Donner och Suzanne 
Brøgger. 

– Vi ville ju att det skulle bli en biblioteks-
konferens som slog världen med häpnad, 
säger Bertil Falck. 

I en radiointervju alldeles före öppnan-
det lovade han att det man nu gjorde skulle 
på sikt bli lika viktigt som bokmässorna i 
Frankfurt och Bologna. 

– Fast vid den tidpunkten hade jag inte ens 
satt min fot på Frankfurtmässan och visste 
knappt vad den gick ut på, medger han.

Redan denna första mässa gjorde man en 
upptäckt som blev avgörande för mässans 
framtid – man skulle kunna kalla det för 
Singer-effekten. 

När Isaac Bashevis Singer, 1978 års no-
belpristagare i litteratur, kom till Göteborg 
hade han planerat att läsa upp en av sina no-
veller, men när han kom in i den fullsatta se-
minariesalen och mötte åhörarnas förvän-
tansfulla blickar ändrade han sig på stående 
fot och höll ett oförberett anförande om 
böcker och läsning och sin egen barndom 
som gjorde publiken salig av lycka.

Det var ett seminarium som det talades länge om.
Bokälskare vill läsa författares böcker, inte gå och 

titta på författare, brukade det heta. Men detta visade 
sig vara helt fel. Människor ville visst titta på författare 
– och lyssna till dem. Och ju fler författare, och framför 
allt ju fler kända författare, som kom till mässan desto 
mer publik strömmade till. Och när publik och förfat-
tare var på plats så kom medierna i stora flockar och när 
medierna var där kom politiker och andra kända perso-
ner. 

– En viktig uppgift för mässan var att höja bibliote-
kens och bibliotekariernas status, inte minst i politiska 
kretsar, både på riksplanet och kommunalt, och det tror 
jag vi har lyckats med, menar Bertil Falck i dag.

Bok & Bibliotek har med åren blivit en kraftfull scen, 
en av de mest markanta i landet, för kulturfrågor och 
samhällsfrågor. Men det är ingen enkel scen att behärs-
ka. Många nya författare, som trott att mässan skulle ge 
dem deras stora lyft, har blivit besvikna. Många insti-
tutioner, som hoppats på ökad uppmärksamhet för just 
deras fråga, har sett förhoppningarna grusas.

Men faktum kvarstår – mässan finns där för den som 
kan utnyttja den.

Att biblioteksfrågorna i mässans allmänna expan-
sion dock har kommit att hamna allt mer i marginalen, 
erkänner Bertil Falck:

– Jag kan ju se i de gamla mässkatalogerna att vi hade 
massor av bibliotekspunkter de första åren och det var 
ju också i första hand bibliotekarierna vi vände oss till. I 
dag är det så många som vill göra program, det är en helt 
annan trängsel och förlagen trycker på och vill ha sina 
författare på seminarier. 

– Men statistiken visar att bibliotekarierna fortfaran-
de kommer till mässan och det gläder vi oss åt. Och det 
har funnits exempel på djärva satsningar från bibliotek-
ens sida. Jag minns till exempel att Skånebiblioteken en 
gång rullade ut en gräsmatta från Weibulls och ställde 

�–�En�viktig�uppgift�för�mässan�var�att�höja�
bibliotekens�och�bibliotekariernas�status,�inte�
minst�i�politiska�kretsar,�både�på�riksplanet�och�
kommunalt,�och�det�tror�jag�vi�har�lyckats�med,�
menar�Bertil�Falck,�mässans�grundare.�
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ut skånska möbler och tanken var att visa på 
biblioteket som ett centrum i regionen, och 
det är kanske lite sådana kreativa idéer som 
krävs också, även jag förstår att det finns en 
ekonomisk sida av detta, säger Bertil Falck.

Biblioteksföreningens Niclas Lindberg 
understryker att den ekonomiska aspekten 
väger tungt. 

– Intresset för att ställa ut har minskat i takt 
med att det har blivit dyrare. Och man måste 
komma ihåg att det även kostar mycket peng-
ar att skicka ett stort antal medarbetare till 
mässan. Biblioteken är inga penningstinna 
inrättningar. De lever på skattemedel och 
kan inte som förlagen använda mässan för att 
öka sina intäkter.

Men är det inte viktigt att bibliotekarierna 
är med på mässan och får möta författare 
och förlag; att bibliotekarierna blir en del av 
bokbranschen och av det litterära samman-
hanget?

– Både ja och nej. För det första finns det 
många andra tillfällen där detta kan ske. För 
det andra tycker jag inte att mässan gjort sär-
skilt mycket för att systematiskt skapa sådana 

möten, säger Niclas Lindberg.
– Som bokintresserad person kan jag lockas av de lit-

terärt inriktade delarna precis som vilken allmänhet 
som helst, men jag är inte säker på att de som håller i 
pengarna på den lokala nivån har lust att skicka mäng-
der av bibliotekarier till mässan av det skälet. Det är de 
yrkesinriktade seminarierna och programpunkterna 
som skapar legitimiteten när det gäller bibliotekarier-
nas närvaro på mässan. 

– Jag tror att mässan själv måste bestämma sig för om 
man även vill vara en biblioteksmässa och då vidta en 
del strategiska åtgärder. Att antalet bibliotekspunkter 
ökar på årets mässa är klart ett steg i rätt riktning. 

Att få till stånd en samlad satsning kring biblioteken 
är en nationell angelägenhet, anser Gunnar Südow på 
Kultur i Väst.

– Man borde försöka hittat en finansiering så att man 
kunde hyra E-hallen och göra om den efter en helhets-
idé, ungefär som man gjort med Internationella torget. 
Det handlar om att bryta trenden vad gäller bibliote-
kens och bibliotekariernas närvaro på mässan. Dess-
utom tror jag att det skulle ligga väl i tiden.

– Att skapa ett centrum för biblioteken, ett torg som 
får en satsning av det här slaget att hänga ihop och sy-
nas utåt på ett tydligt sätt är centralt, menar Margareta 
Lundberg Rodin. 

– Det känns naturligt att KB tar ett övergripande an-
svar eftersom det är KB som har det nationella samord-
ningsuppdraget. Sedan får man naturligtvis förhandla 
med mässan om de ekonomiska villkoren och försöka 
hitta en modell för samfinansiering mellan de institu-
tioner som deltar.

– Idag har ju också olika typer av bibliotek närmat 
sig varandra, man talar om samma saker och arbetar 
allt mer med samma saker och det menar jag ger större 
möjligheter än förr när det gäller att manifestera sig ge-
mensamt och även att lära av varandra, säger Margareta 
Lundberg Rodin. ■

→

KIITOKORI OY
Box 22, FI-47401 Kausala, Finland
tel. +358 10 616 1200
fax +358 10 616 1222

FINSK KVALITET OCH DESIGN

www.kiitokori.fi 

ERFARENHET
•  Karosserifabrik sedan 1949, bussar för många olika behov
•  Tillverkning av bokbussar sedan 1965 – med över 4 
 decenniers utveckling och erfarenhet
•  Omkring 600 bussar levererade till alla de nordiska 
 länderna  och  mellaneuropa

VISION
•  Att tillsammans med biblioteken utarbeta tilltalande 
 och fungerande lösningar
•  Ett utmärkt koncept med fi nsk kvalitet och design
•  Visionen skapas av kreativt samarbete mellan 
 bibliotek och professionell tillverkare

PÅLITLIG KVALITET
•  Rostfri konstruktion mot tidens tand
•  Varm och robust bokbuss för krävande nordiska förhållanden
•  Kvalitetsprodukt som behåller sitt värde

VI SES PÅ BOK & BIBLIOTEK I GÖTEBORG!



KIITOKORI OY
Box 22, FI-47401 Kausala, Finland
tel. +358 10 616 1200
fax +358 10 616 1222

FINSK KVALITET OCH DESIGN

www.kiitokori.fi 

ERFARENHET
•  Karosserifabrik sedan 1949, bussar för många olika behov
•  Tillverkning av bokbussar sedan 1965 – med över 4 
 decenniers utveckling och erfarenhet
•  Omkring 600 bussar levererade till alla de nordiska 
 länderna  och  mellaneuropa

VISION
•  Att tillsammans med biblioteken utarbeta tilltalande 
 och fungerande lösningar
•  Ett utmärkt koncept med fi nsk kvalitet och design
•  Visionen skapas av kreativt samarbete mellan 
 bibliotek och professionell tillverkare

PÅLITLIG KVALITET
•  Rostfri konstruktion mot tidens tand
•  Varm och robust bokbuss för krävande nordiska förhållanden
•  Kvalitetsprodukt som behåller sitt värde

VI SES PÅ BOK & BIBLIOTEK I GÖTEBORG!



34 | BiBlioteksBladet [06/07:2011]
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Tjugo  
biblioteks-
relaterade 
seminarier på 
årets mässa

Torsdag 22 sept.
10.00–10.45
Bokcirklar överallt – om en ny folkrörelse
Medverkande: Nina Frid, Helena Jannert, Immi 
Lundin, Kerstin Rydbeck. 
Moderator: Marie Lundström. 
Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och 
Kultur i Väst

10.30–10.50
350 år av pliktleveranser – då, nu, sen!
Medverkande: Boel Larsson, Eva Lundgren, Elisa
beth Mannerfeldt.
Arr: Kungliga biblioteket

11.00–11.45
Barns perspektiv på läsning
Medverkande: Amira Sofie Sandin, 
Åse Hedemark, Karin Hjelm.
Moderator: Lena Lundgren.
Arr: Institutionen för Biblioteks och 
Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås/
BHS, Svensk Biblioteksförening, Institutionen 
för ABM vid Uppsala universitet och projektet 
Läskonster/Länsbibliotek Gävleborg Uppsala

12.00–12.45
Boken och biblioteket
Med den digitala teknikens inträde har bokens 
gränser blivit otydliga.
Medverkande: Rasmus Fleischer, Annina Rabe, 
Nina Lekander, Pelle Snickars.
Moderator: Gabriel ItkesSznap.
Arr: Ink bokförlag och Riksbankens Jubileumsfond

13.00–13.45
Tillgång till skolbibliotek – för alla!
Medverkande: Lotta DavidsonBask, Edward 
Jensinger, Margareta Lundberg Rodin, Bertil 
Östberg.
Arr: Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG, och 
Svensk Biblioteksförening

13.00–13.20
What’s in it for me?
Hur blir alla digitalt delaktiga?
Arr: Kungliga biblioteket

14.00–14.45
Bibliotekariernas arbetsmarknad
– så kan vi lära av varandras framgångar.
Monica Deildoc, Pernille Drost, Karin Linder.
Moderator: Katarina Pietrzak, journalist.
Arr: DIK

15.00–15.45
De 265 första dagarna
– KB som nationell samordnare.
Gunnar Sahlin, Gunilla Herdenberg, 
Karin Grönvall, Margaretha Eriksson, 
Moderator: Niclas Lindberg.
Arr: Svensk Biblioteksförening och 
Kungliga biblioteket

16.00–16.20
Biblioteket rätt och lätt
Hur gör man information om bibliotekens 
verksamhet mer tillgänglig för personer som 
behöver bearbetad information?
Karin Sundström.
Arr. Regionbibliotek Stockholm

16.30–16.50
Nedläggning – hot eller möjlighet?
Fia Söderberg.
Arr: Länsbibliotek Gävleborg Uppsala

16.30–16.50
Det är jag som är chefen
– om det subjektiva ledarskapet
Christer Hermansson
Arr: BTJ förlag

17.00–17.45
Sociala medier i bibliotek
Medverkande: Jan Nolin, Mathias Klang, Niclas 
Forsgren. 
Moderator: Mats Herder.
Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Fredag 23 sept.
09.30–09.50
Nationell katalog
Martin Malmsten.
Arr: Kungl. Biblioteket

10.00–10.45
Bibliotek – marknad eller demokrati
Kerstin Brunnberg, Stefan Eklund, Elsebeth Tank.
Moderator: Jan Ristarp. 
Arr. Sveriges Författarförbund, SFF:s Biblioteksråd

11.00–11.45
Ett arv bevaras bit för bit
– digitaliseringen av Sveriges och Europas kultur
arv.
Medverkande: Christer Nylander, Louise Edwards, 
Jill Cousins, Karin Linder.
Moderator: Pelle Snickars.
Arr: Kungliga biblioteket

13.00–13.20
Bibioteket, boken och den långa svansen
Ska biblioteken ha böcker som ingen läser? 
Karin Runevad.
Arr: Regionbibliotek Stockholm

13.30–13.50
Vyöddale
– samisk läs och kulturrajd
Medverkande: Sophia Rehnfjell, AnnHelén Laes
tadius, Catarina Henfridsson.
Arr: Vindelns kommunbibliotek och Norrländska 
litteratursällskapet/FC Norr

14.00–14.45
Barn, bibliotek och delaktighet
Medverkande: Barbro Johansson, Amira Sofie 
Sandin, Mats Andersson, Gunilla Karlsson. 
Moderator: Frances Hultgren. 
Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås 

15.00–15.20
Biblioteken och de nya medierna
Kungliga bibliotekets audiovisuella samling inne
håller över 8 miljoner timmar radio, tv, film och 
musik som bara forskningen har tillgång till. 
Arr: Kungliga biblioteket

15.30–15.50
Läsecirklar för mångkultur och integration
Medverkande: Larry Lempert, Christer Hermans
son, Mats Pettersson, Katrin Olsson.
Arr: Kulturrådet

Scenprogram i E-hallen: Under 
torsdagen och fredagen arrangerar 
Svensk Biblioteksförening 
en rad gratisseminarier på 
Biblioteksscenen, i Ehallen. 

(2 st annonser
(olika) i BBL 
nr 1,2,3,4,
5,8,9,10)

BBLBBL

Möt oss i E01:02  
på Bok & Bibliotek

Lyngsoe Library Systems

Lyngsoe Library Systems levererar marknadens mest omfattande 

sortiment av automatiseringslösningar till bibliotek med 

integration till alla olika bibliotekssystem. Vi har ett väl  beprövat 

sortiment av självbetjäningsautomater, sorteringssystem, RFID 

utrustning, software integration, service och support.

Besök oss i monter E03:11 på Bokmässan och hör vad vi kan göra 

för ditt bibliotek, eller kontakta Madeleine Öfwerström per telefon 

(+46) 703 830 980 / E-post mom@lyngsoesystems.se 

www.LyngsoeLibrary.com  ·  Library@lyngsoesystems.com

Intelligenta bibliotekslösningar
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Färgstarka nyheter från  
Ven, Halland och Öland!

De tillhör några av våra mest älskade klassiker. 
Och de har inte en minsta tanke på att lägga verk-
samheten på hyllan. 
Det är med stor glädje vi presenterar våra nya Plus-
versioner av bokvagnarna Halland, Ven och Öland! 
Ytorna är belagda med ett slitstarkt laminat som 
både tål stötar och oöm behandling och som  
behåller sin snygga finish i många, många år. 

Och så det roligaste av allt: färgerna! Välj mellan fräscht 

(inom  kort lanserar vi även en snygg grå variant och 
även våra bilderbokslådor i läckra Plus-versioner). 

de naturligtvis kvar i sortimentet. 

Bokvagn Ven Plus rymmer ca. 200 normalböcker.

4603 vit/vitt
4604 svart/svart

4.095:- exkl moms

4605 orange/vitt
4606 lime/vitt

Bokvagn Öland Plus rymmer ca.100 normalböcker.

4625 vit/vitt
4626 svart/svart

3.960:- exkl moms

4627 orange/vitt
4628 lime/vitt
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MONTER G01:19

Bokvagn Halland Plus rymmer ca. 70 normalböcker.

42162 vit/vitt
42163 svart/svart

3.395:- exkl moms

42164 orange/vitt
42165 lime/vitt

Eurobib_Halland_mfl_BBsept11.indd   1 11-08-24   15.27.18
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Ytorna är belagda med ett slitstarkt laminat som 
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Välkommen till www.eurobib.com och läs mer.
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rågaN om vem som blir ny 
KB-chef kommer att få sitt svar 
under hösten, troligen i oktober. 
Men bibliotekssektorn väntar 
också, med viss otålighet, på 
svar på den betydligt mer kom-
plicerade fråge ställningen om 

vilket KB det är som den nye riksbibliotek-
arien kommer att leda. 

Bilden av KB:s framtida roll och verk-
samhet är fortfarande suddig i konturer-
na, otydligheten är relaterad till det nya 
uppdraget och den nya instruktionen 
som trädde i kraft 1 augusti. 

Samtidigt pågår (som redan rapporterats på Biblio-
teksbladet.se) en så kallad myndighetsanalys, se-

dan regeringen i juni beslutade att ”utvärdera 
verksamheten vid Kungliga biblioteket”. Or-
ganisationen ska ses över och analysen ska ”ge 

förslag på hur myndigheten, om möjligt, kan förbättra 
sin verksamhet”. Eventuella förändringar och förbätt-
ringar ska ske inom ramen för KB:s budget. 

Nej, från politiskt håll finns inte några ekonomiska 
extra tillskott att vänta, politikerna är betydligt mer ge-
nerösa när det gäller att ha förväntningar (också dessa 
otydliga) på att KB ska dra ett tungt lass när det gäller 
vad som kan sammanfattas som ”den digitala agen-
dan”. 

Till KB:s redan besvärliga ekonomiska situation kom-
mer framöver e-pliktslagen, länge förväntad men sam-
tidigt något som kan bli dyrt för KB att hantera. 

Så vem vill leda ett nationalbibliotek där nya uppdrag 
ska klaras av inom gamla ekonomiska ramar? Någon 
som är beredd att skaffa pengar på det sätt som avgå-
ende riksbibliotekarien, Gunnar Sahlin, initierat: ge-
nom att ge sig ut på tiggarstråt i den privata donations-
sfären?

När ansökningstiden gick ut var det tio som hade an-
mält intresse för att efterträda Gunnar Sahlin, som går i 
pension vid årsskiftet. 

När ansökningar blir offentliga handlingar och 
karriärs ambitioner och vilja att lämna det nuvarande 
jobbet därmed blir allmänt bekanta, minskar sök-
trycket. Men detta gäller inte riksbibliotekarietjänsten. 
Regeringen har övergivit sina tidigare ambitioner om 

den sortens ”transparens” i utnämningsprocesser och 
namnen på de tio som vill bli riksbibliotekarie är sekre-
tessbelagda.

Utifrån det framstår tio sökande som tämligen få, 
vilket skulle kunna tolkas som att jobbet inte är sär-
skilt attraktivt alternativt att utbudet av lämpliga och 
hugade kandidater faktiskt inte är större. Detta trots att 
regeringens platsannons knappast efterlyste specifika 
biblioteksmeriter, istället betonade man följande: 

Gedigen ledarerfarenhet och goda ledaregenskaper. God 
kommunikativ förmåga. God insikt om forskningens vill-
kor. Erfarenhet av internationellt arbete samt god social 
kompetens och väl utvecklad samarbetsförmåga.

Den regeringen uppenbarligen vill ha är en ledare, med 
kompetens som kan sägas vara gångbar inom ganska 
många myndigheter och företag. Och man kan förstås 
se det som att regeringen, eller närmare bestämt ut-
bildningsdepartementet, menar att en god och erfaren 
ledare är lämplig oavsett vilken sektor hon eller han 
verkar inom. 

Men de allmänt hållna meritformuleringarna kan 
också förklaras med den förut nämnda otydligheten, 
med att varken regeringen eller någon annan har någon 
riktig kläm på vad det är för verksamhet som den nye 
riksbibliotekarien ska leda. Vilket också skulle kunna 
vara ett skäl till det blygsamma antalet ansökningar. 

Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförenings gene-
ralsekreterare, ser både risker och möjligheter med att 
meriter och förväntningar formuleras mindre precist:

– Den instruktion som KB nu har fått är väldigt öppen. 
Det innebär att myndighetschefen kommer att få stor 
betydelse för hur det nya uppdraget kommer att utfor-
mas och utvecklas.

– Nej, det finns inga uttalade krav på den nye riksbib-
liotekarien, annonsen saknar beskrivning av det nya 
uppdraget, å andra sidan betonas inte heller det gamla. 
Detta innebär, åtminstone teoretiskt, att den som blir 
ny KB-chef kan slå sig till ro, men också att det inte finns 
några begränsningar för den som vill åstadkomma för-
ändring.

Annonsen efterlyser inte heller att nye RB ska ha för-
ankring i bibliotekssektorn, vilket Niclas Lindberg inte 
är säker på är nödvändigt. 

– Men en riksbibliotekarie måste vara besjälad av 

Vem blir ny riksbibliotekarie?

Av MarieLouise Samuelsson I förhandsspekulationerna figurerar namn inifrån KB och personer som 
befinner sig i chefspositioner inom arkiv- och biblioteksvärlden samt 
en professor från Kungliga Tekniska högskolan. 
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idén att biblioteken spelar stor roll och man måste kun-
na fånga upp strömningar i branschen. 

Niclas Lindberg säger vidare att chefsbytet innebär 
att KB befinner sig i ett slags väntläge, det är generellt 
lätt hänt när gamla chefen ska gå och en ny, hittills 
okänd, är på väg in. 

KB:s ”väntläge” förstärks också, enligt Niclas Lind-
berg, av att instruktionen dröjde ett halvår efter att KB 
formellt fick sitt nya uppdrag. 

– En annan hämsko är förstås den besvärliga ekono-
miska situationen. KB gjorde en ambitiös plan inför det 
nya uppdraget, men fick inte de resurser man begärde.

Niclas Lindberg förstår väntläget, men känner sig 
”lite otålig”.

– Jag skulle önska att KB hade nått lite längre, att man 
hade visat mer av tydlighet. Min och många andras otå-
lighet handlar om att vi skulle vilja se beskrivet vad KB 
ser framför sig när det gäller bibliotekens roll. Avsakna-
den av tydlighet och precision leder till osäkerhet. Det 
blir lite så att luften går ur förväntningarna på det nya 
uppdraget och en samlad, nationell strategi för biblio-
teken.

Niclas Lindberg säger att det han hör från läns- och 
regionbiblioteken inte bara är en växande otålighet, 
utan i hög grad också en iver och ett definitivt intresse 
för samverkan, i enlighet med det nya uppdraget. 

– Det är sannerligen en utmaning för en ny RB, men 
det innebär ju också något positivt, stora möjligheter 
för den som har förmåga att leda. 

När han sagt detta, i slutet av intervjun, frågar jag om 
han själv har sökt jobbet. Hans namn är nämligen ett 
av den handfull som figurerar i interna och externa för-
handsspekulationer.

Niclas Lindberg är annars pålitligt vältalig när det 
gäller biblioteksfrågor, men nu blir han alldeles tyst. 

– Nej, jag har inte sökt. 
Han passar därefter skickligt på frågan om han skulle 

vilja ha jobbet:
– Eftersom jag är generalsekreterare för Svensk Bib-

lioteksföreningen är det olämpligt att jag söker, jag och 
den som blir ny RB ska ha rena relationer och inte ha 
konkurrerat om samma jobb.

Niclas Lindberg är alltså ett av de namn som nämns, 
liksom Inga Lundén, föreningens ordförande och 
Stockholms stadsbibliotekarie.

Andra namn i spekulationerna 
är en trio som redan finns på KB: 
biträdande riksbibliotekarie Mag-
dalena Gram, Gunilla Herdenberg, 
chef för KB:s Avdelning för nationell 
samverkan, och KB:s forskningschef 
Pelle Snickars. 

Vidare nämns Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörel-
sens arkiv och bibliotek samt Mats Herder, dekan och 
överbibliotekarie vid Kungliga Tekniska högskolan. 

En annan KTH-medarbetare som finns med i 
förhandssnacket är Mats Ericson, professor och 
arbetsmedicinsk forskare och tidigare rektor 
för Försvarshögskolan. Det kan tyckas som ett 
otippat namn, men Mats Ericson har förank-
ring i (national)biblioteksfrågorna genom att 
han varit SUHF:s representant i KB:s styrgrupp 
för Open Access samt att han mellan åren 
2004 -2006 var ordförande för BIBSAM-rådet. 
Till detta kommer att han med entusiasm 
nämns på chefsnivå inom KB. Mot Mats Er-
icsson talar att han entledigades som rektor 
för Försvarshögskolan efter interna konflik-
ter och motsättningar mellan honom och det 
departement som nu ska utnämna ny riksbib-
liotekarie. 

Det ska sägas att de här uppräknade namnen är ett 
resultat av spekulationer, om än hyggligt kvalificerade 
sådana, de nämns inom KB och i initierade externa kret-
sar. Några av de uppräknade har också, informellt, be-
kräftat för Biblioteksbladet att de har sökt.

Det kan självfallet också bli någon helt annan än de 
uppräknade. Regeringen måste inte heller välja någon 
av de tio som anmält intresse. 

Kanske kan utbildningsdepartementet rentav tänka 
sig två riksbibliotekarier, det vill säga ett delat ledar-
skap? Mellan, exempelvis, Magdalena Gram och Pelle 
Snickars?

Gram har oomtvistat skarp kompetens och en rea-
listisk hållning till KB:s verksamhet, ekonomi och tra-
dition. Pelle Snickars är etablerad i en fri roll, hemtam 
och engagerad i vad man kan sammanfatta som digitala 
frågor – dessutom KB:s mesta mediekändis. 

Och med tanke på de många och skiftande problem 
som KB står inför kanske det behövs två chefer. Minst. ■

”Jag skulle önska att KB hade 
nått lite längre, att man hade 
visat mer av tydlighet. Min och 
många andras otålighet handlar 
om att vi skulle vilja se beskrivet 
vad KB ser framför sig när det 
gäller bibliotekens roll.
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 Så kom det till sist, regeringsbeslu-
tet om att ”utvärdera verksamhe-
ten vid Kungliga biblioteket”. 

Att något slags översyn av KB 
skulle ske har, som Biblioteksbladet flera 
gånger skrivit om, länge varit förväntat. 

Interna och externa bedömare har sett 
det som en ofrånkomlig konsekvens av 
bland annat de senaste årens ekonomiska 
bekymmer. Uppfattningen att något måste 
göras relaterades också till den enkät som 
visade på missnöje hos KB-personalen. 

Efter att under förra året upprepade 
gånger ha försäkrat att ingen sär-
skild översyn av KB var aktuell 
har regeringen, närmare bestämt 
Utbildningsdepartementet, allt-
så bestämt sig. 

Det var vid regeringssamman-
trädet den 16 juni som man upp-
drog åt Statskontoret att utföra 
en så kallad myndighetsanalys 
och redovisa resultatet av denna senast 20 
januari 2012. 

Riksbibliotekarie Gunnar Sahlins förord-
nande går ut i november i år och man kan 
därmed konstatera att hans efterträdare 
tillträder ett nationalbibliotek vars verk-
samhet blivit rejält genomlyst. 

Analysen ska enligt regeringens direktiv:

1) Beskriva hur KB fullgör sitt uppdrag.
2) Beskriva hur interna och externa fak-

torer påverkar myndighetens möjligheter 
att fullgöra sitt uppdrag, med fokus på fak-
torer som är särskilt viktiga för verksamhe-
ten. 

3) Belysa frågeställningar som är särskilt 
viktiga för myndighetens förutsättningar 
att fullgöra sitt uppdrag framöver. 

”Förutsättningar” handlar dock inte om 
ekonomiska resurser, i regeringsbeslutet 
heter det att analysen ska ”ha sin utgångs-
punkt i KB:s befintliga ekonomiska ramar”. 

I regeringens ”skäl för beslut” ges följande 
beskrivning av nationalbiblioteket: ”KB 
har under senare år genomgått en rad större 
förändringar. Statens Ljud- och Bildarkiv och 
Svenska Filminstitutets filmarkiv har inord-
nats i verksamhet (per den första januari 2009 
respektive 2011) och antalet pliktleveranser 
minskar inte trots en övergång till digitala 

medier, snarare bedöms leveranserna ha ökat 
i omfattning. KB har också övertagit ansvaret 
för den officiella biblioteksstatistiken och vissa 
andra samordnande uppgifter på biblioteks-
området från andra myndigheter. Det intensi-
fierade arbetet med digitalisering och förbere-
delserna inför införandet av e-pliktleveranser 
tar resurser i anspråk. Med de nya uppdragen 
träder KB in i en ny roll och i samband med 
forskarsamhällets ökade anspråk på tillgäng-
lighet, både gällande typen av och mängden 
av forskningsmaterial samt gällande tekniska 
lösningar så ställs nya krav på KB. 

Vad regeringen vill med översynen är att 
”ge KB bästa möjliga organisatoriska förut-
sättningar att klara dessa utmaningar och ge 
forskarsamhället fortsatt erforderlig service. 
Statskontoret ges därför i uppdrag att se över 
KB:s organisation och ge förslag på hur myn-
digheten, om möjligt, kan förbättra sin verk-
samhet”. 

Statskontoret som är knutet till Finans-
departementet är en förvaltningsmyndig-
het, som har som uppdrag att ”förse reger-
ingen och departementen med relevant, 
konkret och användbart beslutsunderlag 
för omprövning och effektivisering”.

Statskontorets myndighetsanalyser inne-
bär, enligt hemsidan, ”en bred genomlysning 
av en myndighets förutsättningar, verksam-
het, resultat och utmaningar. Analysen kan 
fungera som underlag i regeringens myndig-
hetsdialog och vid regeringens bedömning 
av hur myndigheten arbetar och samverkar 
för att säkerställa en rättssäker, effektiv och 
medborgar- och företagsorienterad förvalt-
ning.”

Andra pågående myndighetsanalyser 
inom kultursektorn gäller Statens Kulturråd 
samt Talboks- och Punktskriftsbiblioteket, 
vars verksamhet ska vara färdiganalyserad 
15 november. 

MarieLouise Samuelsson

Översyn av KB

”�Det�var�vid�regeringssammanträdet�
den�16�juni�som�man�uppdrog�åt�
Statskontoret�att�utföra�en�så�kallad�
myndighetsanalys�och�redovisa�
resultatet�av�denna�senast�20�januari�
2012.�”
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 INitiativet till deN så kallade ”okonferen-
sen”, Cycling for Libraries, kommer från Finland 
där ett gäng bibliotekarier cyklat flera mil för att 
göra folk uppmärksamma på att biblioteken fort-

farande behövs. Fenomenet är inte nytt. Även under 
IFLA i Göteborg 2010, var det cyklande bibliotekarier 
i farten – från satellitkonferensen i Borås till det stora 
evenemanget i Göteborg. 

På försommaren i år var det ett åttiotal bibliote karier, 
biblioteksassistenter och biblioteksälskare från bl a 
Finland, USA, Lettland, Kanada, Ryssland och Dan-

Konferens på två hjul
Alireza�Afshari,�chef�för�uppsökande�enheten�inom�SSB,�var�en�av�de�bibliotekarier�som�deltog�i�cykelkonferensen�från�Köpenhamn�till�Berlin�i�somras.�

FO
TO

: Åsa Ekströ
m

Av Åsa Ekström Detta är den bästa resa jag någonsin har 
gjort – både på det privata planet och i 
jobbsammanhang. Det konstaterar Alireza 
Afshari, chef för uppsökande enheten 
inom SSB, som var en av de bibliotekarier 
som cyklade från Köpenhamn till Berlin i 
somras.

mark som i slutet av maj samlades utanför Danmarks 
nationalbibliotek, Svarta Diamanten, för att cykla till 
Berlin. 650 kilometer cyklades i etapper mellan 28 maj 
– 6 juni. Några av cyklisterna hade fått betalt från sina 
arbetsgivare för att delta i denna otraditionella konfe-
rens medan andra använde sin semester för att kombi-
nera nytta med nöje. Ett fåtal hade fått stipendier för att 
kunna delta. Den yngsta deltagaren var 16 år och den 
äldsta var 70 år. Konferensen sponsrades dessutom 
med 100 000 kronor av företag och föreningar som 
EBSCO, Exlibris och IFLA. 

Temat för konferensen löd: Traditioner i förändring, 
bibliotekarier i rörelse. Under de tio cykeldagarna be-
sökte gruppen bibliotek och andra sevärdheter längs 
vägen. Under resans gång har man dagligdags diskute-
rat de biblioteksrelaterade frågor som deltagarna haft 
till uppgift att dryfta. 

Alireza Afshari, chef vid Stockholms stadsbiblio-
tek, Ann-Christin Karlén Gramming, bibliotekarie på 
Advokatfirman Vinge och Sara Lind, kommunikations-
ansvarig vid Stockholms universitetsbibliotek var tre av 
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Den allra första LäsAmbassadören för 
ungas läslust presenteras av kulturminister 
Lena Adelsohn Liljeroth på Bok & Bibliotek.
Kom till Debattscenen, F-hallen, torsdag 22/9 
klockan 15.00 och se med egna ögon!

deltagarna. Samtliga hade fått klartecken 
från sina chefer för att delta i konferensen 
på arbetstid. 

BBL var med och träffade några av del-
tagarna från Finland ett par dagar innan 
konferensen gick av stapeln. I samlad trupp 
besökte de då stadsbiblioteket och under en 
frukost fick de lyssna till Anna-Stina Takala, 
utvecklingsledare för bibliotek på nätet och 
lärande vid Regionbiblioteket och Mikael 
Petrén, chef för virtuella enheten vid SSB. 
Jonas Tana, som jobbar med webbtjänster 
på ett bibliotek i Helsingfors, och en av de 
drivande i Cycling for Librabries, berättade 
att frågorna varit många inför resan. 

– Allt från bästa stället att köpa begag-
nade cyklar i Köpenhamn till om det råder 
hjälmtvång, hur det blir med maten, hur 
snabbt ska man cykla, hur ska man bo osv – 
frågor som staben gett svar på eftersom hela 
konferensen varit väl planerad. Deltagarna 
har sovit i skolor, tältat på campingplatser 
och bott på vandrarhem. Med under resan 
har det även funnits en finsk kock som i sitt 
fältkök kockat vällagad och god mat till både vegetaria-
ner och köttätare. Under denna otraditionella konfe-
rens har det även funnits mer formella seminarier och 
workshops. I Nykobing var det exempelvis ett Skype-
seminarium med den amerikanske bibliotekarien Buffy 
Hamilton. I Tyskland bjöds det på ett fullmatat pro-
gram med bland annat Olaf Eigenbrodt från universi-
tet i Hamburg och medlem i IFLA Library Building and 
Equipment Standing Committee, som föreläste under 
punkten: Libraries As a Public Place. De cyklande bib-
liotekarierna har getts möjligheten att presentera sina 
egna arbetsplatser, exempelvis Åbo stadsbibliotek, ett 
sjukhusbibliotek för barn i Lettland och Logan Public 
Library i Australien. 

Dessutom var deltagarna inbjudna till olika sorters 
bibliotek som t ex ett nedlagt bibliotek i Furstenburg 
som numera drivs av volontärer, samt ett obemannat 
men ständigt öppet bibliotek i Ströby. 

Frågan Alireza Afshari tog upp med sina internatio-

nella kollegor var hur deras bibliotek arbetar 
för att nå dem som är flerspråkiga. 

– Det var nyttigt eftersom många av kol-
legorna saknade biblioteksverksamhet och 
service av den typ som vårt internationella 
bibliotek står för. Så flera av deltagarna blev 
inspirerade. Samtidigt stod det klart att i 
andra länder är man bättre på att ha större 
spridning av flerspråkiga inom bibliotekarie-
kåren.

Alireza Afsahri säger att han har fått ett 
fantastiskt nätverk efter att ha deltagit i den 
lyckade konferensen. Det har varit positivt 
att alla verkligen deltagit och bidragit till 
konferensen – i jämförelse med en mer tra-
ditionell konferens där man alltför ofta bara 
sitter och lyssnar till de så kallade experter-
na. 

– Även socialt var det naturligtvis trevligt. 
Alla bidrog med den kunskap de hade oav-
sett om det gällde massage eller cykelrepara-
tioner. Vi har simmat, sjungit och diskuterat. 
Alireza Afshari konstaterar att detta är en av 
de bästa resor han har gjort – både på det pri-

vata och arbetsmässiga planet. På frågan om det någon 
gång var tungt att cykla så långt, svarar han nej. 

– Bara känslan av att cykla in i Berlin kändes märklig 
eftersom det även var lite sorgligt – cykelturen närmade 
ju sig sitt slut, säger han. 

Avslutningen i Berlin innebar att deltagarna deltog 
i öppningsceremonin av och seminarier på den tyska 
motsvarigheten till Biblioteksdagarna. 

För den som vill ta del av denna konferens finns det 
flera bloggar om cykelturen och det har även twittrats 
och facebookats flitigt. Kirjastokaista har också filmat 
och sammanställt en dokumentär om Cycling for Libra-
ries. Filmen är producerad av eldsjälarna Mace Ojala, 
Jukka Pennanen och Tuomas Lipponen. Premiär med 
efterföljande fest sker i Helsingfors den 16 septem-
ber. Filmen kommer också att finnas på webben. Men 
Alireza Afshari kan inte att närvara på festen i Finland. 
Han springer nämligen halvmaran i Stockholm dagen 
efter. ■

”�Alireza�Afshari�konstaterar�
att�detta�är�en�av�de�bästa�
resor�han�har�gjort�–�både�på�
det�privata�och�arbetsmässiga�
planet.�På�frågan�om�det�
någon�gång�var�tungt�att�
cykla�så�långt,�svarar�han�nej.��
–�Bara�känslan�av�att�cykla�
in�i�Berlin�kändes�märklig�
eftersom�det�även�var�lite�
sorgligt�–�cykelturen�närmade�
ju�sig�sitt�slut,�säger�han.”�
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 Huvudbiblioteket i daNska Randers 
har tillsammans med tre andra danska 
landsortsbibliotek fått i uppdrag av danska 
Biblioteksstyrelsen och det danska Kultur-

departementet att ta fram och testa nya metoder för att 
på olika sätt nå morgondagens låntagare genom olika 
distributionsbaserade lösningar. Projektet startade 
2009 och har framskridit enligt plan om det inte vore 
för lanseringen av den ”best-sellerservice” som Ran-
ders bibliotek gjorde i början av detta år.

– I enlighet med den reviderade danska biblioteks-
lagen finns numera möjlighet för biblioteken att ta 
betalt av låntagarna för en rad servicetjänster. Vi ville 
helt enkelt prova hur ett prissatt serviceerbjudande 
om ”bok abonnemang” skulle tas emot, berättar Mette 
Elkjær Hede, bibliotekarie och ansvarig för det aktuella 
projektet vid biblioteken i Randers.

Mediestorm. Men satsningen väckte omgående ont 
blod och piskade upp en mediestorm och landsomfat-
tande diskussion med politiska inslag om bibliotekens 
moraliska rätt att ta betalt för utlån av böcker. Inte minst 
vinkeln ”att betala sig förbi lånekön” gav upphov till 
diskussion. Avgiften sattes till 200 danska kronor per år 
för ett så kallat ”bestseller-abonnemang”. Tjänsten be-
tydde att låntagaren varannan månad fick erbjudande 
om tre populära böcker att läsa under förlängd lånetid 
– två månader mot normalt en månad.

Men debatten om bibliotekets väl förankrade princip 
att erbjuda material åt alla på samma villkor och det i 
huvudsak gratis för den enskilde låntagaren, fick Ran-
ders bibliotek att avsluta försöket tidigare än planerat. 
Färre än tio deltagare hann ansluta sig till tjänsten de få 
veckor den fanns tillgänglig.

– Avsikten med försöket missuppfattades. Vi ville ge 

Danska bibliotek 
letar nya serviceformer

Ett danskt bibliotek har på prov erbjudit låntagarna att mot avgift få förtur till ett urval 
av populära böcker. Försöket ingår i ett projekt med syfte att utveckla och bygga nya 
distributionskanaler och tjänster för låntagarna.

Av Johan Erichs

Interiör�från�danska�
Randers�huvudbibliotek�
som�tillsammans�
med�tre�andra�danska�
landsortsbibliotek�fått�
i�uppdrag�att�hitta�nya�
lösningar�för�distribution�
av�bibliotekens�tjänster.

→
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en liten grupp låntagare möjlighet till förbättrad service 
men inte på något sätt försöka införa generell betalning 
för lån av böcker, förklarar Mette Elkjær Hede.

Andra delar i projektet ”Biblioteket – Liège ved han-
den” (på svenska ungefär: ”biblioteket helt nära dig”) 
har dock drivits vidare.

Modeller. Som vid alla framtidsorienterade projekt är 
det viktigt att avgränsa tidsperspektivet i synnerhet när 
den tekniska utvecklingen har stort inflytande på den 
verksamhet som ska belysas. Syftet är att prova och ska-
pa servicemodeller mot låntagarna. Modeller som kan 
tillämpas på övriga biblioteksområden i Danmark.

– Vi har vågat kika två, tre år framåt i tiden. Utgångs-
punkten för idéerna bakom har vi hämtat från de syn-
punkter och förslag vi har fått från låntagare och med-
borgare.

Dessutom har de deltagande biblioteken haft flera” 
innovationsworkshops” för att spåna idéer. Listan på 27 
stycken idéer har till slut krympts till fyra med förutsätt-
ningar att genomföras och prövas i realiteten. 

Ett inslag är en förenklad ”Outpost”-service efter 

amerikansk modell, där låntagarna erbjuds service 
utan för de fysiska bibliotekens begränsningar. I detta 
fall får en liten by, förutom den sedvanliga bokbussen, 
leverans av reserverade böcker en gång i veckan till 
kommunhuset. Ett rum tjänar som kafébibliotek och 
har öppet varje fredag, kl 15–17, då också kaffe och bröd 
finns att tillgå. Försöket drivs av frivillig arbetskraft på 
plats.

– Det har varit en stor succé och det lånas mer via bok-
kaféet än som görs via bokbussen.

Horsens bibliotek har innanför projektramen fått i 
uppgift att hitta kontaktvägar mot den ofta svårflirtade 
gruppen låntagare 15–30 år. Det har utmynnat i projek-
tet ”Toalettreklam”. Här får mottagargruppen genom 
streckkoder på affischer och anslag på ortens kafétoa-
letter och skoltoaletter en scannbar kod till veckans re-
kommendation från biblioteket. Det kan vara en ”pod-
cast” om en film, en bok, ett spel eller något annat som 
är intressant för just den målgruppen. 

Home parties. I Viborg har hushållen i två bostadsom-
råden fått erbjudande om tjänster i bibliotekets utbuds-
katalog.

– Samlar man en större grupp, 5–8 stycken, kan biblio-
teket erbjuda information om hur man startar bokcir-
kel, göra en IT-introduktion, ge undervisning om IPod, 
smartphones med mera – en form för ”home-parties” 
där vi åker hem till folk för information och utbildning 
kring ett av låntagarna valt tema, berättar Mette Elkjær 
Hede.

”Outpost-projektet” är det projekt som hittills varit 
mest framgångsrikt och uppskattat och som säkert 
skulle kunna etableras på flera håll i landet.

Satsningen att få ut bibliotekets verksamhet fysiskt 
närmare medborgarna kan ses som en konsekvens av 
den stora nationella kommunalreformen som genom-
fördes 2007 när sammanslagningar ledde till att många 
bibliotek lades ned.

– Vi är helt enkelt tvungna att söka nya vägar som kan 
ersätta de möjligheter som försvann när många biblio-
tek stängdes.

Det finns ju en diskussion om betydelsen och behovet 
av det fysiska biblioteket i framtiden, hur utformningen 
ska göras, syfte med mera.

– Bibliotek är en nödvändig institution i samhället. 
Bibliotek är ju idag så mycket mer än bara en samlings-
plats för böcker. Idag ser vi att biblioteken mer och mer 
tjänar som mötesplatser och som en arrangör på bred 
front. Som katalysator i ett samhälle tror jag att biblio-
teket får en viktig roll att spela i framtiden, menar Mette 
Elkjær Hede.

Det aktuella projektet avslutas vid årsskiftet men en 
utvärdering ska göras redan under hösten och presen-
teras i samband med en landsbaserad konferens om 
framtida biblioteksmodeller. ■

”Bestseller-service”,�ett�
avgiftsbelagt�låneer-
bjudande,�väckte�rama-
skri.�–�Motståndet�blev�
för�starkt,�vi�tvinga-
des�avbryta�försöket,�
berättar�projektledaren�
Mette�Elkjær�Hede.

Artikelförfattaren är fri
lansjournalist i Malmö.

→

”�Avsikten�med�försöket�missuppfattades.�Vi�ville�ge�en�liten�grupp�
låntagare�möjlighet�till�förbättrad�service�men�inte�på�något�sätt�försöka�
införa�generell�betalning�för�lån�av�böcker.”
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Det var naivt…
– Det var naivt att tro att det inte skulle väcka 
stor uppmärksamhet att på något sätt ta 
betalt för bibliotekstjänster som normalt är 
gratis för medborgarna, menar Pernille Drost, 
ordförande i det danska Bibliotekarforbundet 
med hänsyn till försöket att avgiftsbelägga lån 
på biblioteket i Randers.

Framtidsinriktade projekt är vardag bland 
danska bibliotek. Men enligt Pernille Drost 
finns det alltid en risk att projekten inte är 
tillräckligt förankrande bland personalen och 
därför får svårt att leva vidare efter projekt
tidens slut.

– Det är en utmaning att etablera projekten 
bland personalen och dra nytta av projekt
resultaten i biblioteksverksamheten. Här är 
det viktigt att personalen känner sig involvera
de och verkligen kan avvända sig av de resultat 
som olika projekt kommer fram till.

Pernille Drost har full förståelse för att ”best
sellerpakken” blev uppmärksammad och livligt 
omdiskuterad.

– Varför skulle man nödvändigtvis ta en 
avgift? Testet kunde gjorts utan betalning. Det 
är en av bibliotekets grundprinciper att det för 
alla ska vara lika och fri tillgång till kunskap och 
kultur.

Johan Erichs

Pernille�Drost,�ordförande�för�danska�Bibliotekar-
forbundet.

VÄRLDSHORISONT
Utges av Svenska FN-förbundet

Håll koll på världen med 
Världshorisont!
Vår värld blir alltmer global. Tidningen 
Världshorisont presenterar och 
förklarar de globala frågorna och 
beskriver FN:s roll och arbete. 

Titta in på www.fn.se/varldshorisont!

Tidskriften Palestina Nu är full av aktuella politiska 
analyser, krönikor och berättelser ur vardagen på 
ockuperad mark.

För 100 kronor får du fyra nummer per år
pg 55 57 17 – 8

www.palestinagrupperna.se
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Av Elsebeth Tank

Ekonomisk anpassning och alternativ 
finansiering krävs för att klara de 
neddragningar som görs i bidragen till 
de offentligt finansierade universiteten i 
Kalifornien. På universitetsbiblioteket i 
Berkeley har man under de senaste åren 
dragit in 70 tjänster.

 

 BlaNd de amerikaNska universiteten lig-
ger Berkeley i Kalifornien i topp. Sedan 1939 
har universitetet producerat inte mindre än 
25 nobelpristagare. Som förväntat, hittills 

bara män men i statistiken för de nuvarande kandidat-
studenterna är kvinnorna i majoritet. Det är alltså upp-
lagt för en större mångfald bland kommande nobelpris-
tagare.

Det är stor konkurrens om studieplatserna på Berke-
ley. Hösten 2010 tog universitetet emot 50 000 ansök-
ningar och av dem blev 4 000 sökande antagna. Det 
sägs att ”… one never leaves Berkeley, unless to go to 
Harvard”. Det förstår man när man har insupit atmo-
sfären på Berkeley. Kärlek vid första ögonkastet, i alla 
fall för mitt vidkommande. 

Jag reste till Berkeley för att besöka det universitets-
bibliotek som av USA:s forskningsbiblioteksförening är 
rankat som Nordamerikas bästa forskningsbibliotek i 
offentlig regi. Rankningen gjordes 2008 och det kan ha 
runnit mycket vatten under bron i San Francisco Bay 
sedan dess. Men ett besök på campus har under alla 

Sparkrav – ingen nyhet för 
toppuniversitet i USA

En�av�läsesalarna�vid�
Berkeley’s�universitet�
vars�bibliotek�rankades�
som�Nordamerikas�
bästa�forskningsbib-
liotek�i�offentlig�regi�
2008.�
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(2 st annonser
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nr 1,2,3,4,
5,8,9,10)
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Det�är�stor�konkurrens�
om�studieplatserna�på�
Berkeley.�Hösten�2010�
tog�universitetet�emot�
50�000�ansökningar�
och�av�dem�blev�4�000�
sökande�antagna.�Vid�
Free�Speech�Movement�
Cafe�på�Moffitt-bib-
lioteket�kan�studen-
terna�både�slappa�och�
plugga.�

omständigheter efterlämnat ett vackert 
avtryck i mitt minne som en enastående 
”city of learning”, både vad gäller facili-
teter, inställning och ambition. Och med 
ett universitetsbibliotek, som visar stor 
integritet, självtillit och stolthet. Det är 
ett inspirerande ställe med en högtfly-
gande själ, ett ställe som man får lust att 
tillbringa mycket mer tid på! 

Inte för att livet på universitetsbiblio-
teket är problemfritt. I synnerhet bristen 
på pengar är en kolossal utmaning. 2011 
måste Kaliforniens delvis statsfinansier-
ade universitet förbereda verksamheten 
på ännu en minskning av statsbidraget. 
Den här gången en minskning på 500 
miljoner dollar från nästa budgetår och 
framåt. Budgetneddragningar är inte 
precis några nyheter här, man börjar 
vänja sig vid den återkommande beska 
medicinen. På universitetsbiblioteket i 
Berkeley har man under de senaste åren 
dragit in 70 tjänster. Det motsvarar om-
kring 15  % av staben. Och trenden fort-
sätter. Därför har universitetsbiblioteket initierat en 
ny ekonomisk anpassningsprocess. Denna gång med 
namnet ’operationell effektivitet’.

Vad kan man mer göra? frågar jag under mitt sam-
tal med utvecklingsdirektören David Duer och assis-
terande universitetsbibliotekarien, Elizabeth Dupuis. 
Partnerskap framhålls som ett exempel på en tänkbar 
väg, ett arbetssätt som är under expansiv utveckling. 
De olika funktionerna, innehållet, sakkunskapen och 
tjänsterna som ska delas framöver, kommer att vara 
mycket mer långtgående än hittills. Framtidens part-
nerskap kommer att inkludera en större variation av 
institutionstyper än tidigare. 

”The 2CUL Initiative” (http://2cul.org/) är ett konkret 
exempel på ett partnerskap, som Berkeley visserligen 
inte deltar i, men som är karaktäristiskt för vår tid när 
alla stora amerikanska forskningsbibliotek undersöker 
och testar nya resursbesparande eller innehållsberi-
kande arbetsmetoder via partnerskap. ”The 2CUL Ini-
tiative” är ett partnerskap mellan universitetsbibliote-
ken på Columbia och Cornell i New York. Här är det en 
så kallad ”selector” som självständigt väljer och köper 
in material till flera universitet inom ett expertområde. 
Finansieringen kommer från en gemensam pott. Det 
köps inte in några dubbletter. Man kan säga att universi-
tetsbiblioteken tills vidare upphandlar det som tidigare 
var kärnuppgifter till varandra. 

Och så är det ”filantropi som gäller”, säger Elizabeth 
Dupuis. Kraven på alternativa intäkter stiger. 

Under förra året översteg för första gången använ-
daravgifterna från studenterna det statliga bidraget 
som samlad intäkt. 

Studerande med mindre bemedlade föräldrar har 
även fortsättningsvis möjlighet att söka gratis studie-
platser – en viktig prioritet för Berkeley som vill värna 
en social profil. I gengäld har man intensifierat jakten 
på penningstarka studerande som rekryteras utanför 
USA – till exempel studerande från Asien. Och man 
har ju också mycket att erbjuda superambitiösa asia-
tiska studerande. Det måste exempelvis finnas ett stort 
symbolvärde i det högprofilerade C.V. Starr East Asian 
Library, som öppnade i nya byggnader 2008 och som 
rymmer en av världens största samlingar av kinesiskt, 
japanskt och koreanskt kulturarv. Det vackert utfor-
made biblioteket, med tydlig referens till den asiatiska 
byggnadstraditionen och estetiken, har finansierats av 
privata medel – först och främst genom de av Berkeley’s 
”vänner” som har asiatisk bakgrund. 

Berkeley universitetsbibliotek verkar faktiskt ha 
många välbeställda vänner. En stor professionell avdel-
ning arbetar målinriktat med att generera intäkter från 
vänner och andra privata finansiärer. Medborgarna i 
lokalsamhället är tacknämliga kandidater och deras 
familjer är viktiga bidragsgivare. Till och med pensio-
nerade och passionerade bibliotekarier skickar pengar. 
Utanför ingången till Moffit Library är två väggar reser-
verade för ingravering av namn på donatorer, och här 
finns bland andra namnet på en nu avliden bibliotekarie →
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som levde sitt liv i passande sparsamhet och testamen-
terade hela sin förmögenhet till sin gamla arbetsplats, 
universitetsbiblioteket i Berkeley. 

Medlen går till inköp av kostbara samlingar och till 
nya byggnader, utbyggnader eller restaurering och 
renovering av existerande. I nyare tid är historiens ut-
sökta läsesalar återskapade i all sin prakt. Till exempel 
”The Heyns Reading Room” i Doe Library, där hantver-
kare 1974 upptäckte att ett tråkigt tak dolde en arkitek-
tonisk pärla från 1914–17, då byggnaden uppfördes som 
ett italienskt renässanspalats. Restaureringen avsluta-
des 2010. 

Ett annat anmärkningsvärt exempel är ”The Morri-
son”, som är en av de allra finaste salarna med en impo-
nerande takhöjd, smyckad med omsorgsfullt snidade 
träpaneler, tätt packade hyllor längs väggarna, djupa 
och mjuka möbler av god kvalitet, äkta mattor och rik-
tiga LP-skivor i skivhyllan. Hela härligheten finansieras 
av ett arv som är stort nog att också bekosta det löpande 
underhållet. Området har reserverats för avslappning 
och rekreation, men används också till kulturella eve-
nemang, där universitetsbiblioteket fungerar som ett 
lokalt kulturellt centrum som stärker konstens ställning 
och relationerna mellan studenter, forskningsmiljöer 
och lokalsamhället utanför campus. 

Det är stort fokus på att inreda bra fysiska studie- och 
”bara-vara”-miljöer. Universitetsbiblioteket menar att 
estetiska miljöer främjar besökarens inspiration och 
förmåga till fördjupning, särskilt som man också är om-
given av kunskap i form av tryckta medier. 

Men naturligtvis fokuserar man ständigt mera på di-
gitala lösningar. Mer än halva mediebudgeten går åt till 
att skaffa digitala resurser och universitetsbiblioteket är 
väldigt engagerat i utvecklingen av omfattande digitala 
samarbetsprojekt – till exempel The California Digital 
Library och HahtiTrust.

Men det är inte alla anställda som har drabbats av den 
digitala tsunamin. Under en rundvisning i byggnaderna 
påpekar min guide James Spohrer, bibliotekarie för de 
germanska samlingarna, att bara 15 000 tidskrifter av 
mer än 50 000 tidskriftsabonnemang i en av samling-
arna på Doe Library, finns i digital form, och att många 
små tidskrifter från olika håll i världen inte alls finns 
digitalt. Asien är inte bara Kina och Japan utan innefat-
tar också länder och områden som Vietnam, Laos och 
Kambodja, som fortfarande är analoga, säger han – och 
det har han säkert rätt i. 

Universitetsbiblioteket har en bred och inkluderande 
självinsikt, som ger en viss optimism i en ekonomiskt 
kärv tid där många andra bara tänker på tillväxt. Vi har 
behov av humanitet. Jag tror den växer när människor 
lever i vackra biblioteksomgivningar som den här, med 
kulturarvet som ankare. Och dessutom med känsla för 
social rättvisa och med uttalade ideal som akademisk 
frihet och integritet som grundval. På det sättet blir 
världen ett bättre ställe – med mer respekt och barm-
härtighet. Sedan kommer nog tillväxten – i en eller an-
nan form. ■

Texten har översatts till svenska av Eva Jönsson

Erik Stattin och Nina Frid är från och med i höst nya 
krönikörer i BBL.

Erik Stattin gick ut bibliotekarieutbildningen i Upp-
sala för tio år sedan och har sedan dess jobbat på Riks-
dagsbiblioteket och Karolinska Institutet Universitets-
biblioteket där han alltjämt är verksam.

– Jag erkänner villigt att bibliotekariebanan var en 
sista utväg efter flera års humaniora-studier, men jag 
ångrar det inte!, säger han.

– Det är också tio år sedan jag startade min blogg, och 
jag har sedan dess följt utvecklingen på webben – de för-
sta fem åren var rätt ensamma, men sedan skedde en 
explosion och idag är sociala medier en självklarhet för 
många. Jag hoppas kunna använda mina krönikor till 
att reflektera kring digitaliseringen av våra liv, utan att 
bli alltför evangelisk eller utopisk.

Läs Erik Stattins krönika på sid 58.
Nina Frid är bibliotekarie och initiativtagare till Bok-

cirklar.se – en mötesplats för läsare som funnits sedan 
2007. Hon är också pekboksförfattare och småbarnsför-
älder.

Nina Frid är uppvuxen i Linköping, har studerat i 
Uppsala och Borås, mellanlandat i Helsingfors för att 
slutligen hamna i Stockholm. Hon har större tilltro till 
skönlitteratur än till självhjälpsböcker och läser allra 
helst P O Enquist.

 – Jag har en Mina vänner från det att jag var 8 år och 
som svar på frågan vad jag vill bli när jag blir stor har jag 
skrivit: Bibliotekarie. Sedan tog det några omvägar via 
bokhandel, läraryrke, frilansande recensent och några 
barn innan jag hittade fram.

 – Mina krönikor kommer förmodligen att kretsa 
kring läsarens bibliotek, om vidgade läsklyftor och om 
den avgörande skillnaden mellan efterfrågan och be-
hov, säger Nina Frid.

Hennes första krönika kommer i BBL nr 8. HZ

Nya krönikörer i BBL

Erik�Stattin. Nina�Frid.

→
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 MiN svåger, meN det kunde 
egentligen lika gärna vara 
någon av mina kolleger eller 
bröder, har väldigt svårt 

för chefer. Och då menar han chefer över-
huvudtaget.

När min svåger för fjärde gången nämnde 
detta, det var vid en nyårsmiddag där vi 
hade ätit oxfilé som kostade nästan 1 000 
kr per kg, och jag hade stått vid spisen i tim-
mar och var rejält trött och utmattad, även 
om jag gillar att laga mat och förmodligen är 
mycket bättre på det än att bedriva mitt sub-
jektiva chefskap som kulturchef i Strängnäs 
till exempel, så frågade jag förstås varför. 
Tilläggas bör också att vinet vi drack var en 

Château Couronneau Volte Face 2006 som inte direkt är 
gratis att förvärva. 

– Varför har du så svårt för chefer?
– Jag har inte svårt för chefer, sa min svåger. Jag för-

står bara inte vad man ska ha dem till.

Sällskapet som vi befann oss i nickade på ett accepte-
rande och bekräftande sätt. 

Så är åtminstone mitt minne av middagen även om 
det är möjligt att jag som så ofta annars uppfattade för-
loppet alldeles för subjektivt. 

Jag reflekterade snabbt och sa sedan spontant till min 
svåger: 

– Varför behövs inte chefer? 
Därefter förväntade jag mig en exakt och för oss 

andra förståelig förklaring från honom. Men ingen av 
de andra arbetade som chef förutom jag. De var vis-
serligen verksamma som tjänstemän med visst ansvar 
men kunde när som helst slänga ur sig vad som helst om 
vem som helst. Men de gjorde det alldeles för sällan. 
Och det irriterade mig oerhört. 

Jag upprepade ännu en gång min fråga: 
– Varför behövs inte chefer?

När min svåger förberedde sig för sitt svar genom att 
alldeles för hastigt och häftigt tugga och samtidigt hälla 
i sig det dyra och härliga vinet så bestämde jag mig för 
att avbryta honom. Jag var ju faktiskt den enda chefen 
i sällskapet.

– Jag vet varför du har så svårt för chefer, sa jag, det 
beror framför allt på att du är yngst i familjen, och dess-
utom på att du inte tål kritik, det har du aldrig gjort. Åt-
minstone inte när jag varit med. 

Då blev det plötsligt genant och pinsamt tyst vid ny-
årsmiddagsbordet. Jag uppfattade det bland annat som 

att min svåger nu ännu en gång förberedde sig, men 
denna gång förmodligen ännu mer noggrant. Nu tänkte 
han verkligen visa var skåpet skulle stå.

– Chefer, sa han med en distinkt men ändå inte överdri-
ven stämma, vill bara bestämma. Men jag klarar mig 
lika bra själv. Jag vet vad jag arbetar med. Det behöver 
ingen chef detaljstyra och lägga sig i. Människan har av 
naturen svårt för chefer. Och se på djuren. Går chefsba-
bianer och ledarsköldpaddor på managementutbild-
ningar? Behöver de lära sig coachning och krishante-
ring?

– En chefs uppgift är ofta, till exempel i mitt fall, att 
leda, planera och utveckla verksamheten. Och till dig, 
sa jag och höjde glaset för att skåla, till dig, upprepade 
jag, vet jag exakt vad jag skulle säga om jag vore din chef 
men det är jag inte och det är jag oändligt tacksamt över, 
det ska du verkligen veta, men i alla fall, jag skulle säga 
att du är bra på att försvinna, inte ta ansvar och skylla 
på andra när du misslyckas. Sådana som du finns det 
alldeles för många av. Sådana som bara kan samarbeta 
med sig själva. Men ni tar inte ens ansvar för det egna 
reviret utan blir ”kränkta” om någon kollega, i synner-
het närmaste chef, säger någonting om hur ni utför era 
arbetsuppgifter.

– Vad i helvete påstår du egentligen? 
Min svåger stod nu upp och höjde sin högra näve, nå-

got som jag tolkade som att han ville slåss mot mig inför 
de övriga i middagssällskapet. 

– Nu tycker jag att vi ska slåss, sa han sedan. 

Vi började slåss. Och innan vi började sa jag till min svå-
ger: 

– Glöm inte att chefen alltid har rätt. Arbetsgivaren 
bestämmer även om du inte håller med. Du är väl för 
snål för att vara med i facket?

Strax efteråt svartnade det för ögonen och jag kände att 
blodet rann kraftigt från min näsa. 

Jag erinrade mig överraskande att jag dagen innan 
glömt att attestera en faktura på ett relativt stort be-
lopp. 

Hur kunde jag glömma det?
Sedan slocknade jag. 

I det subjektiva chefskapet är det väsentligt att föra en 
rak och öppen dialog med sina kolleger och verkligen 
försöka se dem som individer även om vissa ändå alltid 
kommer att mena att de bästa cheferna är de som ligger 
under jord.

Inte ens den subjektiva chefen kan tillräckligt nog kän-
na kollegernas emotionella plågor och smärtor. ■

Om varför vissa har så svårt för 
chefer eller en minnesvärd middag

Ur Christer 
Hermanssons nya 
bok Det är jag som är 
chefen! Som utkom 
i september på BTJ 
förlag 2011
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BBL debatt

På vems bord?

 Efter måNga år med 
en ganska låg aktivi-
tet på biblioteksforsk-
ningsområdet börjar 

det nu röra på sig. Högskolan 
i Borås bygger med framgång 
upp en forskningsmiljö, dok-
torsavhandlingar skrivs, och det 
blir allt vanligare att forskare 
kopplas in på projekt. Svensk 
Biblioteksförening har tagit 
flera bra initiativ för att stimu-
lera biblioteksforskningen och 
kunskapsöversikter förbättrar 
tillgängligheten. Det görs fler intressanta och mera genomarbetade 
undersökningar och medvetenheten om att kvaliteten måste höjas 
på rapporter och projektredovisningar har blivit högre. 

Men vem tar ansvar för att spara digitala projektredovisningar 
och grundmaterial av olika slag som samlas in och kan användas 
för fortsatt forskning? Här finns ett stort grått material som måste 
bevaras någonstans och hållas tillgängligt för att vi inte ska behöva 
börja från början om och om igen. Hemsidor görs om och äldre rap-
porter och annat material tas bort, bloggar försvinner i cyberrym-
den och projektledare byter arbete och rensar i datorer, pärmar och 
boxar. 

Ett exempel är projektet 2010 Mars Express som bedrevs av läns-
biblioteken i Västra Götaland, Skåne och Jönköpings län och där 
man använde nya metoder för att engagera barnen och ta reda på 
deras åsikter. Projektet har en egen hemsida som från början bara 
skulle finnas kvar i två år. Den sparas nu ändå, men hur länge? Vad 
händer med webbplatser som startas för andra projekt, även på 
vuxensidan?

Ett annat exempel är de intervjuer med barn som har gjorts inom 
Svensk Biblioteksförenings satsning Vad tycker barnen? En utmärkt 
rapport med samma namn har skrivits av Åse Hedemark, men tän-
ker Svensk Biblioteksförening spara själva intervjumaterialet? Om 
inte, var kan det då sparas? Det är ju mycket värdefullt för kom-
mande undersökningar av barns synpunkter på läsning och biblio-
tek. Mycket annat liknande material finns från undersökningar och 
projekt.

Om vi kan komma överens om att detta är viktigt och om vi för-
utsätter att varje aktör är ansvarstagande och systematiskt sparar 
sitt eget grundmaterial, hur hittar man det då? Kan någon ta ansvar 
för en förteckning över befintligt grått material? Kan biblioteket vid 
Högskolan i Borås göra det? Eller vem annars?

Det här är frågor som måste lösas. Vi måste ta vara på allt mate-
rial (av god kvalitet) som kan bidra till den fortsatta utvecklingen av 
biblioteksforskningen! 

Lena Lundgren

Byt ditt visitkort 
mot ett presentkort!
De 100 första personerna som besöker vår 
Bokusbuss i monter B04:62 kommer att få en
liten goodiebag från oss på Bokus, som bland 
annat innehåller ett presentkort på en pocketbok. 

Varmt välkomna till Bokusbussen!

Hälsar Anders, Jakob, Hanna och Henrik
Bokus företagsförsäljning

B04:62

Seminarier (torsdag)
Kl. 10:00-10:45    To1000.3
Bokcirklar överallt 
– om en ny folkrörelse

Kl. 11:00-11:45    To1100.2
Barns perspektiv på 
läsning

Kl. 13:00-13:45    To1300.5
Tillgång till skolbibliotek 
– för alla!

Kl. 17:00-17:45    To1700.5
Sociala medier i bibliotek

Besök Bibliotekshögskolan   
på Bok och Bibliotek

Välkommen till 
vår monter i 
E00:08

Ur Svensk Biblioteks-
förenings scenprogram:
Biblioteksscenen E-hallen

Fredag kl. 10:15 
Betydelsen av kvalitét: 
Det svenska litteratur-
stödet 1975-2009

Lena�Lundgren.
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Ak Welsapar foto privat, Arja Saijonmaa foto Peter Knutson, Wilo Osman Abdulle foto privat, Abdul Ghafoor foto Göte, Cecilia Malmström foto EU-kommissionen, Hen-
ning Mankell foto Lina Ikse, Benedict Wells foto Bokförlaget Thorén och Lindskog, Rev Weegie foto privat, Britt-Marie Mattsson foto Peter Knutson, Parvin Ardalan foto 
privat, Karl Ove Knausgård foto Christina Ottosson, Nora Gomringer foto privat, Anders Wejryd foto IKON, Hanin Shakrah foto privat, Cecilia Uddén foto Sveriges Radio, 
Pierre Schori foto Sara Appelgren, Jan Guillou foto Peter Knutson, Miral Al-Tahawis foto privat, Margareta Winberg foto privat, Melinda Nadj Abonji foto Gaëtan Bally.

Jämställdhet, demokratisering, rätt-
visa, hållbar utveckling och fattig-
domsbekämpning.  Lyssna på 
debatterna på scenen och ta del i 
samtalen vid montrarna.

Välkommen till Internationella torget, 
en trappa upp i H-hallen. Över 30 
utställare och 100 spännande scen-
program.
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aLL VärLdens frågor I ett forum

bokmässan 
gÖteborg 22-25/9

internationella torget

InternatIoneLLa torget

Spänning, 
engagemang, 
lust, personligt 
uttryck…
 
Dags för bibliotekens främsta bokberättare att göra 
upp om titeln Svensk mästare!

Årets SM går av stapeln i Stockholms Stadsbiblioteks 
Rotunda

Konferencier: Nina Frid, Bokcirklar.se 

Jury: Björn Waller, Henriette Zorn, Karin Runevad, 
Mats Söderlund och Mia Dimblad

Mer information på www.regionbiblioteket.se 
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Recensioner

Lena Molin
Baby på bibblan: inspirationsbok 
för bibliotek och öppen förskola
BTJ förlag, 2010 

För ett par år sedan hade 
jag äran att ha grupper 
av bebisar och föräldrar 
i biblioteket på återkom-
mande rim- och rams-
program. Det var ma-
giska stunder på många 
sätt. Ett stående inslag 
var att jag alltid läsbe-

rättade Knacka på av Anna-Clara Tidholm. 
Boken Baby på bibblan – inspirationsbok för 
bibliotek och öppen förskola av Lena Molin 
blandar teori med praktiska exempel på hur 
bibliotek kan organisera verksamheter för 
de allra minsta och deras föräldrar. Ett av 
budskapen i boken är att det inte behöver 
vara ett proffs som håller i t ex babybokprat, 
utan att alla kan göra det utifrån sina egna 
förutsättningar. Jag hade dock haft mycket 
god hjälp av den här boken när jag plane-
rade mina program för de små biblioteks-
besökarna. 

Innehållet i boken varierar i kvalité och 
spretar ibland iväg åt många håll. Förtjäns-
terna är dock många och för den som söker 
praktiska exempel på hur man kan arrang-
era litterära program för de allra minsta är 
det här en bra handledning. Många tips på 
poesi, ramsor och böcker som fungerar för 
bebisarna förmedlas men också erfaren-
heter och råd kring det praktiska, till ex-
empel hur många barn och föräldrar som 
är lagom att ha i gruppen. De teoretiska 
avsnitten tar upp olika forskningsaspekter, 
språkutveckling och tankar om kultur för de 
små. 

Det finns också en intention och vilja hos 
författaren att belysa och ge argument för 
vikten av att bibliotek satsar på verksam-
heter för de minsta barnen och deras föräld-
rar. Jag uppskattar särskilt mycket reflektio-
nerna kring hur aktiviteter för bebisar lika 
mycket vänder sig till föräldrar och att ett 
underliggande syfte med att ordna program 
är att inspirera föräldrar till att läsa, ramsa 
och uppmuntra sitt eget barns språkutveck-
ling. Annika Edlund, barnbibliotekarie i 
Umeå säger: ”Det är viktigt att ge föräld-
rar mycket beröm och att berätta för dem 

att det inte finns något fel sätt att läsa eller 
ramsa på. Det handlar mycket om mänsklig 
psykologi och om socialt umgänge; en för-
måga att få föräldrar och barn att trivas och 
skapa fin stämning”. 

Jag tänker att oavsett om biblioteken väl-
jer att satsa på program för de minsta besö-
karna eller inte så är Edlunds tanke central 
i barnbiblioteksverksamhet. Boken ger 
många infallsvinklar om små barn, deras 
behov samt vilja och förmåga att ta till sig 
kultur. Bibliotek är en skattkista till ord, be-
rättelser, poesi och språkutveckling för alla, 
oavsett ålder!

Cecilia Bengtsson
Skolbibliotekscentralen

Ekerö kommun

Joacim Hansson
Libraries and Identity: The role 
of institutional self-image and 
identity in the emergence of new 
types of libraries
Chandos, 2010

Joacim Hansson har 
under några decennier 
profilerat sig som en 
tongivande biblioteks-
forskare. Han har analy-
serat framväxten av de 
svenska folkbibliotekens 
klassifikationssystem 
och fortsatt med studier 
i bibliotekens ideologi, 

funktion för den demokratiska samhälls-
modellen och betydelse i lokalsamhället. 
Flera av de områden som varit föremål för 
Hanssons forskning utgör bärande inslag i 
ett nytt publikationssammanhang och rik-
tar sig nu mot en internationell publik. Ett 
speciellt inslag i den föreliggande studien 
är biblioteksinstitutionernas identitet och 
bibliotekariernas nya roller i s k integrerade 
bibliotek där exempelvis folk- och högskole-
bibliotek slagits samman. 

En central drivkraft i forskningsproces-
sen är att främmandegöra objekten. Sådant 
som kan ses som självklarheter synas från 
olika håll. För den bibliotekshistoriskt be-
vandrade är Hanssons utifrånperspektiv 
välbehövligt. Det är just ett sådant förhåll-
ningssätt som gör forskningen relevant 

– forskaren tar ett steg tillbaka och skapar 
distans till det undersökta. Att relativisera 
och skaffa sig ett historiskt perspektiv är nå-
got som dagens nutidshetsade biblioteka-
rier skulle må bra av. Intet nytt under solen 
kan man säga. Organisation och tillgänglig-
görande av material har alltid varit grunden 
i yrkets identitet – trots förändringar i de 
yttre tekniska apparaterna. Teknologins ge-
nombrott och digitaliseringens konsekven-
ser sätts hos Hansson i relation till att den 
hastiga förändringen sker inom ett område 
som på många sätt är traditionsbundet och 
trögrörligt.

I en kortfattad vetenskaplig skrift som 
består av fem kapitel söker Hansson nu 
lyfta frågan om biblioteken – både de folk-
liga och de vetenskapliga – till att gälla in-
stitutionernas identitet, tradition och his-
toria. Jämförelser kastar ljus över skilda 
yrkeskulturer och organisationsstrukturer. 
Ett exempel på hur de svenska biblioteken 
förändrats under de senaste decennierna 
är sammanslagningen av olika typer av 
bibliotek. Hansson väljer Sambiblioteket i 
Härnösand och Almedalsbiblioteket i Visby 
för att illustrera hur det kan gå till. De två 
nämnda sammanslagningarna visar på ett 
tydligt sätt hur skiftande processerna kan 
vara – i det förra fallet gick det smidigt och 
resultatet blev framgångsrikt medan det se-
nare fallet hade många initiala problem att 
tampas med. 

Den engelska texten är lättläst, resone-
mangen tydliga och diskussionen ange-
lägen. För en internationell publik är det 
värdefullt att få en karaktäristik av hur det 
svenska bibliotekssystemet växte fram i 
samspel med välfärdsstat och socialdemo-
kratisk hegemoni. Hansson lyfter fram de 
regler, normer och värden som skapat den 
speciella anda, s k ”library spirit”, vilken ut-
gick från de moderna amerikanska biblio-
teken och inspirerade till reformering av de 
svenska kyrkligt grundade eller folkrörelse-
drivna biblioteken i början av 1900-talet.

Joacim Hanssons skärskådande av bib-
liotekssektorn innehåller även kritiska syn-
punkter på utvecklingen. Men skriften är 
inte tänkt att vara en pamflett. Det gör den 
möjligen mindre medryckande, men desto 
mer hållbar i ett längre perspektiv. Kanske 
är sådant som dagens bibliotek tycker är 
stora framsteg trots allt bara små justering-
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ar i ett i grunden likartat tänkesätt som utmärkt biblio-
teksarbetet i alla tider – att organisera material och göra 
det tillgängligt vare sig det är eller kommer att bli efter-
frågat. 

Undersökningar har visat att de marknadsanpas-
sade trenderna och jakten på att hänga med i de senaste 
tekniska finesserna sällan står högst på önskelistan hos 
biblioteksanvändarna. Man borde i högre grad lyssna 
på vad samhällsmedborgarna behöver genom att ar-
beta nära besökarna på golvet, tycks Hansson mena. 
Och ta ett steg ytterligare ut i verkligheten genom att 
söka upp dem som inte använder biblioteken – icke-
användarna. I en intervju nyligen efterlyste Hansson 
mer problematisering och kritiskt ifrågasättande inom 
folkbiblioteksvärlden. Ett socialt ansvarstagande och 
en politisk medveten analys skulle inte skada om man 
ser biblioteken som en del av samhället och inte som en 
institution för interna angelägenheter.

Gunnel Furuland
Bibliotekarie och fil dr i litteraturvetenskap

Vårterminen 2012 kan du läsa biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet.  
Ett nytt, modernt och internationellt universitet i Småland. 

Program 
Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp, halvfart/distans. 

Kurser 
Information practices for leadership in collaborative work 15 hp, kvartsfart/distans.

Gå in på Lnu.se/KGBOA för mer information eller besök oss i monter B04:70 på 
Bok- och biblioteksmässsan.  

Vi utbildar framtidens bibliotekarier.

En klassmedveten 
nyhetstidning
För bara 30 kronor i månaden får du varje
vecka ett välmatat nummer med nyheter och
reportage med
fokus på arbetar-
klassens vardag
och oberoende
arbetarkamp 
i Sverige och 
världen.

Arbetaren är SAC:s
tidning som givits
ut oavbrutet sedan
1922.

Läs mer och 
prenumerera på 
www.arbetaren.se/prenumerera
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Krönika Erik Stattin

Om otidslighet 
och retromani

 Det är iNte helt lätt att sätta sig 
ner och skriva en krönika i dessa 
dagar. Det är så pass svårt att 
man funderar på hur folk gjorde 

förr.
Gångna tiders problem löstes så här, något 

förenklat: 1) skriv ner ditt problem; 2) tänk riktigt hårt; 3) skriv ner lösningen. 
Ah, om det ändå var så enkelt! Det var kanske det på 1950-talet, när fysikern 
Richard Feynman formulerade den här algoritmen för intellektuellt arbete.

Ska man beskriva dagens, och mitt, sätt att lösa ett problem får man bryta 
ner det i betydligt fler punkter, en tio, tolv stycken kanske, som till största delen 
innefattar olika Google-sökningar på hur andra redan löst problemet. Kanske 
letar jag efter lite bilder som illustration, gärna bilder med Instagram-filter som 
doftar 70-tal, eller några snygga bokomslag från 60-talet. 

Den här sortens problemlösning har Science Fiction-författaren Bruce Ster-
ling beskrivit som ett resultat av vad han kallar en allt mer annalkande ”otids-
lighet” (eng. atemporality) – en känsla av att man har allt på tungspetsen, av hur 
dåtid och framtid existerar samtidigt. Jag behöver bara tappa lite från det stän-
digt porlande digitala flödet för att skapa något. Men det är inte bara att man har 
ett allt större historiskt arkiv att ösa ur, utan också att framtiden i allt mindre ut-
sträckning utlovar några större innovationer, bara mer av samma. Ekonomiska 
kriser och urspårad teknologi gör också att framtidshoppet svalnar.

”Otidslighet” hänger ihop med ett annat aktuellt begrepp, eller sjukdomstill-
stånd närmast – ”retromanin”. Det här syndromet är något som musikkritikern 
Simon Reynolds diagnostiserar i boken Retromania: Pop Culture’s Addiction to 
Its Own Past, som utkom i somras . 

Aldrig tidigare har det funnits ett samhälle som varit lika upptaget vid sin 
närmaste historia som vårt, hävdar Reynolds, och han målar upp bilden av 
kreativitet som gått i stå. Det är känslan av att det enda riktigt autentiska går att 
hitta i det förgångna, i nyutgåvor och digitaliserad kultur som inte längre doftar 
damm. Och hur vi går vilse i den allt mer expanderande labyrint som internet 
utgör. Välj och vraka, allt finns ett klick bort.

Medan nostalgi från början var namnet på den typ av sjukdom som sjömän 
på de sju haven fick när de saknade hemma – ett slags 1700-talets PTSD (post-
traumatic stress disorder). Men nostalgi blev med tiden namnet på ett oskyldigt 
längtande till barndomens trygga TV-värld. 

Retromani är däremot något som genomsyrar hela vårt kulturliv, och för 
många har det blivit en livsstil. Den göds naturligtvis av internet, och av att det 
är så mycket lättare att koka ihop något från det förgångna än att skapa något 
radikalt nytt. 

En viss form av retromani har vi levt med ett tag, vintage-kultur och YouTube-
klipp på Drutten och Jena, till exempel, men det kusliga blir när popkulturen lå-
nar från allt det som ju alldeles nyss har passerat oss. Covers på låtar från förra 
året, eller remakes av rätt nya filmer. Den kulturella entropin ökar.

Inom popmusiken var det länge sedan man hörde något som verkligen kän-
des nytt. Allt doftar av ett tidigare årtionde, och det som anses vara mest inno-
vativt är ofta hallucinatoriska hopklipp av efemär musik från 1980-talet, ut-
övad till perfektion av t ex Ariel Pink. 

Flera tecken tyder på att den accelererande tekniska utvecklingen saktar ned 
den kulturella utvecklingen. Jag hoppas att jag inte är ensam om att tycka att 
detta är oroväckande och att en skenande retromani måste stävjas. Själv har 
jag anmält mig hos närmsta framtidsterapeut för att bota min retromani med 
chockterapi och jag hoppas du gör detsamma.

Notiser

Nacka-upphandling 
igång 

Nacka kommun har beslutat att inte lägga 
anbud på fyra av de sex bibliotek i Nacka som 
är föremål för upphandling. Kommunstyrelsen 
har beslutat att enbart lägga anbud på biblio
teken i Fisksätra och Nacka Forum. Personalen 
på biblioteken i Älta, Orminge och Saltsjö
baden vill själva lägga anbud på driften av 
respektive bibliotek. Men är det verkligen kom
munens uppgift att bedriva personal politik 
med skattebetalarnas pengar? Kommunal
rådet Hans Peters försvarar ändå beslutet.

– Personalen vill ju något annat. Det vore 
också lite konstigt och onödigt arbete av kom
munen att lägga två anbud. Dessutom kom
mer det väl externa anbud, anser Hans Peters 
om den demokratiska aspekten.

Enligt Mathias Sylwan, förbundsjurist på 
SKL, har kommunen ingen skyldighet att lägga 
bud på driften men det finns heller inget hinder 
att inte göra det. Frågan är bara var kommun
invånarnas behov kommer in i resonemanget 
kring driftsfrågan. Dessutom tänker kommu
nen inte lägga anbud på driften av Dieselverk
stadens bibliotek. Detta trots att en rapport 
från Ernest & Young tidigare i år visat att 
upphandlingen och utvärderingen av nämnda 
bibliotek inte gick riktigt rätt till. Oppositionen 
har reagerat över kommunstyrelsens beslut 
men även inom Alliansen finns kritiker.

– Vi tycker att kommunen ska följa sin kon
kurrenspolicy så att vi får in så många anbud 
som möjligt. Det här gör att man riskerar att 
det bara finns ett anbud på varje biblioteket, 
säger kommunalrådet Stefan Saläng (FP) till 
Nacka Värmdö Posten.

Kulturnämnden fattar först 2012 beslut om 
vem som får kontraktet gällande biblioteks
driften. BBL har förgäves försökt få information 
om vilka intressenterna är men kommunen har 
avböjt med hänvisning till sekretesskäl i ären
det. Först när upphandlingen är klar blir det 
offentligt vilka som lagt anbud på biblioteks
driften. ÅE
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Besök oss på bokmässan i monter B03:22

 ”Sveriges bästa musiktidskrift.”
Gunilla Brodrej, Expressen

❏ Lira musikmagasin är tidningen för nyfi kna. 
Oberoende kvalitetsjournalistik som hellre vill upptäcka 

nytt än vårda traditionen. För alla som gillar jazz, folk- och 
världsmusik, visor, americana – och allt som rör sig 
däremellan. Nyskapande musik vet inget om genre-gränser.

I 15 år har vi lockat till lyssning bortom den breda mittfåran.
Alltid med över 100 recensioner per nummer. Alltid med 

egen cd så att du kan lyssna på det vi skriver om. 
❏ Cd:n får lånas ut.

”Sveriges bästa musiktidskrift.”

lira 182x60.indd   1 11-08-26   16.10.25

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
ARAB, tvingas flytta ut ur sina lokaler vid 
Norra Bantorget i centrala Stockholm. 
Hyresvärden, AB Folkets Hus, vill hellre hyra 
ut till sina andra hyresgäster i området och 
LO vill spara pengar. Enligt Ronie Ekström, vd 
för AB Folkets Hus, är Scandic Hotels jämte 
Stockholm City Conference Center (som 
ägs av Stureplansgruppen) samt Dansens 
Hus intresserade av att hyra fastigheten, 
men inga kontrakt är ännu skrivna. Huset 
på Upplandsgatan intill LOborgen, ska hur 
som helst vara tömt före den 1 oktober 2012 
– samma år som biblioteket firar 110års
jubileum. 

Det arbetarrörelseägda Folkets Hus är 
trots sitt namn ett renodlat fastighetsbolag. 
Man har fler hyresgäster knutna till den kom
mersiella världen (hotell och konferenser) än 
sådana knutna till arbetarrörelsen. Paradox
alt nog är LO delägare i både Folkets Hus och 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, som 
drivs som en stiftelse finansierad av staten, 
Socialdemokraterna och LO. 

Lars Ilshammar, institutionschef för 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, har viss 
förståelse för att LO, som tappat många med
lemmar, inte längre har råd med lokalerna 
samtidigt som han tycker att det är beklag
ligt att ekonomin får dominera så totalt. 

– Vi letar nu efter lokaler och inser att vi 
nog inte har råd med något innanför tullarna. 
Vi kan bara hoppas att vi hamnar i en så 
kallad närförort som t ex Liljeholmen eller 
Ulvsunda. Ett någorlunda centralt läge är vik
tigt för oss för att inte förlora alltför många 
besökare, konstaterar han. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har 
unika samlingar av böcker, bilder, tidningar, 
fanor, protokoll och annat material från hela 
arbetarrörelsen. Inte enbart Socialdemo
kraterna, LO och LOförbunden, utan även 
Syndikalisterna, Vänsterpartiet, Hyresgäst
rörelsen, folkparkerna med flera. Politikers 
personarkiv, exempelvis Hjalmar Brantings, 
Per Albin Hanssons och Olof Palmes brev 
och anteckningar finns samlat i arkivet. Idag 
har ARAB 3 000 besökare per år, framför allt 
forskare. Anslagen har varit oförändrade 
under flera år samtidigt som de anställda 
blivit färre. Likt andra arkiv och bibliotek sväl
ler samlingarna ständigt, så visst finns nu ett 
tillfälle att skaffa sig mer funktionella lokaler, 
medger Lars Ilshammar. 

Kanslichefen på LO, Kjell Ahlberg, säger att 
flytten är ett sätt att frigöra resurser.

– Jag kan bara säga att det här är ett enkelt 
sätt att få loss mer pengar till verksamheten 
– genom att ha billigare lokaler.

På frågan om det inte är ett historielöst 
agerande med tanke på de folkbildnings
traditioner som rörelsen står för, konstaterar 
Kjell Ahlberg att det påståendet får stå för 
mig. Det må vara hur det vill med den saken. 
Men den svenska arbetarrörelsen tycks fort
farande lida av ett slags beröringsskräck när 
man inte kan eller ens vill se sambandet med 
arbetarrörelsens historia. Dessutom tycks 
historien sakna betydelse när allt krut istället 
tycks satsas på att få de före detta LOmed
lemmarna att åtminstone fylla framtidens 
alla hotell och konferenser. BBL har förgäves 
försökt nå Carin Jämtin och Håkan Juholt för 
en kommentar.  ÅE

Arbetarrörelsens arkiv  och bibliotek utan lokal

Barnens 
romanpris 2011 

Barnens Romanpris gick i år till Den gröna 
cirkeln av Stefan Casta. Priset riktas till böcker 
som vänder sig till barn mellan tio och tretton 
år och delas ut av Sveriges Radio. Barnjuryn, 
som väljer ut vilken författare som ska få Bar
nens romanpris, består av elever som gick ut 
6:e klass i Änggårdsskolan i Linköping i våras: 
Armin Ranjdideh, Lucas Horn, Yasaman Na
jafi, Klara Wiklundh och Anna Pohl Lundgren. 
Så här motiverar barnjuryn sitt val av boken:

”Väldigt läskig och spännande. Kanske 
handlar den om framtiden. Har allt en bok 
ska ha. Krångligheten får man ta som en 
utmaning. Även vuxna kan läsa den.”

Den ruggiga historien handlar om fyra ung
domar som en kväll sitter på en träterrass när 
det börjar regna och storma. Hela terrassen 
rycks bort, och de unga vet inte hur länge de 
flyter runt innan de ser land och får fast mark 
under fötterna. Nu börjar jakten på mat, tak 
över huvudet och för överlevnad.

Stefan Casta fick ta emot priset under en 
direktsändning från TioTrettonbiblioteket i 
Kulturhuset i Stockholm. Priset består av ära 
och en prissumma på 30 000 kronor. 

Övriga böcker som nominerats till priset i 
år var: Alice varannan vecka av Bo R Holmberg, 
Nyckelbarnen av Sara Kadefors, Som trolleri av 
Mårten Melin och WMsommar av Magnus 
Ljunggren. Förra årets pris gick till hästboken 
Adzerk – den vita hingsten av Lin Hallberg. ÅE
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Ny överbibliotekarie i Umeå 
Mikael Sjögren, idag kanslichef vid Umeå School of Education, blir 
ny överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek. Han tar över 
efter Gunni Öberg, som sedan förra året varit tillförordnad överbiblio
tekarie.

Mikael Sjögren är ett bekant ansikte vid Umeå universitet, där 
han arbetat i 20 år. Han började sitt arbete som kanslichef vid Umeå 
School of Education i augusti 2010. Dessförinnan var han under två år 
föreståndare för Umeå universitets polisutbildning och mellan 2006 
och 2008 var han utbildningsledare vid universitetets humanistiska 
fakultet. Under sin tid som forskare och lärare arbetade han först vid 
institutionen för historiska studier och därefter vid institutionen för 
socialt arbete, där han även var verksam som studierektor. Han dispu
terade i historia 1997 med en avhandling om fattigvård. 

Enligt ett pressmeddelande föreslogs Mikael Sjögren som ny över
bibliotekarie av en enhällig rekryteringsgrupp.

Internationalisering är något som ligger Mikael Sjögren varmt om 
hjärtat. Det är ett engagemang som han också vill vidareutveckla i sin 
nya roll som överbibliotekarie.

Han började sin nya befattning den 1 september 2011. HZ
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Notiser

Lätt läsning i litet format.
Nu kommer vår serie En Lätt Pocket ut i ännu fler genrer 
med historier om vardagen, kärleken och livet. Det praktiska 
formatet och låga priset behåller vi. Titta in på ll-forlaget.se 
och välj bland mer än 20 titlar.
Besök oss på Bok&Bibliotek - monter B 04:40

Få nya 
bibliotek i 
friskolor

Trots att lagen säger att alla 
elever måste ha tillgång till ett 
bibliotek är det få friskolor som 
planerar för eller tänker satsa på 
egna skolbibliotek. Många fri
skole koncerner avvaktar istället 
vad Skolinspektionen kommer 
att säga om den nya skollagen 
som trädde i kraft i somras. Av
vaktan har ekonomiska orsaker. 
Anders Almgren, förste vice 
ordförande för Lärarnas Riksför
bund, tror att man gör utbild
ningarna billigare på bekostnad 
av kvaliteten.

– Det kostar ju att ha ett 
skolbibliotek, man måste köpa in 
böcker och datorer. Ett skolbib
liotek är mycket mer än en upp
sättning böcker, som personal 
och så vidare. Det har man inte 
tyckt ha varit viktigt i sin iver att 
gå med vinst eller spara pengar. 
Man kan ju undra vad man 
sparar till, men vi ser resultatet i 
försämrad läsförståelse för våra 
barn, säger Anders Almgren till 
SR Ekot.

Många friskolor använder sig 
antingen av folkbiblioteken eller 
så har man bokrum med en min
dre samling böcker. Kunskaps
skolan nöjer sig med en bokbuss 
som åker mellan koncernens 
skolor.

Enligt Kulturrådets statistik 
saknar nästan fyra av tio friskolor 
på gymnasienivå egna skolbib
liotek. När det gäller kommunala 
skolor saknar bara en av tio sko
lor ett eget skolbibliotek. 

ÅE
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Stulen KB-bok 
återfunnen

En 400-årig atlas som stals 
av den så kallade KBtjuven har 
hittats hos en samlare i USA. Det 
är den första av den omtalade 
boktjuvens riktiga dyrgripar 
som har återfunnits. En av KB:s 
medarbetare hittade verket i en 
antikvariatkatalog som ledde 
fram till en samlare i New York. 
Atlasen heter Descriptionis 
Ptolemaicae augmentum, 
sive Occidentis notitia brevi 
commentario och är skapad av 
en Cornelis van Wytfliet. Atlasen 
över den Nya världen såldes 
på auktion i maj 2003 till den 
amerikanske samlaren. 

De numera välkända KBstöl
derna uppdagades inte förrän 
hösten 2004. Totalt stals ett 
femtiotal böcker innan KBtjuven 
sprängde sig själv till döds i sin 
lägenhet i centrala Stockholm. 
Även om det stulna verket nu 
återfunnits är det osäkert om 
det kan återbördas eftersom KB 
saknar resurser att köpa tillbaka 
atlasen. Boken är värderad till 
ungefär 245 000 US Dollar, drygt 
1,8 miljoner kronor. Det kultur
historiska värdet är dock större 
än det ekonomiska.

ÅE

Svenska Akademiens 
bibliotekariepris
I maj blev det känt att årets mottagare av Svenska Akademiens 
bibliotekariepris är Krister Gustavsson vid Uppsala stadsbibliotek där 
han arbetar som bibliotekarie, föreläsare och litteraturförmedlare. 
Krister Gustavsson är född 1952 och förutom bibliotekarie är han också 
författare, kulturjournalist (som då och då även medverkat i BBL) och 
litteraturkritiker. Med en fil kand i botten avlade han bibliotekarie
examen 1983. Innan han kom till Uppsala arbetade han åren 1987–1990 
som bibliotekarie i Karlstad.

Svenska Akademiens bibliotekariepris består förutom ära och be
römmelse också av en summa på 50 000 kronor. Priset delas ut den 23 
september i Svenska Akademiens monter på Bok & Biblioteksmässan i 
Göteborg. HZ
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Luleås nya överbibliotekarie
Första september fick Jenny Samuelsson efterträda Terje Höiseth 
som ny överbibliotekarie vid Luleå tekniska universitet, LTU. Hon har 
tidigare arbetat som forskare och programansvarig för utbildningen 
i biblioteks och informationsvetenskap vid Umeå universitet. Jenny 
Samuelsson disputerade 2008 med avhandlingen På väg från ingen
stans, som fokuserar på svårigheterna att ta tillvara genusorienterat 
och feministiskt innehåll i kunskapsorganisationen i bibliotekens 
data baser. Hon ser nu fram emot att kombinera sina teoretiska 
kunskaper för att organisera och utveckla biblioteksverksamheten vid 
LTU.

– Det är en stor tillgång med ämneskunskaper och forskningserfa
renhet, likaså att ha jobbat med att utveckla biblioteks och informa
tionsvetenskap som akademiskt ämne. Det är väldigt roligt att ha 
fått förtroendet att axla ansvaret som överbibliotekarie, konstaterar 
Jenny Samuelsson. 

Det speciella med LTU:s bibliotek är att man har valt att kombinera 
de mer ”traditionella” biblioteksfunktionerna hos ett akademiskt 
bibliotek med att vara ett Learning Resource Center (LRC). Något som 
Jenny Samuelsson ser positivt på. 

– En stor utmaning är förstås min nya roll som chef och personal
ansvarig i en relativt stor organisation. Känns mycket spännande 
eftersom det är nytt för mig. Jenny Samuelsson prioriterar nu att 
lära känna personalen och organisationen för att komma igång med 
arbetet. Längre fram kan hon tänka sig att försöka fortsätta med sin 
forskning. 

– Det är viktigt att det bedrivs biblioteks och informationsveten
skaplig forskning i nära koppling till konkret verksamhet, som ju ett 
akademiskt bibliotek har. Så jag tror nog att vi ska kunna utveckla 
forskningsprojekt som är mer verksamhetsnära. 

Jenny Samuelsson, hennes man samt fyra barn har redan slagit ner 
sina bopålar i Luleå. Vad gör hon om tio år? 

– Om tio år har mitt äldsta barn kanske just flyttat hemifrån och 
jag är kvar på samma jobb. Då har jag förstås kommit långt med ut
vecklandet av en uppdaterad och kompetent biblioteksorganisation i 
Luleå. Sedan får vi se.

Kanske är det då dags för nästa steg, som riksbibliotekarie, kanske? 
ÅE
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INSTITUTIONEN BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN SÖKER
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Årets bästa ljudböcker 

Över 50 titlar nominerades till Irispriset Årets bästa ljudbok 2011 och 
nu återstår sju titlar. Samtliga titlar är svenska och återfinns i gen
rerna självbiografi och skönlitteratur. För tredje året ska en vinnare 
koras bland följande finalister:

Unni Drugge: Bluffen (uppläsare Katarina Ewerlöf )
Morgan Alling: Kriget är slut
Olle Lönnaeus: Mike Larssons rymliga hjärta (uppläsare Cristian Fex ) 
Torgny Lindgren: Minnen
Karin Brunk Holmqvist: Rapsbaggarna (uppläsare Stefan Sauk)
Catharina IngelmanSundberg: Tempelbranden (uppläsare Anna Maria 
Käll) 
Sigrid Combüchen: Spill (uppläsare Irene Lindh) 

– Intresset för ljudböcker och Iris ljudbokspris ökar. I år har vi fått in 51 
titlar som nomineringsjuryn lyssnat igenom, vilket är rekord, säger 
Eva Vallin, ansvarig för Iris ljudbokspris.

Juryn består bland annat av chefredaktören Amelia Adamo och för
fattaren och historikern Herman Lindqvist. Vinnaren presenteras på 
Bok & biblioteksmässan i Göteborg den 22 september. Priset består av 
ett talande konstverk och en prissumma på 50 000 kronor som delas 
mellan författaren och uppläsaren.

ÅE

Stor internationell 
läsundersökning 

Den största internationella undersökningen av vuxna män
niskors kunskaper och färdigheter kring läsning och informa
tionssökning kommer att göras i 25 länder. I Sverige kommer 
studien att utföras av Statistiska Centralbyrån, SCB. PIAAC
undersökningen görs samtidigt i 25 länder och samordnas av 
den internationella samarbetsorganisationen OECD. 10 000 
svenskar i åldern 16–65 år med olika utbildning och yrken kom
mer att få ge information om hur de i sin vardag och på jobbet 
använder sina läs och matematikkunskaper. Studien kommer 
att ge svar på hur man söker information eller löser olika former 
av problem med hjälp av dator eller andra tekniska hjälpmedel. 
Konkreta exempel på uppgifter kan vara att läsa läkemedels
etiketter, läsa kartor för att hitta vägen och tyda tidtabeller. 
Resultatet ska sedan användas för att kunna utveckla olika 
former av åtgärder för att öka kunskapsnivån hos befolkningen 
inom de områden där det behövs. Flera av intervjuerna kommer 
säkerligen att göras på bibliotek runtom i landet. 

ÅE

Notiser

Fler 
miljömärkta 
böcker
Allt fler förlag satsar på 
klimatsmarta och miljömärkta 
böcker i Sverige, enligt TT. Det 
lilla förlaget OrosdiBack, som 
ger ut konstböcker, prosa och 
satir klimatkompenserar hela 
sin utgivning. Även Bonnierför
lagen satsar på klimatsmarta 
pocketböcker från Månpocket 
och Bonnierpocket. I samarbete 
med Världsnaturfonden och KTH 
i Stockholm har man sett till att 
de sju miljoner pocketböcker 
som trycks på förlaget varje år, 
gör så liten skada på miljön som 
möjligt. Böckerna trycks på mil
jömärkt papper och tryckningen 
sker i Sverige för att undvika 
långa transporter. Dessutom 
klimatkompenserar man för 
utsläppen i bokproduktionen.

Mindre förlag som Alvina har 
valt att miljömärka sina böcker 
med Svanen och FSC, Forest 
Stewardship Council. 

Malin Eriksson, vd för Print
pool Books AB som är inköpskon
sulter åt bland andra Orosdi
Back, Natur och Kultur och 
Ordfront, ser ett ökat intresse för 
miljöfrågor hos förlagen.

– Jag tycker att det har ökat 
väldigt mycket. Och jag tror att 
det kommer att hända ganska 
mycket under hösten. Börjar 
några klimatkompensera så 
följer andra efter.

ÅE

Inköpsstöd 
till bibliotek

När Kulturrådet i år fördelar 
sitt bidrag till folk och skolbib
liotek för inköp av litteratur får 
258 kommuner dela på drygt 25 
miljoner kronor.

För att beviljas stöd är villkoret 
att kommunerna inte sänker sitt 
medieanslag. Förra årets ekono
miska kris fick till följd att många 
kommuner tvingades skära i 
biblioteksanslagen. Med årets 
fördelning är, enligt Kulturrådet, 
nivån återställd.

Men Kulturrådet skulle gärna 
se att fler kommuner arbetade 
mer övergripande med samarbe
ten kring läsfrämjande insatser. 

I ett tillägg till bibliotekslagen 
föreskrivs att kommunerna ska 
upprätta biblioteksplaner och att 
offentligt finansierade bibliotek 
ska samverka. Läsfrämjande
planer är en del av biblioteks
planerna.

Som inspirerande exempel 
lyfter Kulturrådet fram Ljus
narsbergs kommuns plan för 
läsfrämjande där man, vilket 
görs i många kommuner, vill 
stimulera till läsande i tidig 
ålder genom samarbete med 
exempelvis barnavårdscentraler, 
mödravård, familjecentraler 
och förskolor. Ljusnarsberg får 
40 000 kronor i bidrag. I Knivsta, 
som beviljats 70 000 kronor i 
inköpsstöd, medverkar barnbib
liotekarien i föräldrautbildningar. 
Ystad (100 000 kronor) anordnar 
bokfika för ungdomar tio gånger 
per år. I Umeå (300 000 kronor) 
delas bokpresentkort på bland 
annat somaliska, persiska, sorani 
och arabiska ut till invandrarför
äldrar. Sollefteå (60 000 kronor) 
lyfts fram som exempel för att 
man har en väl utvecklad folk 
och skolbiblioteksplan och för att 
aktörerna har ett bra samarbete 
mellan skola och folkbibliotek.

HZ
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Biblioteks-
ersättningen
I drygt ett år har Kulturdepartementet och 
de litterära upphovsmännen förhandlat 
om nivån på biblioteksersättningen. När 
parterna inte kunde enas kring ersättningens 
nivå för 2011 begärde upphovsmännens re
presentanter hösten 2010 att medlare skulle 
tillsättas.

Medlarna har fört diskussioner med par
terna och lämnade den 1 juni i år ett sista bud. 
Detta avvisades från Kulturdepartementets 
sida eftersom man ansåg att det gick långt 
utöver de ekonomiska ramarna. Departe
mentet avbröt även medlingen.

Därefter aviserade Kulturdepartementet 
en höjning av biblioteksersättningens grund
belopp från 1,32 kronor till 1,33 kronor, dvs en 
höjning med 1 öre. Upphovsmännens repre
sentanter menar att ett lyft på tio öre under 
tre år i följd behövs för att återställa värdet i 
ersättningen som har urholkats under hela 
2000talet. 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth an
ser att den nuvarande förhandlingsordningen 
har stora brister. Därför har regeringen bett 
Litteraturutredningen att se över den nuva
rande förhandlingsordningen mellan staten 
och upphovsmännen, dvs Författarfonden, 
och fundera över om den är ”tidsenlig” eller 
om den kan ersättas med något nytt system. 
Enligt direktiven blir det också utredarnas 
uppdrag att föreslå hur ”större effektivitet 
och transparens” kan uppnås ifråga om bib
lioteksersättningen till författarna. 

Systemet med en särskild biblioteksersätt
ning har funnits sedan 1954. Ersättningen 
betalas årligen ut av staten till Sveriges 
författarfond som kompensation för att 
författares och andra upphovsmäns verk 
får lånas ut kostnadsfritt från offentliga 
bibliotek. Biblioteksersättningens storlek 
fastställs genom att multiplicera det totala 
antalet utlån av svenska originalverk – och 
verk i svensk översättning – med ett visst 
örestal. Utöver detta får upphovsmännen bl a 
kompensation för den läsning som sker på 
plats i biblioteken.

Sedan mitten av 1980talet föregås 
fastställandet av biblioteksersättningen 
av förhandlingar mellan representanter för 
regeringen och representanter för de litterära 
upphovsmännen genom Sveriges Förfat
tarförbund, Svenska Tecknare och Svenska 
Fotografers Förbund.

Men den sagan tycks nu vara all. Depar
tementet har misslyckats, medlarna har 
misslyckats och nu har Litteraturutredningen 
fått denna brandfackla i famnen. Ska man 
säga lycka till?

HZ

LitteraLund förnyar sig
Lunds bokfest för barn och unga, LitteraLund, har sedan 2005 genomförts varje höst. 
Idén bakom bokfestivalen för barn och unga är att under några festliga dagar sätta 
barn och ungdomslitteraturen i centrum och det genom att anknyta till olika konstfor
mer som musik, dans och film. Arrangemanget, där både svenska som internationella 
författare har presenterats och där både etablerade som nya författare har kommit till 
tals, har därtill utvecklats till en arena för hur de olika konstformerna kan interagera 
med varandra. Men boken har hela tiden varit i fokus liksom ambitionen att väcka ny
fikenhet, läslust och uppmuntra kreativt skapande. 

LitteraLund har tillsammans med biblioteken alltmer utvecklats till att bli en ”året 
runtverksamhet” som kulminerar i festivalveckan. Detta har, enligt arrangörerna, 
medverkat till att nya utvecklingsmöjligheter för LitteraLund uppstått. Framöver kom
mer därför samarbetet med biblioteken i Lund, Lunds skolor samt Region Skåne att 
lyftas fram och förstärkas ytterligare vilket kommer att ge en mängd synergieffekter. 
Fokus kommer alltjämt att vara barn och ungas lust till eget skrivande och skapande, 
att främja och stimulera till lust att läsa och till att möta en författare. Samtidigt vill 
man med konferensen skapa en plattform för diskussion, samtal och kompetensut
veckling för alla som arbetar med barn och unga kring litteraturen.

En del i förnyelsen innebär också att LitteraLund i år flyttas till våren 2012, närmare 
bestämt till den 16–21 april. Men redan under hösten 2011 kommer olika förprogram att 
äga rum. Den 18 augusti inledde man t ex med ett seminarium med författarna Aidan 
Chambers och Katarina Kuick kring läsfrämjande och boksamtal. I slutet av oktober, 
under vecka 43, anordnas en förfestival med en konferensdag den 28 oktober och ett 
barn & ungaprogram den 29 oktober.

HZ
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Biblioteken skonades

När politikerna och maktetablissemanget i ett av värl
dens mest skoningslösa klassamhällen, Storbritannien, 
reste söderöver på solsemester plundrade och brände 
de fattiga och marginaliserade huvudstadens butiker 
och hus. Dödsskjutningen av 29årige Mark Duggan blev 
starskottet för kravallerna. De föraktade blev plötsligt 
de fruktade. Vissa hävdar att det var de bidragsälskande, 
slöa rasistiska dumskallarna som ställer upp i förned
ringsprogrammen i tv som exploderade efter åratal av 
vanmakt. Medan andra menar att de ungdomar som ses 
som underklass eftersom varken deras föräldrar eller de 
själva någonsin har haft ett arbete, helt enkelt gick in i 
affärer och tog det de ville ha: mobiltelefoner, märkes
kläder, plasmatv, datorer, plattskärmar etc. Etablisse
manget fördömde genast: ”allt ni gör är destruktivt, ni gör 
ingenting konstruktivt”. Men trots bränder, skadegörelse 
och våld stod det samtidigt klart att upploppen till viss 
del också var ett slags uppgradering av den personliga 
statusen. De fruktade våldsverkarna valde ut och stal just 
de prylar som är så viktiga i vårt konsumtionssamhälle. 

Det var i princip bara bibliotek och boklådor som fick 
stå orörda. Ingenting av värde fanns där att ta. Den kon
struktiva biblioteksnedläggningen kan därmed fortsätta.

ÅE
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Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik  2011  

www.oru.se/humus/UoD

Mänskliga rättigheter
över hela världen. 
FeM gånger oM året.

WWW.aMnestY.se/aP

helårspren/5 nr 160 kr
Provex ap@amnesty.se

2 st lika annonser enligt orderbekr.  110811
placeras en tidig uppe till höger, och en valfri enl.
ök per telefon.

Notiser
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Besserwisser Anders Mathlein

Läst

 BokhösteN har dragit igång med full 
kraft. Ändå vill jag gärna dröja mig kvar vid 
den gångna vårens utgivning. Sommaren 
är som bekant en period som man kan ägna 

sig åt att läsa ”i kapp” sådant som inte hanns med un-
der säsongen. Och när man läser Nicole Krauss senaste 
roman, hennes tredje, är det klokt att ha lite tid – tid till 
att läsa långsamt och koncentrerat. För det är inte helt 
lätt att hålla ordning på de många trådar och vaga be-
röringspunkter som finns mellan gestalterna i den fin-
maskiga väv som Krauss spinner. Att hon är en formens 
perfektionist med förkärlek för sofistikerade komposi-
tioner blev man varse i den roman med vilken hon fick 
sitt genombrott: Kärlekens historia. Den, liksom hennes 
nya roman, kretsade kring teman som saknad och sorg, 
minne och förlust. Men där fanns också en humor och 
lekfullhet vilket den nya med sitt genomgående allvar 
och stundtals melankoliska anslag, är helt renons på.

Det börjar redan med titeln, Det stora huset, en an-
spelning på en mening i Andra konungaboken och 
namnet på den talmudska skola som grundades för att 
i skrift återskapa det som det judiska folket förlorade 
efter att Jerusalem och Templet bränts ned av romarna. 
Eller som antikhandlaren Weisz, förklarar saken mot 
slutet av romanen: ”Förvandla Jerusalem till en idé. 
Förvandla Templet till en bok, en bok som är lika omfat-
tande och helig och invecklad som själva staden”. 

Krauss roman tar avstamp i denna tanke och prövar 
den på ett antal individer som alla på ett eller annat sätt 
formats av sina förluster och genom berättandet för-
söker komma till klarhet om sina liv. Krauss roman är 
varken särskilt omfattande eller helig men ganska in-
vecklad. Detta på ett sätt som både erbjuder spännande 
intellektuellt motstånd men också understundom viss 
tristess när den putsade och intelligenta vältaligheten 
hos en del av romanens karaktärer blir väl monoton.

Rent tekniskt består romanen av två delar med var-
dera fyra berättelser samt fyra röster som turas om att 
berätta sina historier i långa monologer. 

Det börjar med den New York-baserade författaren 
Nadia för vilken skrivandet utgör livets nav så till den 
grad att hon blir alltmer introvert och asocial. Det fort-

sätter med Aaron, nybliven änkling, som försöker reda 
ut sitt komplicerade förhållande till sin son. I ett tredje 
kapitel berättar Arthur, en man i övre medelåldern 
som bor med sin författarhustru i London, om hur han 
långsamt började ana den mörka hemlighet som hans 
fru burit på under hela deras gemensamma liv. Isobels 
berättelse handlar om hur hon som ung litteraturstu-
dent i Oxford lär känna syskonparet Yoav och Leah vars 
far är antikhandlare, om hennes förälskelse i Yoav och 
den djupa, nästan incestuöst färgade samhörighet som 
finns mellan syskonen. Bokens femte berättare, som 
dyker upp i romanens korta slutkapitel är dessa syskons 
far. Antikhandlare Weisz vars affärsverksamhet, eller 
snarare livskall, går ut på att hitta möbler och konstverk 
som stals från judarna under andra världskriget och 
återbörda tingen till de som en gång ägde dem. Men 
han har också en egen agenda: att återskapa en exakt 
kopia av faderns arbetsrum så som det såg ut den dag 
nazisterna tvingade sig in i familjens hem 1944. Den 
enda detaljen som saknas är det skrivbord vid vilket 
fadern arbetade. 

Den judiska erfarenheten och Förintelsen finns hela 
tiden som en fond till de enskildas förluster i romanen, 
skrivbordet är det som på olika (invecklade) sätt binder 
samman dem och utgör romanens kitt. Skrivbordet 
färdas genom tid och rum, från Ungern via Chile, New 
York och London, från andra världskriget via 1970-tal 
fram till våra dagar. På samma sätt rör sig romanens be-
rättelser mellan tider och platser, mellan minnena och 
nuet, löper in och ut ur varandra. En bifigur i ett kapitel 
blir huvudperson i ett annat, ett skeende belyses ur flera 
perspektiv. Alla förenas de i en vilja att återskapa något 
som gått förlorat och möblera de tomrum som förlus-
tens smärta lämnar efter sig.

Alltsammans är skickligt och sinnrikt ihoptråcklat 
med omsorgsfulla och sorgkantade stygn, språkligt 
oantastligt och idémässigt tankeväckande. Men konst-
skickligheten har också en egendomligt distanserande 
effekt. Antagligen för att engagemanget ligger i hant-
verket snarare än hos de människor som ska bära ska-
pelsen. Lite som med haute couture.

Henriette Zorn 

Nicole Krauss
Det stora huset
Översättning: Ulla 
Danielsson
Brombergs
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Föreningsnytt

Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Välkomna till Svensk Biblioteksförenings arran-
ge mang under Bok & Biblioteksmässan i Göte-
borg. Under torsdagen och fredagen arrangerar vi 
över 50 programpunkter på vår scen, Biblioteks-
scenen, i E-hallen. Vi kommer även att ha flera 
prisutdelningar på scenen under de två dagarna. 
Scenprogrammet presenteras på nästa uppslag.

Svensk Biblioteksförenings monter (E00:01) 
finns under torsdagen och fredagen i anslutning 
till vår scen, Biblioteksscenen, i E-hallen. Där 
kommer vi att påbörja ett helt nytt projekt där vi 
samlar in biblioteksberättelser.

På torsdagskvällen kl 18.00 hälsar vi alla med-
lemmar välkomna på medlemsmingel. Avsluta 
mässdagen eller påbörja kvällen tillsammans 
med andra.

Seminarier
Svensk Biblioteksförening är medarrangör av tre 
olika seminarier i mässprogrammet.

 
Barns perspektiv på läsning, torsdag kl 11.00
När ett lässtimulerande projekt dras igång är entu-
siasmen stor bland pedagoger och bibliotekarier 
och barnperspektivet är tydligt på pappret. Men 
vad säger barn själva om sin läsning, vad tycker 
de att de har fått ut av lässatsningen och vilken 
roll spelar biblioteket egentligen när det gäller att 
få barn att tycka att läsning är roligt? Vilka fakto-
rer påverkar projektresultaten och hur använder 
man barns perspektiv i planering av lokaler och 
lässtimulerande insatser?

Medverkande: Amira Sofie Sandin, Högskolan i 
Borås, som analyserat nästan hundra projektrap-
porter från de senaste tio åren, Åse Hedemark, 
Uppsala universitet, som skrivit en rapport om 
barns egen syn på läsning och bibliotek, och Karin 
Hjelm, Barnbiblioteket i Uppsala, som genomfört 
en ombyggnad med utgångspunkt i barnperspek-
tivet. Moderator: Lena Lundgren, Regionbiblio-
tek Stockholm.

 
Alla ska få låna! Har skolan resurser, torsdag 
kl 13.00
Från 1 juli, då den nya skollagen träder i kraft, ska 
alla skolelever ha tillgång till skolbibliotek. Vad 
innebär det – när vi samtidigt vet att var tredje 
kommunal skola saknar tillgång till ett skolbib-
liotek? Och att endast 25 procent av skolbiblio-
teken är bemannade. Ett samtal om tillgången 
till skolbibliotek mellan Lotta Davidsson- Bask, 
skolbiblio tekarie i Lund, Edward Jensinger, gym-
nasierektor i Malmö, Margareta Lundberg Rodin, 
prefekt, Bibliotekshögskolan, Borås samt Bertil 
Östberg, statssekreterare, Utbildningsdeparte-
mentet.

Moderator Madeleine Hjort, författare och 
ordförande i Nationella skolbiblioteksgruppen.

 
De 265 första dagarna – KB som nationell 
samordnare, torsdag 15.00
Sedan årsskiftet har Kungliga biblioteket ansvar 
för samordningen och utvecklingen av hela den 
svenska bibliotekssektorn. Uppdraget innebär 
bland annat att KB ska ha nationell överblick, 
främja samverkan och följa bibliotekens arbete. 
Förväntningarna är stora. Hur har KB klarat de 
första 265 dagarna? Ett seminarium för samtal 
och diskussion.

Medverkande: Gunnar Sahlin, riksbiblioteka-
rie och Gunilla Herdenberg, chef för Nationell 
samverkan, Kungliga biblioteket, Karin Grönvall, 
bibliotekschef, Södertörns högskola och ledamot 
i SUHF:s Forum för bibliotekschefer och Marga-
retha Eriksson, chef bibliotek, bildning, media, 
Kultur Skåne och ordförande för Sveriges Läns-
bibliotekarier. Moderator: Niclas Lindberg, gene-
ralsekreterare, Svensk Biblioteksförening.

PAx

Välkomna till Svensk Biblioteksförenings 
arrangemang under Bok & Biblioteksmässan
Göteborg 22 – 25 september.

Medlemsmingel!

Välkomna på medlemsmingel under 
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Torsdagen den 22 september kl 18.00 i vår monter E00:01
Avsluta mässdagen eller påbörja kvällen tillsammans med 

andra medlemmar i Svensk Biblioteksförening. Vi bjuder på 
förfriskningar!

Varmt välkomna!

Prisutdelningar 
under Bok & 
Bibliotek

Under Bok & Biblioteksmässan 
delar Svensk Biblioteksförening 
ut flera priser på Biblioteks-
scenen.

Torsdag 14.00
Bengt Hjelmqvists pris till 
Karin Johansson, Malmö för 
projektet Godnattsagor inifrån

Greta Renborgs pris till 
Regionbibliotek Halland för 
projektet Synliggör biblioteket

Collijn-priset till Peter 
Andersson och Josephine Edh 
för uppsatsen ”Konsten att 
klicka rätt”.

Fredag 14.00
Aniarapriset till Kristian Lund-
berg för samlat författarskap

Fredag 14.15
Elsa Beskow-plaketten till 
Lena Sjöberg för Tänk om…

Nils Holgersson-plaketten till 
Mårten Melin för Som trolleri

Carl von Linné-plaketten till 
Karin Bergqvist för Så doftar 
blomman

Vi återkommer med bilder och 
motiveringar i nästa BBL.
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Torsdag 22 september
 

10.00 Olika syn på saken - Rapport från 
Svensk Biblioteksförening
Anna Kåring Wagman presenterar Svensk 
Biblioteksförenings rapport om synen på 
folkbiblioteket bland användare, icke-
användare och personal.
Svensk Biblioteksförening

 
10.15 Ladda ned tecken
Jenny Nilsson presenterar möjligheten 
för bibliotek att ladda ned teckenspråkig 
litteratur från TPB-katalogen. 
Presentationen teckentolkas.
 
10.30 Folkbibliotekens framtid?
Ett samtal om boken med samma titel, 
mellan redaktör Roland Eliasson, Gunnar 
Sahlin och Niclas Lindberg.
BTJ Förlag
 
10.45 Bibliotekens tekniska 
infrastruktur
Presentation av en rapport från Svensk 
Biblioteksförenings utvecklingsråd för 
bibliotekens tekniska infrastruktur.
Ulrika Domellöf-Mattsson,  
Svensk Biblioteksförening
 
11.00 ”Kunnig personal” – motsvarar vi 
användarens förväntningar?
Om Referensbiblioteket och WebbIT som 
verktyg för lärandet i vardagen.
Informations- och lånecentralen Umeå
Gun-Mari Isaksson Legrell ILS Umeå, 
Gunilla Fors ILS Malmö,Britt Löfdahl ILS/
Regionbibliotek Stockholm
 
11.15 Unikt i slag! Ett 
skolbiblioteksutvecklingsprojekt i 
västra Göteborg
Arbetet i projektet har sin utgångspunkt 
i Maud Hells nya bok skolutveckling-
skolbiblioteksutveckling.
Fredrik Ernerot, Västra Göteborgs 
skolbiblioteksutvecklingsprojekt 
Skolbibliotek i Väst

11.30 Prisutdelning. Malin Koldenius-
stipendiet
Sveriges Skolbiblioteksföreningar
 

11.45 Uppdrag Klinisk bibliotekarie på 
Hudiksvalls sjukhus
Elinor Bergström Falk och Elisabeth 
Hörnfelt presenterar en försöksverksamhet 
med syftet att göra det dagliga vårdarbetet 
mer evidensbaserat.
Länsbibliotek Gävleborg Uppsala
 
12.00 Tio pinnar i luften- ett nationellt 
minoritetsspråksprojekt som hörs och 
syns!
Att med hjälp av filmer möjliggöra för 
svensk-finskspråkiga barn att möta det 
finska språket. Ett samarbete mellan Kultur 
i Väst och Sverigefinska skolan i Göteborg.
Eva Fred, Kultur i Väst, Erika Ågren och 
Maritta Wallius
 
12.15 Skolbibliotek i praktiken: 
Handfasta tips till skolledare
Svensk Biblioteksförenings 
verksamhetsgrupp för skolbibliotek. 
Angående det skarpa läge som inträder 
1 juli 2011 vad gäller skollagen/
skolbiblioteken.
Gunnel Olsson, Ingalill Åkesson-Hedqvist 
och Johanna Rivano Eckerdal,  
Svensk Biblioteksförening
 
12.30 Alla Tiders Klassiker-Wiki
Mediateket i Stockholm har skapat Wikin 
som är en samlad kunskapsbank och 
inspirationskälla för lärare och elever som 
vill arbeta med klassikerserien ”Alla Tiders 
Klassiker”
Charlotte Hansén Goobar, Ingalill 
Åkesson- Hedqvist och Elisabeth 
Söder, Medioteket, Stockholms 
Utbildningsförvaltning
 
12.45 Jag är boken: Ett läspyssel för unga
Syftar till att stärka respondentens egenart 
genom lekfull bekräftelse och speciellt 
utvald litteratur, i ett samtal med en 
bibliotekarie.
Eva Selin och Karin Graube, Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus, BUS-
biblioteket
 
13.00 Bilderna av biblioteket
Anna-Karin Rennemark presenterar 
sin masteruppsats om privatisering av 
folkbibliotek, Lunds universitet.
Anna-Karin Rennemark, Lunds universitet.

13.15 Kulturell allemansrätt och Popcult
En presentation av verksamheterna 
Blå scenen, PopCult, Mångkultur och 
Företagsinformation, Per Berg och Sarah 
Hagström.
Gävle stadsbibliotek

 
13.30 Vi läser Agnes
Bokcirklar, program, debatter läsecirklar i 
radio Gävleborg och annat presenteras av 
Gävle stadsbibliotek
Gunilla Kindstrand, Conny Persson och 
Sara Hagström-Andersson
 
13.45 Äldre i centrum – unika perspektiv 
och kompetenser
En presentation av projektet ”Hudiksvall 
hela livet” där äldreomsorgen, Hudikvall 
bibliotek, Hälsinglands museum m.fl. 
samverkar.
Helen H Tyner, Länsbibliotek Gävleborg 
Uppsala
 
14.00 Svensk Biblioteksförenings 
priser för framstående insatser 
på folkbiblioteksområdet, god 
marknadsföring av bibliotek och bästa 
magisteruppsatsen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap under 2010.
Utdelning av Bengt Hjelmqvists 
pris för framstående insatser på 
folkbiblioteksområdet, Greta Renborgs 

Scenprogram på Biblioteksscenen

Under Bok & Biblioteksmässans två första dagar arrangerar Svensk Biblioteksförening en rad 
gratisseminarier på vår scen, Biblioteksscenen, i E-hallen. Varmt välkommen!

Sarah��
Hagström.

Per�Berg.
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pris för marknadsföring och Collijnpriset 
för bästa magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap.
 
14.30 Skrivutveckling med bilden som 
hjälp
Samarbetsprojekt Läsfåk mellan 
Borgholms bibliotek och kommunens 
högstadier, som syftat till att främja 
elevernas språk-, läs- och skrivutveckling 
för elever i årskurs 8.
Hannah Krahner, Borgholms bibliotek
 
14.45 Professionens död? Vad spelar 
bibliotekarien för roll?
Vad krävs av bibliotekarien om man 
utvärderar biblioteket utifrån dess 
samhällsuppdrag, enligt lagen och 
UNESCO-manifestet? Samtal, föreningen 
BiS.
Johanna Dalman och Tobias Willstedt, 
Föreningen BiS
 
15.00 Drömställen – mobila medieskåp 
på barnsjukhuset
Samverkansformer mellan sjukhusskola, 
lekterapi, avdelningspersonal och ledning, 
Kultur i länet och länsbiblioteket i Uppsala.
Jacob Åström Wennbom, Sjukhus biblio-
teket, Akademiska sjukhuset Uppsala
 
15.15 Skönlitteraturen – ett hot mot 
manligheten?
Mäns och pojkars läsning av skönlitteratur 
är på utdöende, samtidigt som flickors 
och kvinnors ökar. Vilka värderingar och 
strukturer ligger till grund för en sådan 
utveckling?
Nina Frid och Sara Fältskog Eldros, Trosa 
Bibliotek, Nätverket för jämställdhet på 
bibliotek
 
15.30 Det öppna parlamentsbiblioteket
Vilka möjligheter innebär det för 
medborgare och andra bibliotek?
Gunilla Lilie Bauer, Riksdagsbiblioteket

15.45 Nedläggning- Hot eller möjlighet
Fia Söderberg, utredare på uppdrag av 
Länsbibliotek Gävleborg.
Länsbibliotek Gävleborg Uppsala.
 
16.00 Biblioteksbloggar. Bibliotekariers 
förhållningssätt till användare
Fredrik Lindskoug och Ragnheidur 
Steingrimsdottir presenterar sin 
masteruppsats om folkbibliotekens 
användning av bloggar.
Lunds universitet
 
16.15 DAISY-kiosken
En tjänst från Kultur i Väst under 
utveckling för att underlätta 

tillgängligheten till talböcker.
Heidi Carlsson-Asplund, Kultur i Väst
 
16.30 TPB delar ut Amy-priset
Amy-priset delas ut av Talboks- 
och punktskriftsbiblioteket, för att 
uppmärksamma och premiera arbetet med 
att öka tillgängligheten till olika medier.

 
 

Fredag 23 september
 

09.45 Den nya skollagen och 
skolbiblioteken
Svensk Biblioteksförenings 
verksamhetsgrupp för skolbibliotek. 
Angående det skarpa läge som inträder 
1 juli 2011 vad gäller skollagen / 
skolbiblioteken.
Gunnel Olsson Johanna och 
Rivano Eckerdal
Svensk Biblioteksförening
 
10.00 Kungliga bibliotekets utredning 
om E-böcker
En presentation av KB:s e-boksutredning.
Göran Konstenius, KB

10.15 Betydelsen av kvalitet: Det 
svenska litteraturstödet 1975-2009
Linnéa Lindsköld, doktorand i biblioteks- 
och informationsvetenskap på Högskolan 
i Borås presenterar sitt pågående 
avhandlingsprojekt.
Högskolan i Borås

10.30 Presentation av Svensk 
Biblioteksförening
Information om föreningens uppdrag och 
arbete.
Svensk Biblioteksförenings ordförande 
Inga Lundén

10.45 Att skapa sin egen mobila app-
tjänst
Det behöver inte vara dyrt eller svårt att 
göra sina egna app-tjänster. Linnéa Sjögren 
och Emma Gustafsson från Chalmers 
bibliotek berättar.
 

11.00 Delning, en webbkurs i sociala 
medier
Webbkursen ingår i Regionbibliotek 
Stockholms projekt ”Sociala medier: nåt 
för alla”.
Sandra Sporrenstrand, Regionbibliotek 
Stockholm
 
11.15 Digitalisering av historisk statistik
Mervärden i de digitala publikationerna 
jämfört med de tryckta åskådliggörs med 
konkreta exempel på SCB:s webbplats.
Anna Nyströmmer och Ela Klayman-
Cohen, Biblioteket Statistiska centralbyrån
 
11.30 Bibliotek på entreprenad
Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd 
för driftformsfrågor.
Svensk Biblioteksförening
 
11.45 E-bläcket- Hur ungdomar 
upplever att läsa med läsplatta
Ett läs- och teknikprojekt för ungdomar i 
åldern 13-20 år.
Johan Andersson, Kungälvs stadsbibliotek
 
12.00 DAISY Direkt
Hur nedladdningstjänsten av 
talböcker från TPB fungerar på Skövde 
stadsbibliotek, pilotbiblioteket för 
satsningen.
Johan Fransson, Kultur i Väst
 
12.15 Deckarklubb för kluriga läsare
Avslöja förfalskningar, hitta 
gärningsmannen, besök på polishuset mm. 
Mycket sker i deckarklubben för barn och 
unga på Eskilstuna stadsbibliotek.
Margareta Söderlund, Eskilstuna 
stadsbibliotek
 
12.30 Inköp och prickhelvete
Hur Västerås stadsbibliotek har arbetat 
med inköpsprocessen.
Kristina Öster och Karin Hansson, 
Västerås stadsbibliotek

Ginilla�Lilie�Bauer.

Sandra��
Sporrenstrand.
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12.45 Från Novellcafé till Boktips för 
hungriga läsare
Smakprov ur Lunds stadsbiblioteks 
skönlitterära program.
Maria Ekdahl, Eva Fridlund
 
13.00 Framtidens bibliotek- en del av 
Public Service?!
Public service står för information, 
education and entertainment. På samma 
sätt är bibliotekens uppdrag att informera, 
lära ut och underhålla. Kan biblioteken 
dra nytta av diskussionerna kring Public 
Service och har biblioteken en roll att spela 
inom Public Service?
Karin Linder, förbundsordförande, DIK
 
13.15 En gratis bokklubb!
Västerås stadsbiblioteks satsning 
”Bibliotekets bokklubb” är en gratis 
bokklubb för vuxna storläsare som av olika 
skäl valt bort biblioteket.
Kristina Öster, utvecklare/bibliotekarie
Västerås stadsbibliotek

13.30 Bibblan svarar
Informations- och lånecentralerna och 
Internationella biblioteket presenterar 
en uppdaterad version av virtuella 
svarstjänsten från Sveriges bibliotek 
-”Bibblan svarar”. En flerspråkig tjänst 
med ny design, personligare tilltal, bättre 
nätverksmöjligheter för operatörerna och 
en aktiv närvaro i sociala medier.
Anna Åkerberg och Anna-Stina Takkala, 
Informations- och lånecentralerna och 
Internationella biblioteket
 
13.45 Läskraft! Högläsning för personer 
med demens – Ett projekt för ökad 
stimulansoch livskvalitet i vardagen
Catharina Kåberg, projektledare från 
Centrum för lättläst berättar om ett 
växande och glädjespridande projekt.
 
14.00 Prisutdelning: Aniara-priset
Aniara-priset delas årligen ut till en 
svenskspråkig författare av skönlitteratur 
för vuxna.
Svensk Biblioteksförening
 
14.15 Prisutdelning: Svensk 
Biblioteksförenings barnboksplaketter 
2011
Elsa Beskow-plaketten, Nils Holgersson-
plaketten och Carl von Linné-plaketten till 
2010 års bästa bilderbok/bäst illustrerade 
barnbok, bästa barn- och ungdomsbok 
respektive bästa fackbok för barn och 
ungdomar.
Svensk Biblioteksförening
 

14.30 ”Bokpuffen” som ny funktion i 
Mölndals bibliotekskatalog
Vid sökning i katalogen får användaren 
som mervärde puffen uppspelad direkt.
Sara Sivre, Kultur i Väst
 
14.45 MP3-spelare på Bokbussen
Bibliotek Säffles satsning presenteras av
Ina Huss och Michael Haraldsson
 
15.00 Förskolebibliotek i Lund
Arbete i fyra förskolor i Lund
Gunnel Olsson och Anna Fogelqvist-
Ehinger, Lunds stadsbibliotek
 
15.15 Bubblan-berättelser på väg
Om uppsökande bibliotekarieverksamhet 
riktad mot barn och ungdomar inom 
ramarna för projektet Läskonster.
Sylvia Blomberg, Ann Catrine Eriksson, 
Sörmlands Länsbibliotek
 
15.30 Årets mångspråkiga bibliotek 
2010, Fisksätra bibliotek
Det nyinstiftade hederspriset till Årets 
mångspråkiga bibliotek gick till Fisksätra 
bibliotek. Priset delades ut på Botkyrka 
Internationella bokmässa. Ika Jorum, 
Botkyrka bibliotek, presenterar det 
nyinstiftade hederspriset och Barbro 
Bolonassos, Fisksätra bibliotek, berättar 
om den verksamhet som gjorde dem till 
mottagare av utmärkelsen.
 
15.45 Slam
Biblioteket som scen, presentation av ett 
utvecklingsprojekt.
Pernilla Glaser, Jenny Lindh, Leo 
Lundberg, Ingalill Rydberg
 
16.00 Öppen scen för det fria ordet. 
Botkyrka Internationella bibliotek
Med projektet Öppen scen för det fria 
ordet vill vi skapa en ny slags mångspråkig 
verksamhet i Hallunda bibliotek i 
Botkyrka. Projektet som har erhållit Svensk 
Biblioteksförenings utvecklingsstöd 
omfattar utveckling av både verksamhet 
och arbetsmetoder samt en total 
omgestaltning av biblioteksrummet. 
Ika Jorum och Margareta Berg, Botkyrka 
bibliotek
 

Med reservation för eventuella ändringar.

Svensk 
Biblioteksförening 
på turné:
Vision & Vilja

Under hösten ger sig Svensk Biblioteksföre-
ning ut på turné för att träffa medlemmar 
runt om i landet. Syftet är dels att presen-
tera föreningens arbete, dels att få tillfälle 
att diskutera bibliotekens och föreningens 
framtid i god tid före årsmötet.

Under Vision & Vilja-turnén medverkar 
föreningens ordförande Inga Lundén som 
bl a kommer att prata om vikten av fri till-
gång till information och kunskap. Anna 
Kåring Wagman, utredare på Svensk Bib-
lioteksförenings kansli, presenterar den 
nya rapporten ”Olika syn på saken – folkbib-
lioteket bland användare, ickeanvändare 
och personal”. Därutöver blir det framtids-
diskussioner kring möjligheter och hot för 
biblioteken och Svensk Biblioteksförening 
under ledning av generalsekreterare Niclas 
Lindberg.

Arrangemangen genomförs oftast nor-
malt på eftermiddagen och avslutas med 
gemensamt eftersnack med förfriskningar.  
På några platser arrangerar regionföre-
ningen ett heldagsarrangemang där turnén 
ingår.

Turnéplan
Lund 12 oktober
Linköping 9 november 
Umeå 17 november
Stockholm 8 december

För tid och plats – se föreningens hemsida 
www.biblioteksforeningen.org
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Fram till den sista september har du på dig om du vill 
ansöka om Svensk Biblioteksförenings forskningsini-
tierande stöd.

Genom stödet vill föreningen medverka till att flera 
forskare får tid att skriva konkurrenskraftiga forsk-
ningsansökningar till bland annat Vetenskapsrådet, 
Riksbankens Jubileumsfond, Statens kulturråd, KK-
stiftelsen, universitet och högskolor. De som söker kan 
vara studenter som önskar påbörja forskarutbildning, 
nydisputerade eller seniora forskare.

På vår hemsida www.biblioteksforeningen.org finns 
mer information. Ansökningar skall ha inkommit 
till Svensk Biblioteksförenings kansli senast den 30 
september.

PAx

Sök forskningsinitierande 
stöd

Dags att nominera 
Årets bokbuss 2011!

Nu är det dags att nominera kandidater till priset “Årets bokbuss”. Utmärkelsen 
har fått stor uppmärksamhet i de vinnande kommunerna och fokuserar på vik-
ten av en mobil biblioteksverksamhet med stor spridning och bredd. I fjol vann 
Falkenbergs mobila bibliotek. Sista dag för nominering är den 30 september. 
Nomineringsförslagen skickas till Wiviann Wilhelmsson på Svensk Biblioteks-
förenings kansli ww@biblioteksforeningen.org.

Dags att söka resestipendier!

Vi påminner om att 30 september är sista ansökningsdatum för resestipendier. 
Ansökan kan göras av såväl enskilda som institutionella medlemmar i Svensk 
Biblioteksförening. Beslut sker två gånger per år, 31 mars och 30 september. Av-
sikten med resestipendierna är att fördjupa den enskildes bibliotekskunskaper. 
Mer information finns på vår hemsida www.biblioteksforeningen.org

Ny hemsida
Sedan mitten av augusti har Svensk Biblioteksförening en ny hemsida. 
Med den nya sidan är det möjligt att direktlänka till sidor, enkelt att dela 
nyheter på t ex Facebook eller Twitter osv. Sidan är utvecklad i WordPress 
och har tagits fram i samarbete med Teknikhuset i Umeå.

PAx

Är adressen rätt i 
medlemsregistret?
Har du flyttat eller bytt adress den senaste tiden? Vänligen meddela din nya 
adress omgående till Eva Silverplats på kansliet, es@biblioteksforeningen.
org eller telefon 08-545 132 38. Det är också bra om du meddelar om du bytt 
arbetsgivare, blivit pensionär eller börjat arbeta efter studierna. På så sätt 
ökar möjligheterna att det blir rätt när vi skickar ut årsavgiftsavierna i slu-
tet av november.

Dags att söka Svensk 
Biblioteksförenings 
utvecklingsstöd!
För att stödja bibliotekens utvecklingsarbete har före-
ningens styrelse inrättat möjligheten för institutionella 
medlemmar att söka utvecklingsstöd. Särskild vikt läggs 
vid framåtsyftande och nyskapande förslag och förslag 
som syftar till att åstadkomma ökat samarbete. Stöd ges 
inte till redan pågående projekt, löpande verksamhet, 
resor, publikationer, författande, kompetensutveckling 
eller anordnande och deltagande i konferenser och se-
minarier. Utvecklingsstödet, som delas ut två gånger på 
år, uppgår till sammanlagt 300 000 kr.

Svensk Biblioteksförenings styrelse har beslutat att 
särskilt prioritera insatser som syftar till att göra bib-
lioteken tillgängliga och angelägna för fler och nya an-
vändare. Insatserna ska göras i förhållande till något av 
de fem perspektiv som Svensk Biblioteksförening sär-
skilt vill framhålla: Användarnas behov av bibliotek för 
kunskap och lärande, användarnas behov av bibliotek 
för kultur och upplevelser, användarnas behov av bib-
liotek för inspiration och utveckling, användarnas be-
hov av bibliotek för demokrati och informationsfrihet 
samt användarnas behov av biblioteket för fristad och 
gemenskap.

Ansökan skall bl a innehålla en redogörelse för det 
planerade arbetet, förväntade resultat och motivering 
av arbetets betydelse för bibliotek och biblioteksverk-
samhet i Sverige.

Ansökningar skall ha inkommit till Svensk Biblio-
teksförenings kansli senast den 30 september. Ansökan 
skickas till Svensk Biblioteksförening, Att: Wiviann 
Wilhelmsson, Box 70380, 107 24 Stockholm. 
E-post ww@biblioteksforeningen.org Tel 08-545 132 32. 
Fullständig information finns på föreningens hemsida 
www.biblioteksforeningen.org

PAx
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SAMKO-projektet,
ett projekt med 
samverkan i fokus
Hur arbetar institutioner och föreningar 
när de riktar sig mot ungdomar?

I de flesta fall bedriver man verksamhet 
i egen regi, men ibland samverkar före-
ningsliv med kommunala verksamheter. 
Ungdomsstyrelsen vill lyfta fram denna 
företeelse och har därför startat projektet 
SAMKO, som syftar till att främja kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte mellan civil 
sektor och kommunala verksamheter.

Sedan maj 2011 deltar Svensk Biblioteks-
förening i projektet med tio utvalda biblio-
tek i samverkan med föreningsliv. Resulta-
tet förväntas bli en rapport med värdefull 
information om möjligheter och eventuella 
hinder i samverkansarbete. Förhoppningen 
är att inspirera och motivera fler till att våga 
prova nya sätt att nå unga och skapa fler 
tillfällen för att ge ungdomar möjlighet till 
en meningsfull fritid.

Har du frågor är du välkommen att  
kontakta projektledare Mia Petersson, 
mp@biblioteksforeningen.org

15 September 2011, Stockholm
Att använda forskning i biblioteksarbetet
Svensk Biblioteksförenings forskardag 2011 handlar 
om hur man kan arbeta med forskning i det 
dagliga arbetet på biblioteket. Allt fler bibliotek 
arbetar forskningsinriktat och dagen kommer 
att belysa hur man arbetar med evidens inom 
andra verksamhetsområden och hur utvecklingen 
sett ut inom bibliotekssektorn i andra länder. 
Dagen innehåller dessutom exempel på konkreta 
metoder för forskningsinriktat arbete och mer 
resonerande inslag om nyttan – och kanske 
problemen? – med att arbeta forskningsinriktat. 
Arr: Svensk Biblioteksförening

15 September 2011, Stockholm
Scenarioplanering
Scenarioplanering – ett verktyg för att hantera 
framtidens osäkerhet och förändring för ditt 
bibliotek. Delta i vår workshop, bli inspirerad och 
ta med verktygslådan hem! 
Arr: SFIS Utbildningsgrupp 
Mer info: www.sfis.nu

21 September, 2011 Chalmers, Göteborg
CHaLS 2011
Chalmers årliga konferens. 
Arr: Chalmers bibliotek

22–25 September 2011, Göteborg
Bok & Bibliotek med Biblioteksscenen
Information om föreningens aktiviteter, 
scenprogram, medlemserbjudande osv.
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

30 September, 2011 Växjö
SMBF-träff
Svenska musikbiblioteksföreningen inbjuder till en 
dag i Växjö. 
Arr: Svenska musikbiblioteksföreningen

5 Oktober, 2011 Stockholm
Fortsättningskurs – Utbildning av handledare 
i kundanpassat bemötande
Det är en kursdag för vidareutveckling av 
utbildningen i kund och situationsanpassat 
bemötande för bibliotekarier. 
Arr: Kungliga biblioteket 
Mer info: www.kb.se/ 

7 Oktober, 2011 Klara konferens, Stockholm
Nätverksträff för äppelhyllebibliotek
Äppelhyllor börjar bli ett väletablerat begrepp, 
men för att medierna ska nå fram till de som 
behöver dem bör den marknadsföras bättre. 
Därför handlar den här dagen i hög grad om 
marknadsföring och konsten att motivera andra. 
Arr: Svensk Biblioteksförenings nätverk för 
bibliotek som har äppelhyllor
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

13–14 oktober 2011, Stockholm
Lättläst-dagarna 2011
Under två dagar samlar vi experter på lättläst 
och begriplig information och visar goda 
exempel på hur du kan arbeta för att göra din 
information tillgänglig för fler. Vi kommer att 
diskutera svenskarnas läsförmåga, betydelsen 
av Språklagens krav på ett vårdat, enkelt och 
begripligt språk, vad mottagaranpassning betyder 
och vi kommer att diskutera lättläst information. 
Och framförallt – vi kommer att få ta del av 
andras erfarenheter av att arbeta med lättläst och 
begriplig information. 
Arr: Centrum för lättläst 
Mer info: www.lattlast.se/lattlastdagarna

19–20 Oktober 2011, BHS, Borås
Mötesplats Borås – Profession-forskning
Temat för 2011 är Läget i BiblioteksSverige. 
.Syftet med årets Mötesplatskonferens är att ge 
företrädare från alla olika typer av verksamheter 
inom hela biblioteks och informationsområdet 
möjlighet att träffas under två dagar med ett 
spännande program. Det blir allt viktigare med 
kontakt och erfarenhetsutbyte mellan utbildning 
och forskning och alla typer av bibliotek och 
biblioteksverksamheter. Kom och lyssna på 
företrädare för hur både formella organisationer 
och intresseföreningar beskriver läget i Biblioteks
Sverige ur olika perspektiv. 
Arr: Bibliotekshögskolan i Borås, Borås 
stadsbibliotek, Kultur i Väst och Kungliga 
biblioteket 
Mer info: etjanst.hb.se/hb/kalendarium/www.
hb.se/bhs/motesplatsboras

Kalendarium

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

26 Oktober, 2011
På begäran
Att digitalisera on demand blir allt vanligare. Det 
ger organisationer och företag goda möjligheter 
till användarmedverkan och etablering av nya 
relationer med både allmänhet, utbildning 
och forskning. Vi vill i detta seminarium 
presentera några projekt från universitets 
och högskoleområdet som vi hoppas kan 
inspirera, väcka tankar och visa fram konkreta 
exempel. Medverkande organisationer: Umeå 
Universitetsbibliotek, Linköping University 
Electronic Press, Visualiseringscenter C i 
Norrköping och Malmö högskola. 
Arr: SFIS Utbildningsgrupp i samarbete med SFIS 
Lokalförening Mellansverige 
Mer info: www.sfis.nu

10–11 November 2011, BHS, Borås
Workshop: Social media and Information 
practices
The workshop includes general sessions and 
three parallel tracks. The aim is to bring together 
researchers with similar interests from different 
institutes and organizations to discuss research 
ideas and develop proposals for collaborative 
projects. 
Arr: Bibliotekshögskolan 
Mer info: etjanst.hb.se/hb/kalendarium/www.
hb.se/bhs/workshop

10–11 November 2011 
Svenska DAISY-konsortiets årliga konferens
En konferens om den senaste utvecklingen som 
rör anpassade medier. Konferensen innehåller 
föreläsningar om hur man gör produkter 
och tjänster tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Eftermiddagen den 11 
november avslutas med ett årsmöte för SDK:s 
medlemmar. 
Arr: Svenska DAISYkonsortiet och Talboks och 
punktskriftsbiblioteket

11 November, 2011 Stockholm
SM i bokberättande för bibliotekarier
Syftet med Svenskt Mästerskap i bokberättande är 
att uppmuntra bibliotekarier till att bli ännu bättre 
på att förmedla litteratur muntligt till vuxna och 
att skapa ett lustfyllt årligt publikt arrangemang 
som skapar intresse kring läsning och bibliotekens 
litteraturförmedling. 
Arr: Stockholms stadsbibliotek i samarbete med 
Regionbibliotek Stockholm, Biblioteksbladet, 
Bokcirklar.se, Sveriges författarförbund m fl 
Mer info: www.regionbiblioteket.stockholm.se/

12–13 Januari 2012
Rum för bildning
Avslutningskonferens för projektet Rum för 
bildning äger rum på Farris Bad i Larvik. 
Arr: Nationalbiblioteket i Norge tillsammans med 
en rad aktörer i Norge, Danmark och Sverige 
Mer info: www.nb.no/nbdigital/
dannelseblogg/?page_id=83

22–23 Mars, 2012 Umeå
Shift happens
Boka in 22–23 mars för Umeåkonferensen 2012. 
Arr: Svensk Biblioteksförening Regionförening 
Västerbotten och Biblioteken i Umeåregionen



B Posttidning
Biblioteksbladet
Box 70380, 107 24 Stockholm

Med fokus på:
• Det digitala biblioteket, e-bibliotek och e-böcker
• Bibliotek som socialt nätverk
• Det mångspråkiga och mångkulturella biblioteket
• Partnerskap – även tvärs över gränserna
• Bibliotek som en förrättning
• Värderingar, nytänkande och hållbarhet
• Och om att överleva i kristider

Läs mer på 
www.axiell.com/london

Är du ...
...beslutsfattare? Tillhör du ledningen 
på ett bibliotek eller är medlem i 
ledningsgruppen?

Då är du välkommen till ett internationellt symposium 
som äger rum den 2 och 3 november i London med 
föreläsare från Europa och USA.4 4
4

4

I
AXIELL SYMPOSIUM 

?RE    THINKING I
AXIELL SYMPOSIUM 

?RE    THINKING

I
AXIELL SYMPOSIUM 

?RE    THINKING

AXIELL SYMPOSIUM 

?RE    THINKING

?

Göteborg 031 710 29 50
Lund 046 270 04 00
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