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Det är helt ute att ha en fullteck-
nad almanacka, springa på krog-
en, ha många kärlekspartners 
och spela tennis och poker. Det är

inne att vara intellektuell, välutbildad, enga-
gerad samt att idka välgörenhet.  Det är un-
dersökningsföretaget United Minds som har
tagit fram Statusnavigator 2006 som visar
vad svenskar tycker ger status. Underlaget är

inte så där jättestort: 2 100 personer har fått svara på 100 frågor om livs-
stil, prylar och kunskap. 

På en tio-i-topplista över statusgivande egenskaper får ”att vara all-
mänbildad” högst medelbetyg. På fjärde plats kommer ”att vara duktig
på sitt arbete” och på femte plats: ”att kunna många språk”. Just språk-
kunskaper och allmänbildning är inte precis kvaliteter som har värde-
rats i samhället de senaste decennierna annat än i sociala samman-
hang. Och de som trots allt ändå följt sitt hjärta och slagit in på den hu-
manistiska bildningens väg eskorteras genom studiegången av ett
samhälle som redan från början rynkar pannan och skakar på huvudet:
karaktärsdanande visst, men vad ska det tjäna till? Samtidigt som man
uppmuntrat till högre bildning anses paradoxalt nog viss bildning
vara tärande och onödig ur ett nyttoperspektiv. 

Kan man tolka United Minds undersökning som att det klassiska
bildningsidealet åter tycks komma till heders? Det vore roligt om det
var så, men jag är tveksam.

När Sverige gick med i eu – och nu i samband med den ökande glo-
baliseringen – skulle man ju kunna tänka sig att språkkunskaper fick
en mer framskjutande roll. Istället är det tvärtom: intresset för att läsa
språk i skolan och på våra lärosäten sjunker – i många fall i sådan ut-
sträckning att flera språk inte längre har egna institutioner på grund
av vikande studentunderlag. 

Nu frågar man sig: Är det för att så få numera kan många språk som
just den egenskapen plötsligt har hög status?  Exklusivitet har ju som
bekant alltid haft en statushöjande effekt. 

Jag läser vidare på tio-i-topplistan över statusgivande egenskaper:
På tredje plats hamnar: ”ha en egen ihoparbetad förmögenhet”. Räk-
nar man börsklipp som arbete kanske några fler räcker upp handen.
Men att bli rik på vanligt arbete framstår annars som synnerligen ex-
klusivt. Det är hög status att kunna vara ledig hela sommaren (hamnar
på en sjätte plats).  Hur många kan det? Näst sist på topp-tio i status
hamnar ”Bo i en stor villa/lägenhet”.  Det beror ju förstås på vad man
definierar som stort …

Jag tror tyvärr inte att Statusnavigator 2006 ger några indikationer
på att de klassiska bildningsidealen är på återtåg. Om fullbokade alma-
nackor, tennisspel och pälsjackor har låg status beror det på att det har
blivit alldeles för vanligt för att vara intressant och eftersträvansvärt.
Jag tror att Statusnavigator 2006 snarare indikerar att en viss ganska
välbeställd grupp som tidigare sysslat med vissa saker nu värderar
andra företrädesvis immateriella värden, något som inte alla har eller
kan skaffa sig utan vidare.

Men om jag har fel och det faktiskt är så att kunskap börjar få status,
borde det spilla över på biblioteken, dess ovärderliga minnes- och in-
formationsbanker.  Problemet är väl att det är för många som springer
på dem för att de ska bli riktigt exklusiva…

Henriette Zorn
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På alla hjärtans dag den 14
februari sjösätts Stockholm stads-
biblioteks webbsatsning Biblio-
teket.se. Arbetet har inte enbart
haft medvind. 

– Vi har jobbat hårt och fått
slåss – även internt – för detta,
säger trion bakom Biblioteket.se.

Ikorthet har man skapat en
webbplats i Web 2.0-anda där opac-
funktionaliteten är fullständigt integre-
rad. Både bibliotekspersonalen och an-

vändarna kommer att medverka och vara
synliga. Grundidén har varit att knyta ihop
de 44 biblioteken i Stockholm och synliggöra
dem på webben och att flytta ut all den kun-
skap som finns i det fysiska biblioteket till
webben. Inför detta har man gjort noggranna
kartläggningar.

– Vad händer i samhället? Hur konsumerar
vi nöjen? Nöjesutbudet ökar ständigt men
den tid man har till sitt förfogande minskar.
Vi använder oss gärna av sms-tjänster och
webben för att vinna tid. Vad har hänt i bib-
lioteksvärlden? Jo, man levererar på samma
gamla vanliga sätt som man alltid har gjort
medan omvärlden interagerar någon annan-
stans. Behovet av bibliotekstjänster finns
men man konsumerar dem på annat håll, sä-
ger Mats Hernvall, enhetschef för it-avdel-
ningen och ansvarig för Biblioteket.se. 

bbl träffar honom och hans två vapen-
dragare, Marie Palmqvist, bibliotekarie och
it-tekniker och Daniel Andersson, it-tekni-
ker som också deltagit i skapandet av Biblio-
teket.se. 

– I början fick jag ofta höra: ”gör inte er sajt
för bra för då har vi på biblioteket inte något
att göra sen. Då kommer vi att försvinna”.
Men det ena utesluter ju inte det andra. Tvärt-
om, menar Marie Palmqvist. 

– Det är en drivkraft vi hela tiden haft. Vi
vill ju öka utlånen och besöken till det fysiska
biblioteket, säger Mats Hernvall och fortsät-
ter:

– Synliggör vi alla spännande tjänster på
webben är det rimligtvis fler som upptäcker
det som idag inte syns. Det i sin tur borde ge-
nerera att fler upptäcker och besöker biblio-
teken. Det är det som är dynamiken i det fy-
siska och det digitala samarbetet. Att få orga-
nisationen och människorna att kliva fram
och stå för all den kunskap man har och inte
enbart jobba med lager och logistik. 
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Daniel Andersson, Marie Palmqvist och Mats Hernvall – är trion bakom Biblioteket.se 



Enligt Daniel Andersson kommer visserli-
gen en del arbetsmoment att ersättas och en
del logistik att förenklas. 

– I dag har många bibliotek fortfarande
boktipslistorna bakom disken. Genom att
enkelt och smidigt lägga ut dem på webben
kan man bespara det fysiska biblioteket ett
arbetsmoment. Vi kommer t ex att samarbeta
med boktips.net (se notis på sid 6). 

– Därför är det lite sorgligt när vissa i bib-
lioteksvärlden ser själva webbsatsningen
som ytterligare ett arbetsmoment, suckar
Marie Palmqvist. 

På Biblioteket.se finns bloggar, wikis, rss-
flöden, recensioner och bilder tillgängliga.
Man erbjuder även bokprisuppgifter, en ser-
vice för den som skulle vilja köpa sin favorit-
bok. De företag som varit pigga på att tillhan-
dahålla prisuppgifter finns representerade.
Barnens bibliotek har en liknande tjänst där
jättar som AdLibris och Bokus finns repre-
senterade, men även mindre bokhandlar. Det
är en service och konsumentvägledning som
på sikt kan innebära att biblioteken är med
och påverkar bokpriserna. 

Arbetsgruppen har också knutit frivilliga
krafter till projektet.

– Det har visat sig att många av de anställ-
da som knutits till våra nio olika redaktions-
områden, har oerhörda specialkunskaper i
olika ämnen – en kraft som inte tas till vara
idag, säger Marie Palmqvist. 

– Det problemet kommer vi tillrätta med
eftersom man på webben inte begränsas av
det fysiska utrymmet. På webben kan man
enkelt ta del av och visa kunskapen. Därefter
kan låntagarna själva avgöra om de vill ha fy-
sisk kontakt med t ex bibliotekets grod-
specialist, säger Daniel Andersson.

Vad har varit det största tekniska strulet?
– Att göra informationen i katalogen till-

gänglig. Det är samma problem i hela Euro-
pa. I princip har vi tvingat Axiell att öppna
upp katalogen. Bara det har tagit ett par år,
menar Mats Hernvall. 

Ingen teknik som Biblioteket.se använder
är ny utan har funnits i flera år. Det hela är
byggt utanför Bookit eller befintliga biblio-
tekssystem. Information hämtas och lagras i
otroliga mängder. Trion bakom webbsats-
ningen har fått motivera varför det ska göras
och hur det ska fungera. 

Mats Hernvall:
– Informationsstruktur är viktig men inte

ur det klassiska biblioteksperspektivet. På
webben måste man strukturera på ett nytt
sätt. Hur får vi ett evenemang att hänga ihop
med en bok? Genom att knyta ihop ämnet
och författarbesöket. Besökarna på webben

kommer också att släppas in genom att de får
kommentera, betygsätta böcker och tillföra
ytterligare kunskap.

Men biblioteksvärlden är kanske inte alltid
så benägen att släppa in besökarna på det här
sättet. Daniel Andersson berättar om några
reaktioner.

– Tänk om de inte tycker detsamma som
jag, har flera bibliotekarier påpekat. En an-
nan vanlig kommentar har varit: De kanske
tycker att det är en dålig bok när jag säger att
den är bra. Ja, och? frågar sig Daniel Anders-
son.

– Det här är ju detta som vi i biblioteksvärl-
den alltid pratat om – att bygga in och delta i
mötesplatser. Men istället blir man ängslig.
Snabbt avfärdar man hela webbsatsningen
därför att man hänger upp sig på detaljer
som att det där med att sätta betyg är vansk-
ligt för att det kanske inte helt överensstäm-
mer med ens egen åsikt. Varför inte möta an-
vändarna på de sätt de önskar? Användarna
vill kanske relatera till någon, en favoritbib-
liotekarie rent av. 

Marie Palmqvist:
– Dessutom undrar man vad som görs

inom organisationen. Alla debatter som på-
går om yrkets olika roller, vilka kategorier
som ska få finnas eller inte. Det handlar ju om
att definiera rollen i det man gör, fundera på
vad man kanske borde släppa eller göra mer
av – inte bara fortsätta av gammal vana. Stan-
na upp och reflektera kring hur man hanterar
data. Det man skriver kommer att visas utåt
och webben tydliggör det.

Man kommer att inse att man bör priorite-
ra att skriva in uppgifter på webben även om
det står två personer i kö vid biblioteksdis-
ken, tror Daniel Andersson. 

– Baskunskapen förmedlas via webben och
då gäller det att förstå att det kanske rör sig
om tusen intresserade personer i Stockholm.
Det är en pedagogisk utmaning att fatta att
de i praktiken står där framför disken.

– Och hur tas de emot? Det gäller att tänka
ett varv till i jobbet man gör. Det kan vara
provocerande för många. Det är jobbigt för
alla inblandade när det blir synligt hur illa
ställt det är, menar Marie Palmqvist. 

– Katalogen är död – leve katalogen! Dessa
kataloger som är så svåra och usla att använ-
da. Usch! Försäkringsbranschen röjde upp i
sina system för 15 år sen och vi kallar oss in-
formationsspecialister!, raljerar Mats Hern-
vall.

Är de anställda positiva till webbsatsningen?
– Inom biblioteksvärlden finns inget mot-

stånd men däremot en allmänt spridd upp-
fattning om att teknik och kultur inte hör

ihop. Det är orsaken till att man inte kan han-
tera e-medier. Den uppfattningen innebär att
man bromsar biblioteksutvecklingen, menar
Daniel Andersson. 

Marie Palmqvist:
– I början fick jag höra att det var viktigt att

det måste finnas bibliotekariekompetens i
projektet. När jag påpekade att jag är biblio-
tekarie kom svaret att jag som håller på med
teknik inte är någon ”riktig” bibliotekarie.
Det går uppenbarligen en skiljelinje som
måste överbryggas. Det handlar inte om en
generationsskillnad utan snarare om en tra-
dition som sitter i väggarna och formar män-
niskorna. 

Mats Hernvall:
– Tekniken kan positionera biblioteken,

göra dem synliga och relevanta i samhället
genom att de tar plats. Vi kan jobba på detta
sätt mot leverantörer och förlag och själva
ställa krav både ekonomiskt och tekniskt. 

Daniel Andersson:
– Ängslan för att inte göra allt rätt, riktigt

och normalt gör att ingenting till slut bety-
der någonting. Beskrivningstexter för böcker
är fullkomligt ointressanta för läsaren så
länge det inte står någonting i dem. Istället
måste man våga vara subjektivt. Dessutom
vill användarna möta en bibliotekarie, inte
ett bibliotek. 

Istället för att konkurrera kan bibliotek-
en samarbeta och dessutom tjäna på det, me-
nar Mats Hernvall.

– Dela med oss till varandra och söka peng-
ar nationellt för att kunna utvecklas använd-
armässigt och tekniskt. Företagen säljer ju
samma produkt till varenda kommun i Sveri-
ge och prissättningen är användningsbase-
rad. Istället borde man integrera den digitala
tjänsten och skriva ett avtal. Det spelar ju
ingen roll var i landet den digitala produkten
ligger – på det sättet pressar vi priset. 

Även biblioteksbranschen är en bransch
där det finns starka kommersiella intressen. I
denna snälla och timida bransch stjäls idéer
precis som i andra branscher. 

– Vi har byggt systemet så att vi lätt kan ut-
öka nationellt i framtiden. Ingenting är sta-
tiskt. Men det är klart att det är politiskt kon-
troversiellt i dagsläget, menar han.  

Marie Palmqvist berättar att man i arbets-
gruppen har bollat mängder av idéer med
biblioteksfolk runt om i landet men inget
formellt samarbete har inletts. 

– Genom demosajten som lades ut i våras
har vi fått in synpunkter och kontakter.
Redan från början var det ju klart att vi ville
förändra bibliotekens position och organisa-
tion, inte bara bygga en webbsajt. 
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BTJ, Traktorvägen 11, 221 82 Lund, telefon 04618 00 00, fax 04618 0125, www.btj.se

Med Musikwebb™ från BTJ kan ditt bibliotek 
erbjuda ett stort, ständigt aktuellt och varierat 
musikutbud. Innehållet fylls hela tiden på med 
de senaste låtarna och med musik från fler skiv-
bolag inom olika genrer. Nu finns här över 
390 000 spår. Det motsvarar ungefär 38 000 
cd-skivor. Men du slipper manuell hantering, 
förslitning, stölder och gallring. Användarna 
lånar musiken direkt i sina hemdatorer.

Mer musik med Musikwebb
Testerbjudande
För endast 999 kronor kan du testa Musikwebb. 
Testpaketet innehåller 500 lån som kan använ-
das under 2007. Under perioden kan du utvär-
dera låntagarnas och era egna intryck.

Är du intresserad anmäl dig via www.kulda.se 
eller kontakta BTJ för mer information.

Vill du veta mer om Musikwebb? 

Kontakta Jonas Hallström, jonas.hallstrom@btj.se, tel. 046-18 04 50.

Provlyssna på musik i tjänsten på www.musikwebb.se



Mats Hernvall konstaterar att om bibliotek
enbart handlar om att låna böcker skulle man
stänga ner biblioteksfilialerna och ersätta det
med ett logistikcenter och bygga en sajt som
gör jobbet – boklån inklusive hemleverans
och med ett mycket större utbud till ett
mycket lägre pris. 

Åsa Ekström
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Boktips.net+
Biblioteket.se=SANT

boktips.net och Biblioteket.se kommer
under 2007 att söka medel för att samarbeta i
syfte att utveckla utbytet av boktips och be-
skrivningstexter. 

I ett pressmeddelande pekar man bland
annat på det faktum att bibliotekspersona-
lens kompetens ofta förblir osynlig på biblio-
tekens hemsidor och i kataloger. Både perso-
nal och användare tvingas istället att leta ef-
ter tips, sammanhang och fördjupning på
andra ställen. För att kunna erbjuda en kvali-
tativ service behöver personalen på biblio-
teken själva synliggöra sin samlade kompe-
tens med hjälp av effektiva verktyg i rätt sam-
manhang.

Och det hoppas man uppnå genom att
samarbeta.

Bland annat vill man skapa en nationell re-
surs som kan användas på alla deltagande
bibliotek. Större volym, kostnadseffektivitet
samt ett ökat kompetensutbyte är några av
de saker man hoppas att samarbetet ska ge-
nerera. 

Boktipsdatabasen boktips.net byggdes
upp under 2005 och lanserades i början av
2006 med stöd av Kulturrådet och som ett
samarbete mellan folkbiblioteken i Västra
Götaland, under ledning och samordning av
Regionbibliotek Västra Götaland (se även
BBL nr 1/2006). 

I projektets andra fas samverkar nu Re-
gionbibliotek Västra Götaland, Länsbiblio-
tek Skåne och Länsbibliotek Västernorrland
kring gemensamma skrivarutbildningar för
bibliotekspersonal och en fortsatt utveckling
av tjänsten. 

För närvarande bidrar cirka femtio biblio-
tek med tips på intressanta böcker som finns
att låna. 

HZ

www.ebsco.com

Oavsett var du befinner dig…

EBSCO kan hjälpa dig!

Inget är viktigare för EBSCO än att kunna erbjuda kvalitativ 
och personlig service. Därför finns lokala representanter 
stationerade i de nordiska länderna – väl utrustade att hjälpa 
er att möta alla utmaningar ni ställs inför i dagens 
informationssamhälle. 

Tack vare ett pålitligt och globalt nätverk kan din lokala 
EBSCO-representant erbjuda de mest avancerade 
elektroniska tjänsterna samt försäkra att de bästa 
förlagserbjudandena kommer er till godo.

Med vår expertis kan vi hjälpa dig. 
Kontakta din lokala EBSCO-representant idag:
Anna Lundén; tel: 073-663 02 41, e-post: alunden@ebsco.com



Kulturministern vill att man ska
införa kulturcheckar till alla
grundskoleelever i landets kom-
muner. Det är en möjlighet för fler
elever att möta kultur och det ger
en större möjlighet för skolorna
att själva välja sin profil anser
hon. 

Föregångsmodellen finns i Norge
där man haft systemet i några år och
även utvecklat det till att gälla gymna-
sieelever. Tanken är att skolorna ska få

en peng att köpa kultur för. Varje enskild sko-
la tar själv kontakt med de skådespelare,
dansare eller musiker de vill ha. Meningen är
sedan att få till ett samarbete med skolan där
eleverna får chansen att praktiskt utöva kul-
tur – inte bara titta på. Hur det hela ska finan-
sieras är oklart men kulturministern föreslår
att man t ex ska ta pengar, tidigare vikta för
idrotten, från Svenska Spel. Frågan om kul-
turcheckar har varit på tapeten bland flera av
de politiska partierna inför valet. Bland an-
nat förslog Miljöpartiet att alla svenskar
skulle få en check på 1 000 kr att använda till
bland annat teater, bio och utställningar.

I Helsingborg har invånarna de tre senaste
åren fått kulturcheckar från kommunens
kulturnämnd. Checken har bland annat gett
fri entré till museer. I dag gäller checken på
elva kulturinstitutioner, från Dunkers kul-
turhus till Fredriksdal. Kommunikatören
Tommy Esbjörnsson berättar att den enda
motprestation som krävs för att få checken är
att delta i en enkät som kommunen gör. 

– Där kan vi bland annat se var någonstans
i Helsingborg invånaren bor. Precis som i
många andra städer i landet är även Helsing-
borg en segregerad stad. Den absoluta nyttan
med checken kan vi redan se: vi har lyckats
fånga upp grupper som tidigare varit svaga
kulturutövare, säger Tommy Esbjörnsson. 

Biblioteken kom med förra året och 130
checkar löstes in, där låntagarna fick låna ett
visst antal hyrfilmer gratis. 

– Vi som har ett utbud som är ”gratis”
fångar redan i dag upp en mängd olika hel-

singborgare. Checken har ingen märkbar be-
tydelse för oss mer än att vi syns i ett kultur-
sammanhang där vi förknippas med stadens
kulturinstitutioner, säger bibliotekschefen
Elisabeth Aldstedt.   

Kulturchefen i Helsingborg, Disa Åberg,
är nöjd med systemet:

– Det har enbart varit positiva omdömen
om checkarna. Det råder också politisk enig-
het kring detta i kulturnämnden. I år har vi
avsatt 350 000 kronor för checkarna, ett fjär-
de år med checkarna är alltså på gång. 

I Nacka kommun har man sedan årsskiftet
infört ett nytt finansieringssystem och ett
nytt kulturbidragssystem. En kulturcheck
ska skolorna använda sig av för att köpa olika
kulturaktiviteter i privat eller kommunal
regi. Meningen är att förskolorna och skolor-
na ska ersättas för kulturverksamhet baserat
på antalet inskrivna barn och elever. En
nämnd beslutar vem som ska få kulturbidrag
– och det är prestationsbaserat. 

– Det kommer att bli mer och bättre kultur.
Tidigare har kulturbidragen hanterats av sex
olika nämnder så det nya systemet är ju enk-
lare för alla inblandade. Dessutom kommer
det inte att skäras ned på annat eftersom
Nacka gör en medveten satsning på just kul-

turverksamhet. Bara i år satsas fem miljoner
kronor extra, säger Lena Dahlstedt, kultur
och utbildningsdirektör i kommunen. 

Hon är positiv till satsningen ”Kulturlyf-
tet” som även lett till särskilda kulturstipen-
dier som unga Nackabor kan söka. Kulturdi-
rektör Dahlstedt tror även att det kommer att
leda till nya satsningar.

– De större skolorna kommer nog att satsa
på det här, de kanske anställer t ex kulturpe-
dagoger. Givetvis är det skillnader mellan de
stora och små skolorna och självklart kom-
mer de skolor som behöver mer hjälp och
stöd att få det. 

På Nacka kulturcentrum, som tidigare
har haft ansvaret att samordna kulturaktivi-
teterna för skolorna i kommunen, ser man en
risk i att skolorna med de nya checkarna kan
frestas att köpa så billig kultur som möjligt
utan att se till kvaliteten. En annan farhåga är
att den statliga kulturchecken kan innebära
att kommunerna drar ner på sina egna kul-
tursatsningar i skolorna. Att skolorna själva
får bestämma hur pengarna ska användas
ställer också nya krav på dem. En kompetens
som i dag finns hos kultursekreterarna. 

Åsa Ekström
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Kulturministern föreslår:

Kultur på check
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Som bekant fick ju Sverigedemo-
kraterna, sd, flera mandat i landets 
kommuner. Bara i Landskrona fick 
partiet en fjärdedel av rösterna, dvs

12 mandat, i kommunfullmäktige. Hittills
har partiet legat lågt i kulturpolitiska frågor
förutom det vanliga orerandet om förbud för
bruk av slöjor och turbaner etc. Även om Sve-
rigedemokraterna bedyrar att de är rumsrena
demokrater som inte kommer agera mot
bibliotekslagen blir man fundersam när man
tar del av vad den Sverigedemokratiske dissi-
denten Tommy Funebo skriver till sina parti-
kamrater på sin blogg: ”Passiviteten i kultur-
frågor är svårförståelig. Strunt i om det bru-
kar vara konsensus i biblioteksfrågor, varför
har ni aldrig någonstans begärt extra biblio-
teksanslag för inköp av nationalistisk och
patriotisk skön- och facklitteratur? Det vore

ett vida bättre förslag än att traggla med för-
slag om förbud mot burka”, skriver han
bland annat. 

Har biblioteken någon utarbetad policy
för hur man ska hantera ett läge där biblio-
teket utsätts för ett politiskt tryck gällande
medieurvalet? 

Bibliotekschefen i Landskrona, Margareta
Rydhagen, har sagt ”Skulle Sverigedemokra-
terna vilja slänga ut invandrarlitteratur så
skulle vi vägra” (dik Forum nr 15/06). 

I Orsa kommun i Dalarna där Sverigede-
mokraterna har två mandat kräver de i en
motion till kommunfullmäktige att biblio-
teket tar in en tidskrift med ” mer patriotisk
och nationalistisk inriktning”. bbl har för-
gäves försökt nå partiets representanter
Karin Svensson och Lars Holmstrand för att
få mer information om vad det är de efter-
lyser. Motionen ska nu vidare på remiss till
kommunstyrelsen och beslut i frågan väntas
i slutet av februari. 

– Biblioteken ska inte ägna sig åt censur.
Det är den enskilda individens behov som ska
stå i centrum och biblioteket ska vara ett stöd
för den enskildes kunskaps- och informa-
tionssökning. Biblioteken får därmed inte
vara utsatta för någon form av ideologisk, po-
litisk eller religiös censur. Inköpen till biblio-
teken ska med andra ord styras av behov och
efterfrågan, inte av politiska beslut i t ex kom-
munfullmäktige. Det är bibliotekarien och
biblioteksledningens uppgift att se till att
samlingarna svarar mot användarnas behov
och efterfrågan, menar Niclas Lindberg, ge-
neralsekreterare Svensk Biblioteksförening.

När Niclas Lindberg var bibliotekschef i
Haninge fattade man t ex ett beslut om att
inte ha medlemstidningar i utbudet. Undan-
taget var Biblioteksbladet. Men om nu en stor
del av kommuninvånarna efterfrågar Sveri-
gedemokraternas tidning sd-kuriren, kan-
ske biblioteket har ett ansvar att faktiskt ha
den i hyllorna?

– Biblioteken ska inte heller främja intole-
rans.  För att den ena ytterligheten inte ska
stå oemotsagd så kan man ju samtidigt expo-
nera ett alternativ som t ex tidningen Expo,
säger Niclas Lindberg.  

Åsa Ekström

Sverigedemokratiska
biblioteksutspel

Läsfrämjande 
projekt får stöd 

kulturrådet har beslutat fördela ca
3,4 miljoner kr till 16 läsfrämjande projekt
för barn och unga runt om i landet. Bidragen
ges bl a till kommuner, förskolor, skolor och
bibliotek. Det är de långsiktiga projekten
som bygger på bred samverkan och som är
lokalt förankrade som får bidrag.  

Barnens bibliotek får den största summan,
1,2 miljoner kronor, för att samarbeta med
Myndigheten för skolutveckling och Utbild-
ningsradion kring virtuella författarbesök
och andra litteraturprogram.

Partille kommun, Teater Sagohuset i Mal-
mö och Hjo kommun får stöd till projekt som
vill skapa möten med litteratur med hjälp av
olika konstnärliga uttrycksformer. Bildlära-
re, danslärare, bibliotekarier och musiklära-
re är involverade i projekten.

Tre projekt som riktar sig till förskolebarn
får bidrag. I Ryd och Kil ska man stärka läsan-
det i familjer med annat modersmål än
svenska. I Kävlinge ska man utveckla en mo-
dell för samarbete för skolbibliotek, folkbib-
liotek och förskola kring små barns informa-
tionsbehov. 

Nacka kommun och Fisksätra bibliotek får
250 000 kr i stöd för samverkan kring fler-
språkighet för flyktingbarn.

Två projekt riktar sig till äldre barn:  Herr-
ljunga kommuns Läseklubb 2007 handlar till
största delen om bokprat medan Sisu idrotts-
bildare i Västerbotten tillsammans med folk-
biblioteken satsar på ett ökat läsande bland
idrottande ungdomar samtidigt som man
försöker få stillasittande ungdomar att röra
sig mer. Västernorrlands länsbibliotek får
100 000 kr till projektet ”ppp – Pojkar, pappor
och prat om böcker” som bl a innefattar skri-
varverkstäder för pojkar.

Luleå kommun får stöd för att dokumente-
ra och dela med sig av erfarenheter man fått
under projektering och bygget av det nya
stadsbiblioteket. Vad händer t ex när man
bjuder in barn att delta i planeringen av ett
nytt bibliotek? Göteborg vill utveckla samar-
betet med Litteraturpriset till Astrid
Lindgrens minne kring den eller de författare
som utses som pristagare nästa år.

Två förstudier får stöd. Jönköpings kom-
mun vill starta stimulerande miljöer för läs-
och skrivprocesser medan Författarcentrum
får 60 000 kr för att undersöka hur samarbe-
tet mellan skolor, folkbibliotek och studie-
förbund kring poesi kan utvecklas.

ÅE
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Alla bibliotek i Sverige borde låna
ut tv- och dataspel för att visa att
de tar barns och ungdomars kul-
turintresse på allvar. Det anser
Riksförbundet Goodgame som nu
fått pengar för att utbilda biblio-
tekarier i spelkultur.
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Riksförbundet Goodgame, som bl a 
anser att alla bibliotek i Sverige ska 
låna ut tv- och dataspel för att visa 
att de tar barns kulturintresse på

allvar (se bbl nr 10), har fått gehör för sin sak
från Ungdomsstyrelsen. Goodgame får näm-
ligen en halv miljon kronor i stöd av Ung-
domsstyrelsen för att ta fram ett utbild-
ningspaket för bibliotekspersonal. Syftet
med utbildningen är att informera om spel
samt skapa debatt inom biblioteksvärlden
huruvida spel bör integreras i utlåningssor-
timentet eller inte. Meningen är också att
skapa ett underlag som gör det möjligt för
ungdomar att påverka bibliotekssortimen-
tet.

Projektet genomförs i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan – som bland an-
nat ska ta fram det pedagogiska materialet –
stadsbiblioteket i Luleå samt Dieselverksta-
den i Nacka. Man hoppas att mer än trettio
bibliotek anmäler sig till utbildningen.

Och redan är intresset stort, enligt Martin

Bergvall, projektledare och ordförande i
Goodgame.

– Det är många som har hört av sig – inte
minst efter artikeln i bbl– det verkar finnas
ett stort intresse bland biblioteken. Redan
har sju bibliotek anmält intresse för utbild-
ningen, säger Martin Bergvall. 

– För de som inte redan är insatta finns det
inte så mycket material att tillgå som handlar
om spel. Vad det är, hur man gör etc. Det
finns inga grundkurser, fortsätter Martin
Bergvall.

Genom att utbildningen hoppas man att
bibliotekspersonalen kan känna sig mer
trygga i spelkulturen. Från riksförbundets
sida ser man det här som en satsning på ung-
domarna: genom att öka förståelsen hos per-
sonalen för det medium som växer i popula-
ritet bland ungdomarna kan ungdomarna
också i ökad utsträckning vara med och på-
verka utbudet.

I början av januari var det ännu inte klart
hur utbildningspaketet rent konkret ska se

ut. Till sin hjälp kommer man att ha en refe-
rensgrupp bestående av representanter från
bibliotek. 

Sannolikt kommer utbildningen att orien-
tera i vilka spel som finns, ta upp frågor som
hur man kan tycka och tänka kring spel, kva-
litetsaspekter, våld i spel, åldersgränser etc. 

I mars hoppas man kunna dra igång på all-
var. Och i den mån det går ska utbildningen
vara gratis för biblioteken.

– Nu hoppas vi att ännu fler bibliotek an-
mäler sig, säger Martin Bergvall.

Och att fler bibliotekarier vill bli en ga-
mer …

HZ

Fakta Goodgame

Riksförbundet Goodgame är en konsumentorganisa-
tion för data- och tv-spelare. Goodgame arbetar med
ett flertal olika aktiviteter som att testa spel, erfaren-
hetsutbyte, opinionsbildning och spelande i alla dess
former. På Goodgames sajt kan man läsa medlemmar-
nas spelrecensioner, läsa artiklar från spelforskare eller
recensioner av barnspel. Medlemmar skriver även ar-
tiklar och diskuterar spel på www.goodgame.se

Bibliotekarier kan bidra till att fler kan sälla sig till The Goodgang. 

Riktad utbildning i spelkultur
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Sveriges största bokrea

VI BIBLIOTEKSUTRUSTAR DINA BÖCKER
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Verksjuristen vid Kungl. biblio-
teket, Susanna Broms, har skrivit
boken Biblioteken och juridiken
som borde finnas tillgänglig på
varje bibliotek i landet. I den kan
man lära sig saker som att alla
kommunala förskolor i landet
har ett avtal med stim som till-
låter dem att i princip sjunga
Små grodorna offentligt! Det ska
erkännas: för undertecknad var
detta en stor överraskning …

Ibokens kapitel om upphovsrättsliga 
frågor inser man att denna fråga inte 
är helt enkel ens för dem med stor juri-
disk kunskap som ju författaren fak-

tiskt har. Vi ses över en kopp kaffe på Hurtigs
konditori på Drottninggatan i huvudstaden.
Susanna Broms konstaterar att det är biblio-
teken som vaknat rätt sent, så sent som i mit-
ten av 1990-talet, när det gäller upphovsrätt.
Upphovsmännen har däremot ständigt varit
på hugget, vilket är naturligt eftersom det ju
är deras uppgift att bevaka att ersättningarna
för användandet av det skyddade materialet
betalas in. Upphovsrätten handlar dels om
ekonomiska rättigheter och ideella rättighe-
ter men även om offentligt/privat, produ-
cent/konsument och om idé/uttryck.  

Får du många frågor om upphovsrätt?
– Dagligen kommer det frågor från både kol-
legor, bibliotek men även från företag och
privatpersoner. Det man frågar är: Var går
gränsen för vad man får göra? Det går ju inte
att svara på. Man får hela tiden förklara att
detta är en icke exakt vetenskap och att man
hela tiden får avgöra vad som är rimligt från
fall till fall. 

Vad har den nya skärpta upphovsrättslagen, som
trädde i kraft 1 juli 2005, betytt för de svenska
biblioteken? 
– För kb har den enbart varit positiv. Det har
inneburit att vi kan skicka digitala fjärrlån

till andra bibliotek vilket underlättar för det
interna samarbetet. Sedan är ju nästa steg
den elektroniska filen till låntagaren och då
krävs att vi har en avtalslicens för det och att
vi betalar för det. Vi på kb menar att vi saknar
pengar att betala med. Dessutom vet vi inte
vem vi kan förhandla med så att alla rättighe-
ter blir klarerade. 

– Det mesta av det forskningsmaterial kb
använder sig av finns ju redan publicerat i di-
gitala vetenskapliga tidskrifter och är regle-
rat i avtal där det står exakt vad man får göra.
I alla de avtal som kb genom bibsam sluter
med förlagen medges denna digitala överfö-
ring. Därför kan vi inte gå med på att börja
betala till en svensk organisation för det som
vi redan betalat för! Börjar man betala har
priset också en tendens att öka rätt snabbt. 

Hur ser departementet på den här frågan?
– Departementet förhandlar ju de vanliga ko-
pieringsavtalen för universitet och högsko-
lor och idag krockar ju även de med prenu-
merationer som lärosätena har. Men departe-
menten samråder inte med oss när de för-
handlar om det här, så vi vet ju inte hur man
har resonerat. Trots att vi har erbjudit oss att
diskutera frågan har man inte varit intresse-
rad från det hållet. 

Vad får det för konsekvenser?
– Jag fruktar att det finns en risk att det blir
för dyrt. Att man betalar för mycket för en
hantering som man inte utnyttjar och som
man redan har rätt till genom prenumeratio-
nerna på tidskrifterna. 

På kb pågår tre digitaliseringsprojekt va-
rav ett, Djävulsbibeln, överhuvudtaget inte

Susanna Broms om upphovsrätten

”Jag tror på att försöka mötas med små steg” 

– Jag tycker inte att det känns vettigt att provocera och söka konflikter med upphovsmännen och deras organisatio-
ner, säger Susanna Broms, verksjurist på Kungl.biblioteket i Stockholm.
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berörs av upphovsrätten. När det gäller digi-
taliseringen av de öppna samlingarna är det
mängder av fotografier som berörs av pul.
Det tredje, Veckopress i nytt format, har sto-
ra problem när det gäller hänsyn till upp-
hovsrätten. Det kan handla om gamla tid-
ningar från 1950-talet som håller på att smu-
las sönder och som är i ett stort behov av att
digitaliseras. 

– Jag tycker inte att det känns vettigt att
provocera och söka konflikter med upphovs-
männen och deras organisationer eller
Svenska Förläggarföreningen. Man måste
visa att den användning man har inte skadar
dem. kb och Bonniers har t ex ett informellt
samarbete i vårt digitaliseringsprojekt av
tidningarna. Det kan vara klokare att mötas i
ett mindre sammanhang för att seriöst kun-
na lösa olika intressefrågor. Man kanske
rentav kan förstå varandra bättre när man
kan redogöra för vad biblioteken och upp-
hovsmännen kan förlora på det. Kan det vär-
deras? Ofta är det sunda förnuftet en väldigt
bra måttstock på vad som rimligt. 

Inget område är så fullt av kommersiella intres-
sen som rätten till ett verk. Är det överhuvudtag-
et realistiskt att tro att man kan enas om en lös-
ning där alla parter blir nöjda? 
– Allt går att lösa om man bara är balanserad
och saklig, tror Susanna Broms.

– Jag tycker inte att man kan säga att vi ge-
nast ska digitalisera allt kb-material. Istället
kan man säga att vi på sikt naturligtvis öns-
kar digitalisera kb:s samlingar för att minska
på slitaget av materialet och kunna tillhan-
dahålla det enklare. När jag har kontakt med
någon på förlaget får jag ofta en positiv reak-
tion när de förstår att vi vill skydda materia-
let och tillhandahålla det för forskning och
studier och inte kränka upphovsrätten. Har
man den inställningen ser jag det som att det
är den enda möjligheten att nå fram. Men
långt ifrån alla har ju samma uppfattning
som jag! Jag är ju fullt medveten om att det
finns de som anser att jag är för försiktig och
feg men jag tror på att försöka mötas med
små steg.  

Har det blivit större informationsfrihet i dag för
KB jämfört med säg 1970-talet? Är det öppnare
och lättare att i dag ta del av information eller är
det mer stängt?
– En intressant fråga som jag har svårt att sva-
ra på. Om man jämför det tryckta materialet
idag och det tryckta materialet då, har vi idag
en fördel eftersom vi har generösare öppetti-
der och kan använda oss av digitala fjärrlån.
Men om man räknar in den enorma mängden
digital information hamnar ju saken i ett helt
annat läge. Det går ju också att skönja att det
från kommunfullmäktigehåll idag finns in-
tressen som försöker strypa informationsfri-
heten genom att vilja styra över vad bibliotek-
en ska köpa in eller inte köpa in. Där måste vi
vara tydliga på att vi lever i en demokrati och
att det är varje enskilt bibliotek som avgör in-
köpen och ingen annan utifrån.

Susanna Broms ska vidare och vi måste av-
sluta vårt samtal. Hon tillägger att hon hop-

pas att det beslutas om en e-pliktlag redan i
år och att den kan börja gälla redan från den
1:a juni.  

– Det finns ett starkt intresse för att lösa
den komplicerade biten kring personupp-
giftslagen (pul) och upphovsrätten. I Sveri-
ge har vi ju uppräknande inskränkningar i
vår lagstiftning vilket övriga nationer sak-
nar. Departementet jobbar seriöst för att
lösa den här biten. 
Åsa Ekström
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KB-jurist har sagt upp sig

susanna broms, verksjurist vid Kungl. biblioteket, har sagt upp sig. Hon slutar sin anställ-
ning efter att ha arbetat som jurist på kb i tio år där hon främst sysslat med upphovsrättsliga
frågor. Hon har även skrivit boken Biblioteken och juridiken. Innan kb arbetade hon bland an-
nat på advokatbyrå och Statens järnvägar. I mitten av mars 2007 börjar hon som jurist på För-
svarshögskolan i Stockholm. 

– Jag hoppas att även där få syssla något med biblioteksfrågor eftersom Försvarshögskolan
kan stoltsera med det fina Anna Lindh-biblioteket, säger hon i en kommentar till BBL.   

Vem som blir hennes efterträdare är i dagsläget ännu oklart. 
ÅE



– enligt vår bedömning berörs inte bib-
lioteken. Bibliotek är inte en ekonomisk
tjänst i fördragets mening och faller därmed
utanför, säger Magnus Larsson, ämnesråd på
Kulturdepartementet.

Den europeiska biblioteks- och lobbyorga-
nisationen eblida anser att det är dags att
blåsa faran över:

– Vi har avdramatiserat tjänstedirektivet
och betraktar det numera som ganska harm-
löst, säger Kjell Nilsson, internationell sam-
ordnare vid kb och ordförande i eblidas ex-
pertgrupp för ”Trade and Libraries”. 

– Direktivet syftar framför allt till att det
ska vara möjligt för utländska tjänsteföretag
att etablera sig i andra länder utan alltför
mycket krångel.

Men de svenska bibliotekens verksamhet
kan påverkas, eller hotas om man så vill, av
andra globala och internationella initiativ.
Ett exempel är wto:s tjänstehandelsavtal
gats (General Agreement on Trade in Services),
som syftar till att liberalisera tjänstehandeln
och göra det möjligt för utländska tjänstele-
verantörer att konkurrera på lika villkor som
inhemska. gats har kritiserats hårt från bib-
liotekshåll. Föreningen BiS (Bibliotek i Sam-
hälle) skrev exempelvis inför ett seminarium
på bokmässan 2006: ”Att driva bibliotek i of-
fentlig regi och för skattemedel strider mot GATS
regler om fri konkurrens.”

– gats-utvecklingen rymmer en hel del
hot, fortsätter Kjell Nilsson. 

– Det kan till exempel handla om online-
tjänster. Om man säger att privata tjänstele-
verantörer ska kunna agera på lika villkor,
hur motiverar man då att bibliotek erbjuder
Internet gratis medan Internetcaféet en bit
längre ner på gatan tar betalt på kommersiel-

la villkor. Och motsvarande diskussioner kan
föras när det gäller utlåning av filmer, till-
handahållande av webbportaler, referensser-
vice via chatt och e-post m m. Risken finns
att biblioteken får ägna sig åt att enbart låna
ut böcker. 

Det andra hotet, enligt Kjell Nilsson, gäller
utbildningssektorn. Fler och fler företag
etablerar sig nu och konkurrerar med univer-
siteten. 

– I förlängningen ser jag framför mig ter-
minsavgifter, precis som i usa och England
och många andra länder. Och då måste san-
nolikt allmänheten betala för tillgång till de
svenska universitets- och högskolebibliote-
ken. I Vancouver, där jag är just nu, kostar ett
årskort på University of British Columbias
bibliotek 100 dollar (drygt 600 kr).

Men från Kommerskollegium, den myn-
dighet som ansvarar för wto- och gats-frå-
gor, ser man ingen större anledning till oro.

– Oron från bibliotekshåll är överdriven,
säger Magnus Rentzhog, utredare på Kom-
merskollegium. gats kan till exempel inte
användas för att privatisera bibliotek, här

har det enskilda landet full beslutanderätt.
Sverige har än så länge valt att inte göra någ-
ra åtaganden inom områdena bibliotek, ar-
kiv och museer. Det betyder att Sverige, om
vi så önskar, har full rätt att göra skillnad på
utländska och svenska företag.

Men om Internetcafeet känner sig utsatt för il-
lojal konkurrens från biblioteket?

– Ett café bedriver caféverksamhet och ett
bibliotek bedriver biblioteksverksamhet,
fortsätter Magnus Rentzhog. 

– gats syftar enbart till att reglera kon-
kurrensförhållandena mellan företag i sam-
ma sektor. Ur gats-perspektivet kan aldrig
ett bibliotek och ett café konkurrera.

Kommer svenska universitet att tvingas införa
terminsavgifter?

– Inte om vi inte själva vill det, säger Mag-
nus Rentzhog. 

– Utländska universitet finns ju redan
etablerade i Sverige men man ska komma
ihåg att det är svensk lag som reglerar deras
verksamhet. Och precis som när det gäller
biblioteken har Sverige inte gjort några åtag-
anden inom utbildningsväsendet. Om vi vill
kan vi alltså diskriminera utländska företag. 

Ett annat omdiskuterat internationellt do-
kument, som kan få stora följder för svensk
litteratur och därmed också de svenska bib-
lioteken, är eu:s direktiv om Public Lending
Rights. Direktivet behandlar det vi i Sverige
kallar biblioteksersättning, där svensksprå-
kiga författare ersätts för folk- och skolbib-
liotekens utlåning. I dagsläget är ersättning-
en 118 öre per lån. Pengarna disponeras av
Sveriges författarfond, som 2006 förfogade
över 117 miljoner kr. 

eu-kommissionen riktade 2004 skarp kri-
tik mot Sverige för att ersättningssystemet
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Tjänstedirektivet, GATS och Public Lending Rights

Biblioteken i en globaliserad värld 

I slutet av 2006 antog EU det s k tjänstedirektivet som ska underlätta
för utländska tjänsteföretag att etablera sig i andra EU-länder. Direk-
tivet har varit hårt kritiserat, även från bibliotekshåll, men allt tyder
nu på att biblioteken inte omfattas av direktivet. Åtminstone inte
statliga och kommunala bibliotek.

”GATS syftar enbart till 
att reglera konkurrens-
förhållandena mellan 
företag i samma sektor. 
Ur GATS-perspektivet kan 
aldrig ett bibliotek och ett 
kafé konkurrera.”
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inte också omfattar utländska författare.
Sverige har inte velat ändra systemet och
kommissionen har hotat med att dra Sverige
inför eg-domstolen (se även bblnr 8/2004
och nr 3/2005). Hittills har Sverige vägrat,
med hänvisning till att ersättningen är ett
kulturpolitiskt instrument.

Jesper Söderström, direktör på Sveriges
Författarfond:

– Det finns en bibliotekspolitisk spräng-
kraft i det här. Den avgiftsfria utlåningen på
bibliotek är grunden som ersättningen vilar
på. Men det är inte en upphovsrättslig utan
en civilrättslig, ersättning och författarna
kan inte vägra att deras böcker lånas ut på
bibliotek. Kommissionens utgångspunkt är
däremot att upphovsmännen skall ha ensam-
rätt att bestämma.

Från svenskt håll är man noga med att på-
peka att biblioteksersättningen är kulturpo-
litik och inget annat. Närmare hälften av fon-
dens medel delas ut i form av garanterad för-
fattarpenning och olika stipendier och är
därmed ett viktigt stöd till svensk litteratur
och till det svenska språket.

Mats Söderlund, ordförande i Sveriges
Författarförbund:

– Det är vår absoluta ståndpunkt att eu
inte skall lägga sig i Sveriges kulturpolitik.
Det nordiska systemet är äldst och är det som
har fungerat bäst. Den här frågan drivs av de
stora språkens nationer, som England och
Tyskland. De små språken skulle missgynnas
och konkurrensen skulle snedvridas. 

Frågan ligger just nu på eu-kommissio-
nens bord, men man har ännu inte slutgiltigt
beslutat om man tänker dra Sverige inför
skranket. Tidigare kulturministern Marita
Ulvskog var mycket bestämt emot eu:s linje,
och i dagsläget tyder inget på att den nya re-
geringen har någon annan uppfattning. 

Jakob Harnesk
Bibliotekskonsult och skribent i BBL

biblioteksbladet [01:2007] 15

”Från svenskt håll är man noga
med att påpeka att biblioteks-
ersättningen är kulturpolitik och
inget annat.”

Thomas Drugg vet det mesta om
James Bond och under tio års tid
har han delat med sig av sina
kunskaper via nätet.

1979 såg Thomas Drugg sin första Bond-
film, Moonraker, men det var först 
två år senare när han såg The spy 
who loved me som intresset vaknade

på allvar. Hans sajt på Internet är Skandina-
viens största och mest populära James Bond-
sajt med ungefär 1 500 unika besökare per
dag. Sedan 1997 har den funnits på nätet och
uppdateras så ofta han hinner.

– Jag är mest intresserad av Bond som fe-
nomen. De flesta människor har ett förhål-
lande till denna karaktär, säger Thomas
Drugg som till vardags arbetar som bibliote-
karie vid Östersunds bibliotek. 

Bara under november månad 2006 hade
sajten 37 000 besökare men orsaken till det
var nog skriverierna om den i samband med
premiären av den nya Bond-filmen Casino
Royale. 

– Den bästa Bond-filmen på tjugo år, tyck-
er Thomas Drugg. 

På agent 007-sajten kan man ta del av det
mesta om filmerna, skådespelarna, böcker-
na, filmmusiken etc. Man lär sig t ex att Sean
Connery inte alls var den förste skådespelare
som gestaltade 007 och att original-James
Bond var ornitolog. Där finns även en fråge-
låda och ett diskussionsforum för de mest
hängivna fansen.   

– Sajten är lättnavigerad och strukturerad.
Där har jag nog haft hjälp av mitt yrke som
bibliotekarie vid byggandet av den.

I framtiden kommer han att utveckla sajt-
en med recensioner och vill även utöka ”Fil-
arkivet” med bidrag från läsekretsen. Många
kreativa läsare skickar egenhändigt gjorda
saker, t ex remixar på Bondlåtar, egna videok-
lipp, skrivbordsbakgrunder m m. Thomas
Drugg kallar sig Bond-traditionalist och
anser att de filmer som gjordes mellan
1962–1987 är de bästa. Han tycker sig också se
ett nyväckt intresse för Bond-böckerna även
om han tycker att filmerna är att föredra. 

– Jag tycker inte att karaktären i sig är för-

åldrad, särskilt inte som film-Bond ofta an-
passats efter den tid han verkar i. Däremot är
Flemings böcker något föråldrade eftersom
de flesta av dem är ganska 1950-talsorientera-
de. Bok-Bond kan också upplevas som något
torr och humorlös. 

Men vad anser då bibliotekskollegorna om detta
intresse för Bond – är det riktigt rumsrent?

– Jadå, de tycker bara att det är kul. Popu-
lärkulturen är ju ett sätt att se samtiden. 

En sak är i alla fall säker: James Bond kom-
mer alltid tillbaka.  

Åsa Ekström

James Bond – 
en bibliotekaries hobby

biblioteksmöbler
Möbler för information och inspiration 

Säljkontor tel: 0910-72 59 39
www.sscskelleftea.se

fora@sscef.se

Nova Display

Fora biblioteksmöbler 
Här presenterar vi Nova 
display och vägglist, en 
utmärkt exponerings-
plats för aktuella böcker, 
nya tidskrifter och annan  
information.



Strax efter jul- och nyårshelgerna 
var det dags för upptaktsmöte för 
Nätverk för skönlitteratur på bib-
liotek. Bakom nätverket står bl a

Sveriges Författarförbund, Svenska Akade-
miens Nobelbibliotek och Svensk Biblioteks-
förening. Inramningen för kvällens rubrik,
Hur mår skönlitteraturen på biblioteken?, var
ståndsmässig så det förslog. I Svenska Aka-
demiens Börssal hade en bra bit över hundra
personer samlats för att lyssna på panelde-
batten som leddes av f d kulturministern
Bengt Göransson. I panelen satt Sigrid Com-
büchen (författare och kritiker), Maria
Ehrenberg (bibliotekschef Östra Göinge och
mottagare av Svenska Akademiens Bibliote-
kariepris 2006), Gabriella Håkansson (förfat-
tare och kritiker) samt Ebba Witt-Brattström
(litteraturforskare och professor).

Bara det faktum att det har skapats ett nät-
verk i syfte att måna om skönlitteraturen på
biblioteken är ju ett tecken på sjukdomsin-
sikt: patienten mår inte alls bra. Hur illa dä-
ran det är – på den frågan gavs inget svar. Inte
heller varför besökarna sviker och utlåning-
en minskar och, framför allt, vad man ska
göra åt det. Eller jo förresten, en sak kan man
göra: Skicka info till Gabriella Håkansson
och visa att biblioteken finns med på den
sammanhangsskapande kartan. Hon ansåg
nämligen att biblioteken har hamnat i bak-
vatten bland alla de aktörer som konkurrerar
om att skapa sammanhang där människor
kan mötas i litteraturens tecken, prata och
diskutera. Kultur är, menade hon, att mötas
och umgås, och bokbranschens aktörer slåss
om att skapa begär kring böckerna. Biblio-
teken kunde också ta plats på den arenan. 

– Det tar tid att bli ett sammanhang, svara-
de Gabriella Håkansson på frågan om varför
biblioteken har hamnat i bakvatten som lit-
teraturförmedlare. 

En intressant aspekt med tanke på biblio-
tekens långa tradition på området.

Men tanken att biblioteken måste hävda
sig på en sammanhangsskapande marknad
där man konkurrerar om en litteraturintres-
serad allmänhet är i och för sig inte helt bort i
tok – det är bara det att biblioteket är en icke-
kommersiell institution. Dit väljer man att
gå eller så låter man bli. Och om man idag

väljer att gå till biblioteket gör man det av en
mängd olika anledningar som inte nödvän-
digtvis handlar om skönlitteraturen. Och det
i sin tur kan bero på det som Maria Ehrenberg
tangerade i sitt inlägg: Bibliotekariernas för-
hållande till skönlitteratur. Där kommer
marknadsföringen in: Vem talar idag för den-
na vara som dessutom är gratis? Vem ska
marknadsföra böckerna på ett bibliotek om
inte bibliotekarierna? Prata för varan på ett
övertygande sätt kan man ju bara om man
har skaffat sig kunskap om den. Kort sagt om
man läser böcker. Det känns nästan pinsamt
att skriva det.

– Låntagarna finns och de vill att bibliote-
karien ska kunna skönlitteratur. Och det är
ingenting man lär sig på tio minuter, man
måste läsa mycket och jämt, genom alla ti-
der. På mitt bibliotek har vi inte råd att ha en
anställd som inte har läserfarenhet, ett för-
hållande till litteraturen, framhöll Maria
Ehrenberg.

Det var tur att Maria Ehrenberg satt i pane-
len, hon anknöt åtminstone till kvällens
tema. Sigrid Combüchen talade om sig själv
och sin erfarenhet som f d bibliotekspoliti-
ker. Ebba Witt-Brattström körde den egna
käpphästen värsta skolan/språket-spåret och
citerade vitt och brett ur en lärobok för
Svenska B för att visa hur illa ställt det är med
undervisningen i svenska och litteratur. Det
gjorde hon övertygande och raljant – det be-
drövliga i budskapet gick fram – men an-

knytningen till den sjuka patienten – skönlit-
teraturen på biblioteken – förblev vag.

Men efter Håkanssons utspel befann sig de
åhörande bibliotekarierna i försvarsposi-
tion: de kände inte igen den bild hon förmed-
lade av biblioteket som en förlorare i litterära
sammanhang. Flera vittnade om hur det i de-
ras bibliotek sjuder av liv och aktivitet också
på skönlitteraturens område. 

Månne inte Håkanssons bild är sprungen
ur ett självupptaget stockholmsperspektiv?

Bibliotekarierna måste skaffa sig självför-
troende och mod, våga prata böcker och våga
tro att de kan det, menade Maria Ehrenberg.

– Vi ska som kår våga tro på att vi är skön-
litterärt kompetenta, att vi duger och så ska
vi inte alltid låtsas som om allt är så lätt. Det
svåra måste få vara svårt, var hennes råd till
kåren. 

Men det är klart: Att man idag tar sig ige-
nom en utbildning i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap som rymmer marginella in-
slag, om överhuvudtaget, av litteraturkun-
skap/förmedling är problematiskt. Det är
svårt att förmedla litteratur om man inte lä-
ser. Om man dessutom lägger ut urval och in-
köp på entreprenad – tja, då har man väl helt
sagt upp bekantskapen med den vara man ska
prata för. Varför den överhuvudtaget finns i
hyllorna måste ju förbli ett mysterium.

Skönlitteraturen i sig mår nog ganska bra
på biblioteken. Men hur mår bibliotekarier-
na? Henriette Zorn
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Nätverket för skönlitteratur invigt

Vem pratar böcker på biblioteket?



dik Bibliotekarieförbundet har undersökt
hur nyutexaminerade biblioteks- och infor-
mationsvetare upplever övergången mellan
studier och yrkesliv och deras tankar om ut-
bildningen relaterad till den verklighet som
väntar efter examen. Undersökningen är
återkommande men kändes denna gång ex-
tra angelägen med tanke på den problematik
som bl a uppmärksammats i svt:s program
Uppdrag granskning i höstas. Där riktades
strålkastarljuset på ett problemkomplex som
dik påtalat under en längre tid: att många
utbildningar delvis ger en förskönad bild av
den presumtiva arbetsmarknad som väntar
efter avslutad utbildning.

Bakgrunden är bl a det resurstilldelnings-
system som tillämpas i högskolevärlden där
utbildningsanordnarna tilldelas resurser
med utgångspunkt i antalet helårsstudenter
och helårsprestationer. Ju fler studenter som
läser en utbildning desto mer resurser går till
institutionen där utbildningen ges. Syste-
met är problematiskt eftersom det premierar
ett högt flöde av studenter snarare än sats-
ningar på kvalitetsutveckling. Dessutom
skapar det en konkurrenssituation där läro-
sätena slåss om att locka studenterna till sig.
Det är lätt att förstå vilken roll referenser till
en bristfälligt analyserad arbetsmarknad och
ett spännande lokalt studentliv spelar. 

I dik Bibliotekarieförbundets undersök-
ning framkommer att många av de nyutex-
aminerade har lockats av den positiva bild
som ges om den framtida arbetsmarknaden
för biblioteks- och informationsvetare. Flera
beskriver nu att de känner sig lurade och är
mycket besvikna på hur svår övergången
från studier till arbetsmarknad blev. För
diks del är det viktigt att blivande studenter
har möjlighet att göra sina studieval mot
bakgrund av relevant och saklig information.
I det avseendet är dagens system inte till-
fredsställande. Högskoleverket har uppdra-
get att utvärdera utbildningarnas kvalitets-
arbete, något som senast gjordes i en sexårs-
cykel där samtliga utbildningar ingått. Re-

sultatet av dessa utvärderingar är digra lun-
tor som kan vara tunga att ta sig igenom när
man letar information inför sitt utbildnings-
val. De ger heller ingen lättillgänglig infor-
mation om den kommande arbetsmarkna-
den, även om visst utrymme ägnats åt arbets-
löshetsstatistik. dik menar att Högskolever-
ket i sitt arbete med kvalitetsgranskning
behöver lägga större tonvikt vid att analysera
studenternas anställningsbarhet efter ge-
nomgången utbildning. Eftersom ökad an-
ställningsbarhet är ett av Bolognaprocessens
tre övergripande mål är frågan också mycket
angelägen. I de självvärderingar som utbild-
ningsanordnarna genomför inför Högskole-
verkets granskningar borde frågan om hur
det gått för tidigare studenter kunna belysas.
För att underlätta för blivande studenter att
få tillgång till saklig och korrekt information
inför sina utbildningsval anser dik att resul-
tatet av Högskoleverkets granskningar borde
sammanfattas på ett lättillgängligt sätt och
publiceras på verkets hemsida studera.nu.

I undersökningen om vägen ut på arbets-
marknaden förekommer också uppfattning-
en att utbildningen behöver ha en större an-
del praktiska inslag. Men det är ingen enty-
dig bild. Bland praktikförespråkarna utkris-
talliseras två grupper: en som vill lära sig
”hantverket” och en som främst ser praktik
som ett sätt att börja bygga nätverk bland
kollegor i professionen.

Viljan att lära sig hantverket verkar bottna
i föreställningar om bibliotekariens dagliga
värv. I hantverket inräknar man de rutinupp-
gifter som är synliga för besökare på ett bib-
liotek, i flera fall assistentuppgifter. Kanske
tror man som nyutexaminerad att det är kun-
skap om rutinuppgifter som arbetsgivarna
efterfrågar. Detta motsägs dock i en rapport
om arbetsgivares krav och förväntningar
som Jakob Harnesk gjorde på uppdrag av
BHS 2006. Förutom en examen i biblioteks-
och informationsvetenskap, övrig akade-
misk utbildning och eventuellt övriga yrkes-
livserfarenheter var det framför allt den sö-

kandes personliga egenskaper som bedöm-
des i rekryteringsprocessen.

dik Bibliotekarieförbundets uppfattning
är att utbildningen i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap ska vara teoretisk. Självklart
måste både nyutexaminerade och chefer inse
att det tar tid att sätta sig in i de praktiska de-
larna av yrket. För chefernas del är det viktigt
att signalera detta till resten av personalen.
De nyutexaminerade måste få ta ansvar. På så
sätt ges de möjlighet att växa i yrkesrollen
och tillämpa den kunskap som förvärvats un-
der utbildningen. Den fräscha teoretiska
kunskap som nyutexaminerade represente-
rar kan också bli en vitamininjektion till den
dagliga praktiska verksamheten. 

Om fokus i den biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga utbildningen skulle flyt-
tas till en mer praktisk inriktning finns också
en risk att den stereotypa bilden av bibliote-
karien reproduceras. Inom professionen har
vi länge arbetat för att förändra föreställ-
ningarna om vad det innebär att vara biblio-
tekarie. En mer praktiskt inriktad utbildning
kan innebära ett steg tillbaka i den proces-
sen, vilket vi tror har en begränsande inver-
kan på biblioteks- och informationsvetarens
arbetsmarknad. En praktisk fokusering skul-
le sänka den teoretiska nivån på utbildning-
en och i förlängningen kanske också påverka
kompetensens användbarhet. Det är lätt att
tänka sig hur detta påverkar en arbetsmark-
nad med redan låg rörlighet. Vi vet att den
låga rörligheten har en tydlig koppling till lö-
neutvecklingen för biblioteks- och informa-
tionsvetare. Vad biblioteks- och informa-
tionsvetarna behöver är en rörligare arbets-
marknad. En mer praktiskt inriktad utbild-
ning begränsar vårt användningsområde och
gynnar inte rörligheten. 

Den grupp inom praktikförespråkarna
som ser praktiken som ett sätt att skaffa sig
kontakter i yrkeslivet har däremot en viktig
poäng. Resultatet från dik:s undersökningar
av vägen ut på arbetsmarknaden för biblio-
teks- och informationsvetare visar att olika
former av kontakter har stor betydelse i jak-
ten på de första anställningarna. Vi uppma-
nar därför våra nyutexaminerade medlem-
mar att vara kreativa när de letar lediga jobb.
Vi förstår viljan att genom praktik få in en fot
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debatt och kommentar

”Flera känner sig lurade och besvikna”
DIK Bibliotekarieförbundet om utbildning och arbetsmarknad



på arbetsmarknaden, men vi menar att vär-
defull utbildningstid inte ska användas till
att skapa nätverk. Istället uppmuntrar vi till
olika typer av nätverksskapande och engage-
mang utanför utbildningen, i form av t ex ar-
betsmarknadsdagar och kontakter med ar-
betsgivare. Genom att engagera sig i profes-
sionsnära nätverk och organisationer knyts
kontakter som kan visa sig vara värdefulla in-
gångar till jobb i framtiden. 

dik Bibliotekarieförbundet konstaterar
att endast en liten del av dem som deltagit i
undersökningen är verksamma inom privat
sektor i företag eller ideella organisationer.
En betydande del av dessa påpekar att de inte
valt anställning i privat sektor, utan att det
var där de fick jobb. Detta indikerar att det är
ett mindre antal av de nyexaminerade som
aktivt söker sig till andra branscher än de tra-
ditionella. Kan detta påverka hur den bredda-
de arbetsmarknaden som vi inom professio-
nen så gärna vill framhålla påverkas? 

Bland dem som vill söka arbete utanför det
offentligt finansierade bibliotekssystemet
krävs målmedvetenhet och kreativitet i jak-
ten på lediga anställningar. Istället för att
söka efter orden bibliotekarie eller biblio-
teks- och informationsvetare i platsannons-
erna måste man analysera vilken kompetens
som efterfrågas och hur man själv passar in i
det sammanhanget. Därefter ”hjälper” man
arbetsgivaren till insikt om att det är biblio-
teks- och informationsvetenskaplig kompe-
tens som hon eller han är i behov av. 

Situationen inom utbildningsområdet
och på arbetsmarknaden, liksom förvänt-
ningarna på utbildningens innehåll och upp-
lägg, manar till eftertanke. Att alla vi aktörer
inom biblioteks- och informationsvetenska-
pens fält behöver vara försiktiga när vi ska-
par förväntningar om utsikterna på arbets-
marknaden är en slutsats vi alla har dragit
under hösten. De nyutexaminerades efter-
frågan på en mindre teoretisk utbildning,
oavsett om det är ”hantverket” eller kon-
taktnätet som är deras bevekelsegrund, be-
höver bemötas med en diskussion om yrkes-
rollen idag och i framtiden. Dessutom behö-
ver vi sträva efter en tillåtande attityd hos ar-
betsgivarna till att de nyutexaminerade ska
få utrymme att vara nya i yrket, samtidigt
som de anförtros ansvar i nivå med sin kom-
petens. På så sätt skapar vi förutsättningar
för en dynamisk biblioteks- och informa-
tionsvetarkompetens, beredd att möta ett
samhälle i förändring. 
DIK Bibliotekarieförbundets styrelse

genom Johannes Rudberg, Ordförande
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Så skulle den förlovningsannonsen 
ha kunnat se ut i vilken det fördjup-
ade samarbete mellan de båda läns- 
och regionbiblioteken deklareras.

Förlovningen ingicks vid ett ”historiskt
möte” i Karlshamn i december förra året. På
uppdrag av sina respektive politiska försam-
lingar har man utarbetat ett samarbetsdoku-
ment som ska antas i februari i år. 

Sedan flera år finns redan ett nära samar-
bete mellan Regionbibliotek Kalmar och
Länsbibliotek Sydost när det t ex gäller an-
ordnande av gemensamma kurser och plane-
ringsträffar samt samarbete kring vuxnas
lärande och kompletterande medieför-
sörjning. I slutet av 1990-talet föreslogs en
sammanslagning av de tre länsbiblioteken i
Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Frågan föll
dock.

Den nu ingångna förlovningen innebär att
man får ett politiskt uppdrag för fördjupad
samverkan. 

– Vi skulle gärna också ha sett en organisa-
torisk sammanslagning men det hade varit
att föregripa Ansvarsutredningen, vi får av-
vakta till dess att utredningens betänkande
kommer och det dröjer ju inte så länge, säger
Christer Bergqvist, regionbibliotekarie på
Regionbiblioteket Kalmar. 

– För oss innebär förlovningen att vi kom-
mer att jobba mot 25 kommuner istället för

tolv, länsbiblioteksområdet blir större, säger
Christer Bergqvist vidare.

Biblioteksområdet kommer att omfatta
Blekinge läns fem kommuner, Kronoberg
läns åtta kommuner (Länsbibliotek Sydost)
och Kalmar läns tolv kommuner. Samarbetet
ska ske i gränsöverskridande team där perso-
nalen tillsammans arbetar mot samtliga bib-
liotek i de tre länen. 

Sedan i början av januari har man t ex or-
ganiserat ett gemensamt fjärrlånesystem i
området vilket innebär gemensamma regler
och gemensamma transporter: varje biblio-
tek i de 25 kommunerna får besök 3 ggr/vecka
där man hämtar och lämnar böcker. Servicen
gynnar främst det lilla biblioteket med ett
begränsat urval som i och med det nya syste-
met får ett större antal bibliotek att låna från. 

Vidare vill man jobba med en gemensam
plan avseende litteraturförsörjningen till
personer med annat modersmål än svenska i
de tre länen. 

– Vi har också arbetat fram ett gemensamt
databaspaket för att alla kommunerna i länet
kan få tillgång till ett minimiutbud av data-
baser, det subventioneras kraftigt av läsbib-
lioteken, säger Christer Bergqvist. 

Och vem vet. När Ansvarsutredningen är
klar kanske de tu till och med får gifta sig. 

HZ

Fördjupat samarbete
mellan tre län
Förlovning
Länsbiblioteket Sydost och Regionbiblioteket Kalmar
14–15 december 2006, Karlshamn

Friande dom i upphovsrättsmål 
immigrantinstitutet tvingas ersätta Styrelsen för psykologiskt försvar med 50 000
kronor, enligt en dom i Stockholms tingsrätt.

Immigrantinstitutet stämde förra året Styrelsen för psykologiskt försvar för intrång i upp-
hovsrätten. Immigrantinstitutet anser att Styrelsen för psykologiskt försvar har kopierat en
betydande del av institutets tidskriftskatalog utan tillstånd. I domen står att skillnaderna
mellan Styrelsen för psykologiskt försvars och Immigrantinstitutets katalog ”… leder enligt
tingsrättens bedömning till att spf genom publicering av sin katalog inte kan anses ha fram-
ställt exemplar av Immigrantinstitutets katalog eller någon väsentlig del därav.” 

En massmedieforskare vid Örebro Universitet ska ha stått för plagiatet. Men enligt domen
i Stockholms tingsrätt har Styrelsen för psykologiskt försvar rätt att kopiera institutets mate-
rial. ÅE



Ungefär trettio titlar ligger redan
ute på nätet och knappt tjugo 
ligger färdiga i väntan på publi-
cering. På Umeå universitetsbib-
liotek är man i färd med att digi-
talisera kulturarvet och jämfört
med många andra har man kom-
mit en bra bit på väg.

Umeå universitetsbibliotek har fle-
ra samlingar av stort kulturhisto-
riskt värde för bland annat forska-
re. Den största delen av dessa sam-

lingar har inte funnits registrerade i biblio-
tekets katalog och har därför inte varit
tillgängliga för besökarna och användarna.
Men sedan drygt ett år håller man på att skan-
na in äldre litteratur och material inom ra-
men för projektet rara ii. Projektnamnet
syftar förstås på rara böcker men också till ett
tidigare projekt som startade under 2002. Då
undersökte man möjligheterna att få ub:s
gamla kortkataloger över de specialsamling-
ar som biblioteket förfogar över registrerade
och tillgängliga i en databas för att på så sätt
”lyfta fram det osynliga ub”. 

– Vi som höll på med upphandlingsarbetet
kallades rara-gruppen och projektet med
katalogkortsinskanningen rara i, berättar
Anna Swärd Bergström, projektsamordnare i
rara ii.

När så den så kallade Östergrenssamlingen
och den äldre alfabetiska katalogen var in-
skannade och sökbara via ub:s hemsida be-
slöt man sig i slutet av 2004 för att gå vidare
och börja digitalisera äldre material. Univer-
sitetet bidrog med 100 000 kronor till rara
ii som gick till inköp av programvaran, i öv-
rigt är projektet ofinansierat. På våren 2005
drog man igång på allvar. Upptakten var ett
seminarium som Anna Swärd Bergström och
Mats Danielsson, avdelningschef för Forsk-
ningsarkivet inom ub, höll och som handla-
de om bokskanning och digitalisering. 

– Seminariet skapade ett stort intresse
bland personalen, ett femtontal anmälde sig
direkt och ville vara med i projektet. Sedan
dess har några kommit till och några har för-

svunnit. Det är nu närmare ett tjugotal per-
soner som är engagerade i projektet, dess-
utom har vi fått tillgång till en plus-jobbare
som delar sin tid mellan att samordna och
administrera projektet men som också hjäl-
per till med inskanning, berättar Anna
Swärd Bergström.

I projektet samarbetar personal som tidi-
gare inte har jobbat ihop alls, helt enkelt för
att man arbetar på olika avdelningar. De fles-
ta som nu är engagerade i projektet gör det
som ett led i den egna kompetensutveckling-
en, här får man lära sig nya saker och arbeta i
nya konstellationer.

– Ur det föds ju synergieffekter och kreati-
vitet. Själva kärnan är ju vårt forskningsarkiv
som har en väldigt avancerad utrustning
med bland annat en fin skanner. Att maskin-
parken med därtill hörande kompetens re-
dan fanns på plats var förutsättningen för att
vi kunde dra igång, menar Anna Swärd Berg-
ström.

Cirka trettio titlar finns redan på nätet,
omkring tjugo ligger färdiga för publicering.
Totalt avser man att digitalisera hundra tit-
lar, i alla fall har man satt det som ett första
etappmål. Det är inte omöjligt att det kan bli
fler. 

– Om man bortser från de pengar vi fick för
att köpa programvaran är det i övrigt ett pro-
jekt som löper i vardagen. Tack vare att så
många är engagerade är det meningen att det
även fortsättningsvis ska kunna löpa på i var-
dagen men vi har inga jätteambitioner – vi
vill digitalisera det vi tycker är intressant, så-
dant som efterfrågas, sådant som vi kanske
är ensamma om och en viss typ av material
som vi vill marknadsföra. 

Vad är det då för typ av material som via di-
gitalisering nu görs tillgängligt? 

Främst vill man lyfta fram texter och böck-
er som rör Norrland och då framför allt böck-
er som ofta efterfrågas och används. Det
handlar också om att genom digitalisering
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Digitalisering av kulturarvet

Exemplet Umeå universitetsbibliotek

Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek har en avancerad utrustning med bland annat en fin skanner. 
– Att maskinparken med därtill hörande kompetens redan fanns på plats var förutsättningen för att vi kunde dra
igång, säger Anna Swärd Bergström.
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skydda skört och efterfrågat material från
förslitning. Exempel på redan inskannad s k
Norrlandica är Olof Rudbeck den yngres Nora
Samolad eller uplyste Lapland och Gabriel
Tuderus Twå berättelser om lapparnes omwänd-
else från deras fordna widskeppelser, och afguderi. 

– Fast vi är ett ganska ungt bibliotek har vi
rätt mycket äldre litteratur som under de här
40-50 åren kommit till oss. I projektet har vi
haft mycket hjälp av dem som arbetar vid in-
formations- och låneavdelningen som gans-
ka väl har koll på vilka böcker det är som ofta
åker upp ur och tillbaka ner i magasinen, be-
rättar Anna Swärd Bergström.

Kungl. biblioteket har ett digitaliserings-
spår som går under rubriken Reseskildring-
ar. Till det har Umeå ub anslutit sig och
plockat fram ett urval reseskildringar. Ett an-
nat spår i rara ii är specialsamlingar där
böckerna inte är katalogiserade och förvaras
i låsta magasin eftersom de är så värdefulla.
Ett axplock ur dessa samlingar kommer att
digitaliseras – det handlar bl a om samlingar
med kalligrafi och teckningslära samt diverse
böcker med skisser – främst i marknadsför-
ingssyfte för att visa att samlingar av den här
typen finns och att intresserade kan få till-
gång till dem.

En av de samlingar som kommer att digi-
taliseras är den s k Ekströmska som består av
böcker, gravyrer och litografier rörande just
undervisning i skrivning och teckning från
1500-talet och framåt. På nätet ligger redan
nu t ex den rikt illustrerade boken av Mario
Poggi: Alfabeto di Lettere Iniziali inventate e de-
lineate da Mauro Poggi Scrittor Fiorentino –
knappt femtio sidor med alfabetets bokstä-
ver i märkvärdiga och vackra illustrationer
av sällan skådat slag. 

På Umeå ub har man valt att arbeta med
programvaran Bookview från Karlstadsbase-
rade företaget Devo it. Enligt Anna Swärd
Bergström är den både prisvärd och håller
god kvalitet. Det är enkelt för användaren att
bläddra, zooma in och skriva ut från de verk
som har skannats in – och den är tillgänglig,
man behöver varken använda en plug-in eller
lösenord. Dock visar det sig att det finns be-
gränsningar för dem som arbetar i Mac-miljö:
den enda browser som i dagsläget klarar av
Bookview i Mac är Safari.

– Det är naturligtvis inte acceptabelt men
vi arbetar på en lösning tillsammans med
Devo, säger Anna Swärd Bergström.

För att undvika dubbelarbete rapporterar
de bibliotek som digitaliserar till varandra
inom ramen för Dig Swe – en grupp som leds
av personal på Kungl. biblioteket och som
träffas ett par gånger per år. Det var också
tack vare samarbetet inom Dig Swe som Gö-

teborgs universitetsbibliotek uppmärksam-
made Umeås rara-projekt.

– De såg vår arbetsmodell som en fram-
komlig väg att själva komma igång. En av
våra medarbetare, Lars-Åke Persson på
Forskningsarkivet, ska hålla kurs i Göteborg i
hur vi arbetar. Han är tekniker och har lett ar-
betet med att utbilda i skanning och bildpu-
blicering samt göra scheman för kvalitets-
kontroll.

– Överhuvudtaget är det många som har
hört av sig till oss med små och stora frågor
sedan vi gick ut med ett pressmeddelande i
september förra året och berättade om pro-
jektet.  Flera har varit hos oss på studiebesök
och inspirerats, berättar Anna Swärd Berg-
ström.

I viss mån känner rara-gruppen vid
Umeå ub att de ”bildat skola” med sitt digita-
liseringsprojekt. Man hade de tekniska förut-
sättningarna och kompetens i skanning och
det gjorde att man kunde komma igång.

– Vi har lagt oss på en nivå som är rimlig
för oss och som har gjort att det också rullar
på ganska bra. I jämförelse med många andra
har vi därför kommit en bra bit på väg. 

Henriette Zorn
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Umeå UB utökar

i slutet av februari återinvigs Umeå uni-
versitetsbibliotek. I en tid när många biblio-
tek tvingas minska sina lokaler, utökar Umeå
ub med cirka 2 500 kvadratmeter. Utrymmet
får man genom en tillbyggnad i tre plan (ma-
gasin i bottenplanet och sedan två ytterligare
plan). En stor del av samlingarna har flyttats
till öppna magasin som fått en ansiktslyft-
ning. Biblioteket förvandlas från att ha varit
ett ”boklager” till en modern miljö för studi-
er, möten och kommunikation. Läsplatserna
har blivit fler liksom antalet datorer. Forsk-
ningsarkivet (ub:s digitala variant på lands-
arkiv) har fått nya fräscha lokaler och nya
säkra raritetsmagasin har installerats. 

Återinvigningen går av stapeln den 23
februari och firas med program hela dagen
där bl a riksbibliotekarien deltar samt artis-
ten, författaren och historikern Lasse Eriks-
son. HZ

Exempel på redan inskannad Norrlandica: Olof Rubedck den yngres Nora Samolad eller uplyste Lapland.



Förr låg biblioteket, som tidigare
hette Drottningholms teatermuseum,
centralt i Filmhuset vid Gärdet i
Stockholm. Dramatiska institutet låg

alldeles intill och Film- och teatervetenska-
pens elever och lärare besökte ofta bibliotek-
et. Efter flytten till Cirkelkaffes gamla fabrik i
Gäddviken i Nacka har besökarna blivit färre,
berättar Magnus Blomkvist som är förste
bibliotekarie. 

– Flytten ut till Nacka var oundviklig. Med
all ”vår tyngd” orsakade vi sprickor i golvet i
våra gamla lokaler. Biblioteket låg dessvärre
även högst upp ovanför filmateljéerna i Film-
huset så det hade kunnat sluta illa, säger han. 

De nya rymliga lokalerna doftade svagt av
kaffe när man flyttade in. Trots längtan efter
ett centralt läge lär biblioteket bli kvar ett tag
eftersom man skrivit på ett tjugoårigt hyres-
kontrakt. 

Innanför väggarna på Sveriges Teatermu-
seum finns museisamlingarna, ett fototek,
arkiv och bibliotek. De stora teaterhistoriska
samlingarna består av 40 000 teaterföremål,
bland annat kostymer, målningar och dekor.
Biblioteket har över 72 000 böcker – från år
1499 fram till i dag – samt 50 000 pjäsmanu-
skript och mängder av handskrivna manus.
Dessutom finns 1 000 tidskrifter, gigantiska
högar av pressklipp, 200 arkivsamlingar med
teaterpersonligheter och teaterdokument.
Pjäsmanus, program, affischer, fotografier
och scenografier samlas löpande in och re-

gistreras i repertoardatabasen. Det är kort
sagt ett paradis för alla teaterintresserade. En
utredning tillsatt av den förra regeringen har
föreslagit att Sveriges Teatermuseum ska
slås ihop med Statens dansmuseum och Sta-
tens musiksamlingar men ännu är inget
klubbat. 

– Vi har mängder av unikt material här och
hoppas att beslutsfattarna inser värdet av
det. Det är en kulturskatt vi måste bevara.

Museet grundades 1922 och drivs av en
stiftelse med statligt stöd. Namnbytet, från
Drottningholms teatermuseum till Sveriges
Teatermuseum, har välkomnats från vissa
håll medan andra anser att ”finhetsstäm-
peln” har försvunnit.  

– Den förre kulturministern Marita Ulv-
skog var vid invigningen av museet mycket
nöjd med namnbytet. Ett lite mer politiskt
korrekt namn kanske, samtidigt som det bätt-
re beskriver att vi är rikstäckande, hela Sveri-
ges teatermuseum, säger Magnus Blomkvist.   

På teatermuseets bibliotek kan alla låna
hem böcker som tryckts från 1900 och fram-
åt. Både museet och biblioteket är gratis att
besöka. Nyligen uppmärksammades biblio-
teket när teaterforskarna Marika V Lager-
crantz och Ulrika Lindgren hittade flera
bortglömda pjäser av kvinnliga dramatiker i
arkivet. Pjäserna är från slutet av 1800-talet
och, för att verken inte ska vara upphovs-
rättsskyddade, skall upphovsmännen vara
avlidna senast 1937. När bbl besöker biblio-

teket sitter en kvinna från Norrbottensteatern
och studerar hur turnéerna i norr såg ut för
hundra år sedan. Dessutom kommer en man
in och frågar om hjälp med att hitta en scen-
personlighet vars premiär ska ha skett när han
som tvååring (!) gick på lina i Norrköping.  

– Släktforskning lockar hit många. Även
allmänt teaterintresserade pensionärsför-
eningar eller konstföreningar vill få en gui-
dad tur. Annars är det mest branschfolk och
studerande som besöker oss.  

1995 arbetade tio personer på biblioteket.
Ett decennium senare har personalstyrkan
krympt till en och en halv tjänst – medan bib-
lioteket blivit allt större. Arkivmaterialet har
växt och dessutom har fjärrlånen ökat. Man
hinner nu knappt med att registrera alla ny-
förvärv i datorn, än mindre retroaktivt, vilket
i slutändan skulle kunna underlätta
arbetsbördan. Samtidigt gläds Magnus Blom-
kvist över de nya Accesstjänsterna i huset.  

– Förra året fick vi tre accesstjänster, två i
fototeket för att påskynda digitaliseringen av
våra fotografier och negativ, och en vid mu-
seet för att registrera vår stora Nisse Skoog-
samling. Men vi vet inte om det blir en för-
längning. I värsta fall försvinner de i mars.

Som pensionär hoppas Magnus Blomkvist
få tid att skriva uppföljaren till sin uppsats
om nöjeslivet i Stockholm mellan 1773–1806.
Mycket av referensmaterialet har han hämtat
från biblioteket. Därefter kanske arbetstem-
pot trappas ner och doktorshatten åker på. 
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Sveriges 
Teatermuseums 
bibliotek: 

Kulturskatt 
i kaffefabrik
Få känner till att på Nordens 
största specialbibliotek för 
scenkonsterna kan man läsa
Strindbergs originalmanus till
Påsk eller Inga Tidblads turné-
dagbok från Paris 1922.  
Efter att ha bytt både namn och
adress önskar sig Sveriges Teater-
museums bibliotek att besökarna
ska hitta fram.

Bibliotekarie Magnus Blomkvist bläddrar bland bokskatterna i Sveriges Teatermuseums bibliotek. 
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Vissa skrivningar i regleringsbre-
vet orsakade stor upprördhet i delar
av Kultursverige. För många på scen-
konstområdet kom regeringens be-

slut att retroaktivt sänka anslagen för teatrar
som fått tillbaka inbetald moms som en
chock. 

Bakgrunden är en tvist mellan Skattever-
ket och Göteborgsoperan som efter sex år av-
gjordes i somras när eg-domstolen och den
svenska Regeringsrätten konstaterade att re-
geln om avdragsbegränsning strider mot det
eg-direktiv som finns på momsområdet. Be-
slutet innebär att landets teatrar och konsert-
hus har rätt att göra fullt avdrag för egna
momskostnader och inte nog med det: ca 350
miljoner kronor redan inbetald moms ska via
Skatteverket återbetalas retroaktivt – ett be-
slut som naturligtvis togs emot med glädje.
Men den varade inte länge. Av regleringsbre-
vet framgår att bidragen till de institutioner
som har retroaktiv ersättning att vänta efter
den 21 december 2006 ska ”anpassas så att
förändringarna i avdragsrätten neutralise-

ras”. De som före den 21 december 2006 erhål-
lit retroaktiv ersättning omfattas dock inte
av regeringens beslut. Av regleringsbrevet
framgår också att de årliga statsbidragen till
regionala och lokala kulturinstitutioner,
länsmusikverksamheten samt de fria grup-
perna inom dans, teater och musik m fl sänks
med drygt 55 miljoner kronor, alltså lika
mycket som institutionerna väntas tjäna på
momsavdragen. 

Regeringen vill nu att Kulturrådet bevakar
effekterna av Regeringsrättens dom och hur
den kommer att påverka de institutioner, or-
ganisationer och grupper som den berör. Och
man har inte lång tid på sig. Redan den 15
februari i år ska en redovisning lämnas till
Kulturdepartementet.

Överhuvudtaget kommer Kulturrådet att
ha fullt upp med att lämna detaljerade redo-
visningar under det närmaste året. Den bild
man får när man läser regleringsbrevet för
2007 är att den nya regeringen vill skaffa sig
en grundlig bild av vad man från statens sida

har gjort på kulturområdet och hur pengarna
har använts. Bland annat vill man att Kultur-
rådet senast till den 15 november i år redovi-
sar huruvida de nationella uppdragen sedan
1997 bidragit till utveckling och förnyelse
inom respektive kulturområde, dvs om de
har fungerat som ett kulturpolitiskt styrin-
strument. Ekonomisk effektivitet ska redovi-
sas och också ifall resurser bör omfördelas
till andra verksamheter. 

Två övergripande verksamhetsmål beto-
nas i regleringsbrevet: dels barnperspektivet
som ska integreras i Kulturrådets verksam-
het genom att barns och ungdomars möjlig-
het till inflytande och delaktighet ökar, dels
det internationella och interkulturella sam-
arbetet som ska öka och integreras i Kultur-
rådets verksamhet. 

När det gäller barnperspektivet ska Kul-
turrådet bl a redovisa hur stor del av statligt
stödd verksamhet som rör barn och ungdo-
mar. Barnperspektivet, kan man tycka, är an-
nars ganska noggrant utrett. Den förra rege-
ringen avsatte ju 60 miljoner kronor ur All-
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Strax innan jul, den 21 december 2006, kom regeringens regleringsbrev till Kulturrådet för budgetåret
2007. Det är uppenbart att man från regeringens sida vill skaffa sig en uppfattning om vad som hittills
har gjorts på kulturområdet, vilka som fått statliga bidrag, hur de har använts och vad som kan göras
bättre. Och snabbt ska det gå. 

Den statligt stödda kulturen under lupp

Den nya regeringen vill skaffa sig en grundlig bild av
vad som från statens sida har gjorts på kulturområdet
och hur pengarna har använts.

Den statligt stödda kulturen under lupp

Fo
to

: Å
sa

 Ek
str

ö
m

 



männa arvsfondens medel för att stärka
barnkulturen. Under två år inventerade en
”aktionsgrupp” barnkulturen i Sverige för att
komma fram till hur de avsatta medlen bäst
kan användas. Stalltips: I betänkandet ”Tän-
ka framåt, men göra nu” som aktionsgrup-
pen överlämnade till den förra regeringen i
april 2006 finns en hel del goda exempel på
hur man på olika sätt kan arbeta med barns
och ungas delaktighet. Det vore väl slöseri
med resurser att inte ta vara på det arbetet?

När det gäller det internationella samarbe-
tet och kulturutbytet ska Kulturrådet senast
till den 28 februari i år redovisa en plan för
vilka åtgärder som ska prioriteras för att
främja internationalisering inom rådets an-
svarsområden. 

Ett nytt uppdrag är att Kulturrådet ska
medverka till att genomföra den nationella
strategin för regional konkurrenskraft, en-
treprenörskap och sysselsättning 2007–2013.
Dels ska man samverka med utvecklingsan-
svariga regionalt i länen men även med andra
centrala myndigheter och aktörer. Till den 2
juli i år har man tid på sig att till Näringsde-
partementet redovisa vilka verksamheter
som kan komma att beröras, vilka priorite-
ringar som är relevanta, formerna för sam-
verkan regionalt samt planerade och genom-
förda insatser med centrala aktörer. 

Ett nytt uppdrag är också att identifiera
framgångsfaktorer och hinder för samverkan
mellan kultur och skola. Analysen ska göras
utifrån ett urval av gjorda erfarenheter på
statlig, regional och lokal nivå och huvudsak-
ligen utgå från befintligt material. Uppdraget
ska redovisas senast den 1 oktober i år. 

Nytt är även uppdraget att göra en översyn
av hur de särskilda medel som myndigheten
har till sitt förfogande för att främja funk-
tionshindrades deltagande i kulturlivet har
använts. Man ska belysa vilka verksamheter
som har fått stöd samt för- och nackdelar
med det nuvarande arbetet. Uppdraget ska
redovisas till Kulturdepartementet senast
den 15 maj i år.

När det gäller redovisningen av eu:s struk-
turfondprogram (svenska projekt med kul-
turanknytning som beviljats stöd via eu:s
strukturfondprogram) ska den nu samord-
nas av Kulturrådet – inte som tidigare av
Riksantikvarieämbetet. Vidare ska Kulturrå-
det i samarbete med Riksantikvarieämbetet
göra en utvärdering av hela programperio-
den (2000–2006) för Kultur 2000, eu:s ram-
program för kultur. Hur programmet har ut-
vecklats, analys av mönster och former för
samarbetet inom ramen för programmet
samt granskning av ansökningsförfarande

och redovisningskrav är några av de kompo-
nenter som ska ingå i utvärderingen som ska
lämnas till Kulturdepartementet senast den 2
maj i år. 

Senast 1 juni i år vill regeringen vidare ha
en utvärdering av det gångna årets satsning-
ar på sysselsättningsåtgärder inom kultur-
sektorn.

Statistik utgör en viktig del av Kulturrå-
dets uppgifter inom ramen för verksamhets-
grenen Kunskapsuppbyggnad. Reglerings-
brevet 2007 rymmer i jämförelse med förra
årets regleringsbrev några nya punkter som
regeringen vill att Kulturrådet ska redovisa:

• vad man från myndighetens sida har gjort
för att med en tidsmässig regelbundenhet
och i lättillgänglig form offentliggöra de na-
tionella kulturutgifterna på nationell, re-
gional och lokal nivå

• vad man har gjort för att samverka med be-
rörda huvudmän för en förbättrad nationell
kulturstatistik

• åtgärder inom barn- och ungdomsområdet

Nytt är att all statistik i Kulturrådets rappor-
ter som rör individer ska vara uppdelade ef-
ter kön om det inte finns något som uttryck-
ligen talar mot detta.

En ny skrivning i regleringsbrevet 2007
finns under rubriken Generella villkor för bi-
dragshantering. Där står att myndigheten vid
sin bidragsgivning ska ”genomföra utbetal-
ningar på ett för verksamheten ändamålsen-
ligt och för staten som helhet kostnadseffek-
tivt sätt”. Är man det minsta konspiratoriskt
lagd kan man tolka det som en knäpp på nä-
san. 

Kulturministern är nöjd. 
– Det är glädjande att vi redan i mandatpe-

riodens första regleringsbrev har kunnat för-
tydliga målen och minska detaljstyrningen
inom kulturlivet på ett påtagligt sätt, kom-
menterade Lena Adelsohn Liljeroth bl a reg-
leringsbrevet.

Det är sant att detaljstyrningen har mins-
kat, Kulturrådet får större frihet att självt
göra verksamhetsmässiga bedömningar och
prioriteringar, det är färre öronmärkningar
och preciseringar. Och man är alldeles up-
penbart i färd med att förtydliga målen. Inte
bara Kulturrådet kommer att ha mycket att
göra framöver. Även landets kulturinstitu-
tioner, organisationer och alla andra som fått
statliga bidrag kommer att ha det administ-
rativt hett om öronen. Det är i slutändan de
som ska förse Kulturrådet med det nödvändi-
ga underlaget.

Henriette Zorn
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Liten tidtabell 
(Uppdrag och utvärderingar som ska
redovisas 2007, i urval)

15 februari: Effekterna av Regerings-
rättens dom (kulturinstitutionernas
rätt att göra fullt avdrag för egna
momskostnader) och hur den påverkar
berörda aktörer.
28 februari: Plan för internationellt
samarbete och kulturutbyte.
2 maj: Utvärdering av Kultur 2000,
hela programperioden 2000–2006.
15 maj: Översyn av handikappolitiken.
1 juni: Utvärdering av sysselsätt-
ningsåtgärder inom kultursektorn
2006.
2 juli: Plan för och redovisning av
nationell strategi för regional konkur-
renskraft, entreprenörskap och syssel-
sättning 2007–2013.
1 oktober: Uppdrag framgångsfakto-
rer och hinder för samverkan kultur
och skola.
15 november: Redovisning av de
nationella uppdragen sedan 1997.

Övrigt

• Under 2007 ska utrymmet för bidrag
till centrala amatörkulturorganisatio-
ner förstärkas med minst 5 miljoner
kronor jämfört med 2006.

• Inom scenkonstområdet bör Kultur-
rådet, enligt regleringsbrevet, priori-
tera ansökningar som avser samver-
kan mellan institutioner och den fria
scenkonsten.

X-ref Bibliotekssystem
Ver 4 är .NET- och SQL-baserat

Centraldrift möjlig
Gratis Installation • Gratis Inköp

Humana underhållspriser
www.x-ref.se



Imars express framtidsspaning dyker
biblioteket upp i många olika skepnader
och sammanhang – som museum eller på
nöjesfältet, i idrottshallen eller invid bio-

grafen. De unga besökarna vill ha färg, ljud,
musik och är öppna för intryck. Lånekorten
består av ett tumavtryck. Alla hittar i biblio-
teket och en elektronisk röst ger direktiv om
boken du söker. Även åldersindelade avdel-
ningar är något som föreslås. Barnen är tydli-
ga med att de inte vill ha ett tyst och grått bib-
liotek. De ser framför sig ett bibliotek som
har fler smårum med t ex hängmattor, sacco-
säckar, mysig belysning, indiska kuddar och
väggar i en mjuk grön färg, tysta rum med
stämningsskapande ljussättning. Förslagen
är många, ibland lite vilda men inte orealis-
tiska. Det tycks finnas lika många idéer som
barn. Frågan är väl bara om bibliotekarierna
– utan att oroa sig för sin yrkesidentitet – är
beredda att förnya och bredda verksamheten
i de riktningar som föreslås.

– Nu har vi frågat barnen och sedan gäller
det att förverkliga deras idéer. Barnen ska
känna att deras tankar betyder någonting.
Råslätt är ett exempel där barn och ungdo-
mar bestämde och själva var med och gjorde
drömbiblioteket tillsammans med snickare
och scenografer. Jag tror det vore farligt att

inte agera. Dessutom måste vi våga pröva
nytt och inse att det är tillåtet att misslyckas
ibland. Huvudsaken är att vi försöker, säger
Anna Gullstrand, bibliotekskonsulent Västra
Götaland och projektledare för Mars Express
andra etapp. 

Mars Express är ett samarbetsprojekt mel-
lan Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek
Skåne och Regionbibliotek Västra Götaland.
Projektet drivs med medel från Kulturrådet
och man vill samverka med aktörer utanför
den traditionella biblioteksvärlden för att nå
nya resultat. Ljusdesigners, it-studenter och
arkitekter är några yrkesgrupper man samar-
betat med för att få in ett nytt tänkande och
skapa helt nya rum i biblioteket. Man besö-
ker även andra bibliotek runt om i världen för
att studera olika arbetsmetoder.

Mars Express första etapp drevs mellan
2004–2006 och etapp två löper från novem-
ber 2006 till november 2007. I den deltar tre
kommuner som tidigare varit med i projek-
tet: Östra Göinge, Bromölla och Mölndal. Tre
nya kommuner tillkommer: Gislaved, Nässjö
och Uddevalla. Projektet jobbar med att ta
fram prototyper som kan användas praktiskt
för att främja barns läsande. 

– Under flera år har vi fått erfarenheter,

metoder och strategier som vi praktiskt kan
använda i samband med t ex nybyggnation
och ombyggnader av bibliotekslokaler, säger
Anna Gullstrand.

I Mölndal deltar t ex deltagarna redan i
funktionsplaneringen av det nya biblioteks-
bygget. 

– Det är viktigt att vi är med i ett så tidigt
skede som möjligt och kan påverka funktion
och verksamhet. Då upptäcker vi tidigt också
eventuella problem. 

I Uddevalla har det politiska maktskiftet
inneburit att Folkets Hus-planerna skjutits
på framtiden men biblioteket väljer då att ta
in projekterfarenheterna i det befintliga bib-
lioteket och utveckla framtidstankarna där.

– Samarbetet med andra yrkesgrupper har
enbart varit berikande och hjälpt oss att se
nya möjligheter. Interaktionsdesign tror jag
kommer att få en allt större plats på biblio-
teket i framtiden. 

Ljusdesigner Pontus Friberg från Malmö
Högskola har medverkat sedan projektstart-
en och har visat vilken betydelse ljuset har
när det gäller att påverka och skapa stäm-
ningar i ett rum. Många ljuskällor i olika fär-
ger kan skapa olika intryck av ett rum. Till-
gängligheten ökar eftersom barnen helt en-
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Barns tankar om framtidsbiblioteket 

Bulletime – the event reminder, demonstreras av Stefan Norberg. 
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I projektet Mars Express vet man
hur de ungas drömbibliotek ser
ut. Man har nämligen frågat bar-
nen och ungdomarna. Att de
ungas kreativitet tas tillvara är
bra för både barnen och framti-
dens bibliotek. 



kelt får större lust att vara i dessa rum. Priset
på dessa ljuskällor har rasat och idag kan
man hitta lampor för cirka 3 000 kronor. 

– Biblioteken måste anamma dagens sätt
att umgås för att kunna skapa attraktiva mö-
tesplatser. Biblioteken måste vara med och
och säga ja till ny teknik för det handlar ju om
att förse tekniken med innehåll och där är lit-
teraturen en outsinlig källa att ösa ur t ex vad
gäller dataspelsutveckling. Anna Gullstrand
menar att  om det finns ett motstånd på bib-
lioteken så är det baserat på rädsla och okun-
nighet.

– Det gäller att bibliotekspersonalen ser
det hela som en lärprocess och kanske vågar
pröva att chatta eller att skaffa sig en sajt på
Lunarstorm för att se hur det fungerar. Pro-
jektet är på sikt en resurs för hela den kom-
munala utvecklingen. 

Ett av kraven för de deltagande kommun-
erna i projektet är att någon från kommu-
nens it-avdelning deltar. När bbl och Anna
Gullstrand talas vid är 60 interaktionsstu-
denter vid it-universitetet/Chalmers i Göte-
borg kopplade till projektet. Under hösten
har de studerat hur rfid-teknik kan använ-
das praktiskt på bästa sätt i barnbiblioteket.
Studenterna har byggt och programmerat
digitala kretsar, sytt, hamrat och skruvat för
att skapa prototyper där datorteknik kan fin-
na ett nytt användningsområde. Bland annat
redovisade man Bulletime – the event remin-
der – en anslagstavla med rfid-läsare. Med
hjälp av en läsare kan man från anslagstavlan
välja en aktivitet som man vill göra och när

tillfället närmar sig får man en första förvar-
ning av artefakten ”Nalle” och slutligen, när
det är dags, ett mejl som påminnelse. Man vi-
sade också en interaktiv abc-tavla som lär ut
alfabetetet på ett lekfullt sätt. Tre halvmeter-
höga mjuka, böjbara bokstäver som låter
som just den bokstaven man kramar eller bö-
jer. De kan även fästas på en interaktiv bräda
på bibliotekets barnavdelning.

Chippade böcker kan t ex innehålla lästips,
recensioner och annan bakgrundsinforma-
tion. På detta sätt kan skönlitteraturen göras
mer tillgänglig. Tillsammans med studen-
terna kan arbetsgruppen även kvalitetsut-
veckla spelkonsoler och tv-spel. 

– Chalmersstudenterna är enbart positiva
till utvecklingspotentialen som finns i sam-
arbetet mellan biblioteken och teknik. Det
borde också vi vara, säger Anna Gullstrand.

På Mars Express välbesökta hemsida kan
man följa projektet genom bildspel, filmer
och redovisningar. Där finns också en ut-
märkt idébank som kan ge tips och förslag på
hur man kan utveckla sitt biblioteken för att
det ska fylla sin viktiga funktion även år
2020.  

Åsa Ekström

http://www.2020marsexpress.se/ 

Tolv olika projekt som Chalmersstudenter redovisat
beskrivs i sin helhet på www.cs.chalmers.se/idc/itu-
niv/kurser/06/uc/

I en artikel längre fram kommer vi att berätta mer om
Chalmersstudenternas projekt.
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Anna Malkki och Ida Andersson från Gislaveds bibliotek provar ”Interactive ABC board”

Populära barnböcker

de mest populära barnböckerna finns i
den genre som också är populärast bland
vuxna: deckarna!  

Enligt Svenska barnboksinstitutet har dra-
karna och demonerna blivit fler i barnlittera-
turen och änglarna och älvorna har blivit tuf-
fare. I år är det i alla fall deckare som gäller.
Enligt Barnboksinstitutets chef Jan Hansson
är ungdomsböckerna starka och intressanta. 

– Även bilderboksutgivningen är  impo-
nerande. När det gäller mellanålderns böcker
finns enstaka lysande stjärnor, men det är en
utgivningsmidja där, åtminstone vad gäller
de svenska originalen. Jag kan ha fel i detta,
men i Augustjuryn saknade vi t ex konkur-
renter till Frida Nilssons bok Hedvig och Max
Olov. Det är intressant att se hur samhällets
klasskillnader gestaltas och jag tror man kan
säga att den politiska barn- och ungdomsbo-
ken är på frammarsch. Också vinnaren av
Augustpriset, Svenne av Per Nilsson, ansluter
sig till den strömmen. Jag vill dock framhålla
den svenska ungdomslitteraturen som årets
behållning. Där finns verkligt många spän-
nande läsäventyr att vara med om! 

ÅE

Försäljningslistan för barn- och ung-
domslitteratur, december 2006.
1. Saffransmysteriet

Martin Widmark, Bonnier Carlsen 
2. Guldmysteriet

Martin Widmark, Bonnier Carlsen 
3. Den silvriga barnkammarboken

Bonnier Carlsen 
4. Stackelstrands hemlighet

Laura Trenter, Tiden 
5. Lill-Zlatan och morbror raring

Pija Lindenbaum, Rabén & Sjögren 
6. Den mystiska ön

Pia Hagmar, B. Wahlströms 
7. Eragon

Christopher Paolini, Bonnier Carlsen 
8. Tusen gånger starkare

Christina Herrström, Bonnier Carlsen 
9. Den gula barnkammarboken

Bonnier Carlsen 
10. Midnattsstjärnan

Mårten Sandén, Rabén & Sjögren 

Listan är baserad på uppgifter från 300 bok-
handlare och varuhus som Svensk Bokhandel
publicerar. 
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DANMARK

Medborgarportal
Biblioteken är skyldiga att förmedla sam-
hällsinformation till invånarna enligt ”Lov
om biblioteksvirksomhet”. Nu poängteras
detta än starkare genom ett utvidgat samar-
bete mellan biblioteken och myndigheternas
samhällsservice. I januari öppnade t ex por-
talen www.borger.dk. Den är en samman-
slagning av Videnskabsministeriets portal,
danmark.dk, och kommunernas portal net-
borger.dk. Den nya portalen ska skapa ”en
sammanhängande offentlig sektor med
medborgaren i centrum”. I det nationella
samarbetet deltar Biblioteksstyrelsen som
bl a ska ansvara för utbildning av de biblio-
teksanställda så att de i sin tur kan vägleda
medborgarna i informationssökningen. Hjälp
till självhjälp behövs. Biblioteken förväntas
också delta i marknadsföringen av borger.dk.

I planerna ingår också utvecklingen av
”Min side”, där danskarna kan få en samlad
överblick och direkt tillgång till alla digitala
självbetjäningslösningar som de kan behöva
i sina mellanhavanden med den offentliga
sektorn. ”Min side” ska öppna 2008 och vara
fullt utbyggd med service till alla berörda
myndigheter 2012. Projektet leds av Den Di-
gitale Taskforce.
(Nyt fra Biblioteksstyrelsen 2006:4, www.bs.dk)

USA

Salman Rushdie-arkiv
Först när Salman Rushdie drabbades av en
fatwa blev den breda allmänheten i väst verk-
ligen varse om kollisionen mellan den funda-
mentalistiska delen av islam och västvärl-
dens värn om yttrandefriheten. Nu har
”Woodruff Library” vid Emory-universitetet
i Atlanta skaffat sig Salman Rushdies arkiv.
Det omfattar bl a hans privata dagbok som
detaljerat beskriver de tio år han tvingades
hålla sig gömd efter publiceringen av Satans-

verserna och den därpå följande dödsdomen
1989 från Irans dåvarande ledare, Ayatollah
Khomeini.

Materialet omfattar även korrespondens,
anteckningar, foton och manuskript till tidi-
ga, opublicerade romaner. Rushdie blir även
universitetets ”Distinguished Writer in Resi-
dence”, en utnämning på fem år från våren
2007.

Biblioteket tänker snabbt göra samlingen
tillgänglig eftersom det finns ett starkt in-
tresse från forskarvärlden, säger Stephen En-
niss, chef för Emory’s Manuscript, Archives,
and Rare Books Library.

Universitetets samlingar rymmer sedan ti-
digare personliga och litterära arkiv från bl a
Ted Hughes och nobelpristagaren Seamus
Heaney.
(American Libraries 2006: Dec.)

Knarksmugglingsförsök i bibliotek
En raffinerad plan för knarksmuggling till
ett statligt fängelse i Michigan avslöjades för
några månader sedan av säkerhetspolisen.
Planen var att en medbrottsling skulle låna ut
böcker från folkbiblioteket, skära sönder in-
bindningen, lägga i knarket, återställa bind-
ningen och sedan lämna tillbaka böckerna
till biblioteket. Intagna skulle sedan få upp-
gift om vilka böcker de borde beställa. Tan-
ken var att de valda böckerna skulle vara så
tråkiga och oattraktiva att ingen annan skul-
le komma på idén att låna dem.
(www.ala.org)

IRAK

Ett dagligt helvete
Iraks nationalbibliotek och arkiv i huvudsta-
den Bagdad ligger i ett område som har drab-
bats av det växande religiösa våldet mellan
shia- och sunnimuslimer. Biblioteket har nu
slagit igen på obestämd tid. Flera i persona-
len har dödats och eldstrider och bombex-
plosioner i närliggande byggnader återkom-

mer ständigt. Även själva biblioteksbyggna-
den har skadats flera gånger, skriver natio-
nalbibliotekarien Saad Bashir Eskander i
e-post till Chronicle of Higher Education.

Ända sedan Saad Bashir Eskander blev na-
tionalbibliotekarie 2003 har han arbetat med
att försöka återuppbygga nationalbibliote-
ket efter förödelsen i samband med usa:s in-
vasion. Han är kurd och historiker och häv-
dar att biblioteket ”can play a constructive
role in the transition process to democra-
cy...” – dvs om Irak blir ett säkert land igen.
För nu råder kaos.

I sin dagbok, publicerad online av Storbri-
tanniens Society of Archivists, beskriver
Saad Bashir Eskander fasorna och motiverar
sitt beslut att stänga Nationalbiblioteket
med den ständiga faran för personalen. Måt-
tet rågades när beskedet att bibliotekets
webbmaster, Ali Salih, hade mördats. Några
instruktioner har riksbibliotekarien inte
fått, varken från regeringen eller från sin
egen minister.

Bibliotekets trettio vakter har inte kunnat
vara till mycket hjälp. För några månader se-
dan blev de t ex beskjutna nattetid. Då kon-
taktade de inrikesministeriet för att få hjälp
och fick svaret: ”Are the attackers Shiites or
Sunnis? If they are Shiites, do not worry—
they will not hurt you. If the attackers are
Sunnis, please resist them.” Detta rapporte-
rades till kulturministeriet utan resultat.
Iraks väpnade styrkor och inrikesministeriet
kontrolleras av shiiter. 

Biblioteket har använt en del av sin magra
budget till att skjutsa sin personal i bussar
till och från arbetet på grund av säkerhets-
skäl. Men nu ger man alltså upp. Femtio per-
soner i personalen har tvingats fly från sina
hem p g a dödshot från sekteristiska terror-
grupper.

Efter vad American Libraries erfarit stäng-
des även Bagdaduniversitet och dess biblio-
tek i december på grund av dödandet och
kidnappningar av anställda.
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SYDAFRIKA

Skola med toppmodernt bibliotek
I januari invigde den välkända tv-personlig-
heten och donatorn Oprah Winfrey en ny
skola för flickor: ”Leadership Academy for
Girls”. Skolan (för barn från 7:e till 12:e klass)
skall utbilda fattiga flickor från hela Sydafri-
ka till ledarpositioner. Den ligger i Henley-
on-Klip, en liten stad i Gautengprovinsen,
och består av ett stort campus med 28 olika
byggnader. Förutom ett förstklassikt biblio-
tek finns bl a laboratorier, hälsocenter och en
teater.

Vännen Nelson Mandela var med vid in-
vigningen liksom många andra kända perso-
ner som Sidney Poitier och Tina Turner.
Många av dem hade hon bjudit in för att
”these people have the power to do things;
they have voices which can be heard in the
u.s. and across the world.” Gästerna var om-
bedda att ge dedicerade böcker till bibliotek-
et.

73 av 450 studerande har donatorn Oprah
Winfrey själv valt ut. Kravet är att eleverna
ska komma från fattiga familjer och ha visat
både begåvning och ledaregenskaper.
(www.ophra.com m.fl.)

LETTLAND

Satsning på landsbygdens bibliotek 
Det är inte många som har tillgång till dato-
rer på den lettiska landsbygden, varken i
hemmen eller på jobbet. Det håller nu på att
ändras. Kulturminister Helena Demakova
arbetar för att ge biblioteken tillgång till In-
ternet. En god hjälp är det bidrag på 16,2 mil-
joner dollar som kulturdepartementet får av
”Global Libraries Initiative” – ett delprojekt
inom ramen för Bill and Melinda Gates Foun-
dation. Departementet satsar motsvarande
21,2 miljoner dollar på projektet och Micro-
soft i Lettland överlämnar programvaror för
7,9 miljoner dollar. Målet är att 80 procent av
de allmänna biblioteken ska få minst tre da-
torer, bredbandsanslutning, trådlöst nätverk
och utbildning för bibliotekarier och andra
användare.

Bill and Melinda Gates Foundation utökar
för övrigt sitt ”Global Libraries initiative”
och planerar att investera 328 miljoner dollar
de närmaste sju åren på datorer och Internet-
anslutning i 15 länder.
(www.gatesfoundation.org)

I det nya numret av BiS nr 4/2006 publiceras en rapport
från 2004 och dagboksanteckningar från 2006 av Saad
Bashir Eskander, chef för Bagdads nationalbibliotek.
Reds anm
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varför är det fantastiskt och förmånligt
att arbeta som bibliotekarie och studiebib-
liotekarie, kan man undra?  Om jag skulle
försöka besvara frågan skulle jag uttrycka
mig ungefär så här: 

Det är fantastiskt att möta andra människor i
utveckling, att se dem kämpa och övervinna svå-
righeter och att se dem lysa av entusiasm över sin
egen förmåga att ta till sig kunskaper.

Att ta till sig kunskap är en förmåga som
vissa ibland inte trott att de ägde. Att få vara
med på andras resa, som ett redskap i den ut-
vecklingen, är sådant som stärker en männi-
ska. Rik blir man som bekant inte på denna
syssla men som bibliotekarie är man ständigt
med i ett skeende av bildning och kunskaps-
inhämtande. Man är med på banan. I alla fall
känns det så när man ständigt får ha kontakt
med författare, texter, medmänniskor, infor-
mation och medier inom olika genrer och
tidsperspektiv. Kanske blir vi fragmentariker
av stora mått, personer med lite kunskap om
mycket men det är kanske inte så illa?

Jag vet att den handledaren jag hade under
min magisteruppsats skulle säga att genera-
lister är det värsta släktet och att det enda
som räknas som verklig kunskap är den kun-
skap man skaffar sig som specialist inom ett
område. Han var inte särskilt insatt inom det
biblioteks- och informationsvetenskapliga
området. 

Att befinna sig i biblioteksmiljö kan vis-
serligen innebära att det kan vara svårt att
sovra, att bestämma sig för vad man ska och
vill läsa för tillfället, men man lider aldrig
brist på inspiration. 

Det har funnits perioder när jag har haft
fyra, fem olika böcker eller texter på gång
samtidigt, men jag tror att jag slutat med det
nu. Risken finns att bli lite frustrerad över
allt intressant som finns att tillgå men nu ef-
ter mina ett och ett halvt år som studiebiblio-
tekarie inser jag att Falstaff Fakirs s k vis-
domsord ”flitigt läsa gör dig klok, därför läs
varenda bok” inte riktigt håller i längden.
Vissa böcker måste också ”ligga till sig” på

nattduksbordet ett tag eller rent av i om-
gångar. De kan bli som fina ostar som måste
mogna för att upplevas som riktigt smakliga.

Jag är också någon sorts anhängare av att
”slumpen” i det vi exponeras för eller väljer
på vår väg har sin speciella betydelse för oss.
Att slumpen inte riktigt är någon slump. I så
fall behöver man inte bli frustrerad över sina
val. När man tänker så, känns det trösterikt.
Då är det helt i sin ordning att läsa barn- och
ungdomsböcker, olika faktaböcker, romaner,
biografier, reseskildringar, uppsatser, essäer,
deckare, avhandlingar, poesi, fågelböcker,
kartböcker och vuxenserier om vartannat.

Jag tror på vidgade vyer för mänsklighe-
tens utveckling. Det jag hade svårast för un-
der min utbildning var att gå in genom por-
ten i Uppsala gamla universitetsbyggnad,
den med inskriptionen: ”Att tänka fritt är
stort, att tänka rätt är större”. Dessa gamla
slitna och tyngande ord med fokusering mot
konvergenta svar som påstås vara yttrade av
1700-talsskalden Thomas Thorild.

Ändå: Specialister och forskare behöver vi
för utvecklingen av vårt samhälle, kloka per-
soner som fördjupar sig och lägger fram väl
underbyggd forskning med tankar som all-
mänhet och styrande kan ta ställning till i t ex
beslutsfattandet. Vad jag däremot tror att vi
också skulle behöva mer av idag är lyssnande.
Att vi tar oss tid till verkligt aktivt lyssnande.
Den allmänna retoriken i samhället, liksom
kurser i retorik idag, handlar om konsten att
övertyga, att lära sig sälja sina idéer på bästa
sätt så att man får igenom det man vill. Med
andra ord: Att tala så att andra lyssnar. Det är
ju det som är makt. 

En förnuftig lärare jag har kontakt med fö-
respråkade nyligen det tänkvärda i att istället
försöka ”lyssna så att andra talar” eller varför
inte ”lyssna så att andra lyssnar!” 

Det låter väl som en riktig pedagogisk fri-
volt!?

Kerstin Berg
lärare, skribent och bibliotekarie

Inblick Kerstin Berg
Att lyssna så att andra talar



Louise Limberg 
och Lena Folkesson 
Undervisning i
informationssökning:
slutrapport från projektet
Informationssökning, didaktik
och lärande (IDOL)

Valfrid, 2006 

Med syftet att under-
söka hur lärare och
bibliotekarier ser på
undervisning i infor-
mationssökning ge-
nomfördes under åren
2001–2004 projektet
”Informationssök-
ning, didaktik och lä-
rande” (idol). Projek-

tets båda forskare, Louise Limberg (profes-
sor vid bhs) och Lena Folkesson (doktorand i
pedagogik vid Göteborgs universitet), har nu
sammanställt slutrapporten från projektet
under titeln Undervisning i informationssök-
ning.

idol-projektet bedrevs genom intervjuer
med lärare och bibliotekarier på tre grund-
och gymnasieskolor i västra Sverige. Ut-
gångspunkten i intervjuerna var konkreta
skolarbeten där eleverna arbetade enligt ett
problemformulerat arbetssätt. Forskarna fo-
kuserade på tre dimensioner i undervisning-
en: innehåll, metoder och bedömning. Studi-
en hade en ”fenomenografisk ansats” där am-
bitionen var att studera variationer i lärarnas
och bibliotekariernas sätt att uppfatta un-
dervisning i informationssökning. 

Projektet utgick alltså från undervisning-
ens perspektiv, men avsåg inte att försöka
skapa någon modell för undervisning i infor-
mationssökning. Forskarnas intresse var
istället inriktat på att försöka få svar på frågor
som hur ser undervisningen ut? Hur borde
den se ut? Hur uppfattas begreppet informa-
tionskompetens? Hur fungerar samarbetet
mellan de båda yrkesgrupperna? Hur bedöms
kvaliteten i elevernas informationssökning?

Limberg och Folkessons forskningsresul-

tat visar, inte helt oväntat, ”en mångsidig
men inte enkel eller lättbegriplig bild” av lär-
arnas och bibliotekariernas syn på undervis-
ning i informationssökning. Vissa framträ-
dande mönster går dock att urskilja. Resulta-
ten pekar bland annat på att kunskapsinne-
hållet i undervisningen är starkt fokuserat på
sökvägar och urval av källor. Eleverna lär sig
framför allt att redovisa vilka källor man an-
vänt – inte hur man bearbetat eller värderat
dem! Kriterier som berör kvalité i informa-
tionssökningen saknas nästan helt. De gång-
er källkritisk förmåga uppmärksammas i in-
tervjuerna, är det ”framför allt som brister i
elevernas förmåga. De omtalas sällan som
undervisningsobjekt.” När det gäller de mål
för undervisningen som framträder i inter-
vjuerna betonas dock att eleverna ska utveck-
la förmågan till kritiskt tänkande!

De båda forskarna redovisar också resultat
som gäller de ”sociala betingelserna” för un-
dervisning i informationssökning. Här fram-
går tydligt att organisationen kring arbetet i
skolan har stor betydelse för hur undervis-
ningen bedrivs. Konflikter mellan önskemål
om effektivitet i undervisningen och den
knappa tiden är tydliga, liksom problem med
organisation och planering av samarbetet
mellan lärare och bibliotekarier. Forskarna
menar att de båda yrkesgrupperna måste till-
lämpa ett mer gränsöverskridande samarbe-
te än vad som framkommit i studien och sät-
ta elevens lärande i fokus, snarare än organi-
seringen av det egna arbetet.

idol-studiens intervjumaterial åskådlig-
gör tydligt de stora skillnader som finns mel-
lan den undervisning i informationssökning
som bedrivs och de uppfattningar av mål och
kvalitet som framträder. Limberg och Fol-
kesson ser dock dessa skillnader som en po-
tential för utveckling och förändring av un-
dervisningen i informationssökning. Ett
synsätt som känns mycket upplyftande. 

Mikael Johansson
frilansskribent, Arvika

Amanda Spink and Charles
Cole (eds.)
New Directions in Human
Information Behaviour

Springer, 2006 

Titeln på Amanda
Spinks och Charles
Coles bok väcker både
nyfikenhet och för-
hoppningar hos oss
som har intresse för
forskning om männi-
skors behov, sökning
och användning av in-
formation. Spink och
Cole lovar uttryckli-

gen att med denna publikation presentera
nya riktningar och forskningstillskott som
kan vidga den biblioteks- och informations-
vetenskapliga kunskapen inom området Hu-
man Information Behavior (hib). 

Hur infrias då detta löfte? 
Boken rymmer fem delar som skisserar en

tematiserad bild av forskningsområdet. I den
första delen ger redaktörerna en introduk-
tion till fältet, de redogör för tidigare forsk-
ning samt poängterar behovet av vidareut-
veckling. Därefter presenteras tre mer eller
mindre nya inriktningar utifrån följande
rubricering: Evolutionary and social hib
frameworks, Spatial and collaborative hib
frameworks, och brokiga Multi-tasking,
non-linear, organizing, and digital fram-
eworks. I bokens sista del beskrivs även en
sorts integrerat ramverk som syftar till att
sammanstöpa de olika riktningar som be-
skrivits i boken samt att inkludera alla före-
kommande yttringar av informationsbete-
enden. Det säger sig nästan självt att detta är
ett fåfängt företag och den resulterande mo-
dellen förefaller inte särskilt användbar mer
än som en illustration av det varierade och
rika innehållet i Spinks och Coles bok.

För innehållet är rikt i flera hänseenden. I
sammanlagt tolv kapitel introducerar tjugo
författare sina olika ansatser. Bland dessa
återfinns Allen Foster som har utformat en
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icke-linjär, modell av informationssökning.
Därmed vill han bidra till utvecklingen av nya
redskap för att föra bibliotekens användarun-
dervisning ett steg vidare från Carol Kuhlt-
haus väletablerade, linjära modell av infor-
mationssökningsprocessen. Jag tror att Fos-
ters kapitel kan vara tankeväckande och an-
vändbart, inte minst i en bibliotekspraktik.

Bland den stora majoriteten av amerikans-
ka, kanadensiska och brittiska forskare
märks även ett bidrag av nordiskt märke:
Sanna Talja och Preben Hansen står i mina
ögon för ett av bokens starkaste inslag med
sitt kapitel Information sharing. Begreppet
information sharing omfattar per definition
två eller fler människor med gemensamma
informationsbehov, alternativt gemensam-
ma sätt att söka, använda och/eller lagra in-
formation. Talja och Hansen ger en god över-
blick av befintlig sharing-forskning och dess
olika influenser samt identifierar vissa kun-
skapsluckor som väntar på att fyllas. Styrkan
i deras text är dels pedagogisk då de på ett
tydligt sätt beskriver bredden i den befintliga
forskningen, dels teoretisk. Talja och Hansen
förordar en ”social practice approach” som
bygger på ett antagande om att informa-
tionsökning i grunden är ett kollektivt feno-
men, nära relaterat till mänsklig interaktion.  

För egen del har jag svårt att urskilja några
revolutionerande drag i denna samlingsvo-
lym. De mest originella och mest uppfriskan-
de bidragen är tveklöst de inledande kapitlen
som inom det ”evolutionära” temat bl a be-
handlar informationsbeteende i förhistorisk
tid och i icke skriftbaserade samhällen. An-
drew Madden, Jared Bryson och Joe Palimi
konstaterar där att hib föregått informa-
tionsvetenskapen med hundratusentals år
och att det nu är hög tid att vidga forskning-
ens fokus, bortom texter och tryck. Utöver
det finner jag inga direkta överraskningar. 

Jag är övertygad om att New Directions in
Human Information Behavior kan fungera
som inspirations- och kunskapskälla för så-
väl studenter och forskare som praktiker på
biblioteks- och informationsfälten. Det är
ingen heltäckande volym men bidragen är
välskrivna och visar på bredden inom ett av
biblioteks- och informationsvetenskapens
stora forskningsområden. Flera av författar-

na för fram argument som handlar om att in-
formationssökning och informationsan-
vändning bör förstås som fundamentalt
mänskliga, sociala och komplexa företeelser
vilka bäst studeras och förstås mot bakgrund
av sina specifika kulturella och sociala sam-
manhang. 

Jag vill uppmana alla potentiella läsare att
inte onödigt reta upp sig på den akronymsju-
ka (hib, cib, elis, hiob, is&r, hicb osv)
som boken uppenbarligen smittats av. Kan-
ske är den typisk för en levande disciplin un-
der utveckling.

Jenny Hedman  
doktorand, Högskolan i Borås

Carol Collier Kuhlthau
Informationssökningsprocessen:
en lärande process med lärare
och bibliotekarie i samverkan
med elevens informations-
kompetens i fokus 

Btj, 2006

Carol C Kuhlthau,
amerikansk expert på
informationssökning,
introducerades nyli-
gen på svenska med en
översättning av Tea-
ching the Library Rese-
arch Process från 1994.
På svenska har boken
fått titeln Informa-
tionssökningsprocessen

och för utmärkt översättning och anpass-
ning av texten till svenska förhållanden sva-
rar Annika Aringer och Marianne Auby, lära-
re respektive bibliotekarie på Nyströmska
gymnasieskolan i Söderköping. De båda
översättarna har framgångsrikt använt
Kuhlthaus bok i den egna undervisningen. 

Den modell för informationssökning som
Carol C Kuhlthau presenterar i boken grun-
dar sig på en studie genomförd vid en ameri-
kansk gymnasieskola. Efter de observationer
och intervjuer Kuhlthau gjorde blev sju faser

tydliga i elevernas informationssökning.
Dessa faser motsvarar de sju steg som hennes
modell Informationssökningsprocessen
(isp) består av: 1) Sätta igång en forsknings-
uppgift , 2) Välja ett ämnesområde, 3) Utfors-
ka informationstillgången, 4) Formulera ett
fokus, 5) Samla information, 6) Förbereda re-
dovisningen  och slutligen 7) Utvärdera pro-
cessen.

I Informationssökningsprocessen beskrivs
hur lärare och skolbibliotekarier praktiskt
kan samarbeta med undervisning i informa-
tionssökning. isp-modellen är avsedd för att
användas vid undersökande och omfattande
fördjupningsuppgifter. Kuhlthau menar att
eleverna bör gå igenom alla sju steg. Hon be-
tonar dock att isp-modellen inte är statisk
och att processen bör uppfattas som indi-
viduell, kreativ och föränderlig. Kuhlthaus
modell utgår alltså från en konstruktivistisk
syn, dvs lärandet uppfattas som en process
där nya tankar och meningar skapas på ett
aktivt sätt.

Att eleven finner sitt eget fokus i proces-
sen är något som Kuhlthau framhåller som
ytterst nödvändigt. Med fokus menas här en
egen infallsvinkel på ämnet så att eleven
(med hjälp av lärarens och bibliotekariens
handledning) kan gå från allmänt till speci-
fikt i informationssökandet; från utforsk-
ning till samlande; från relevant information
till väsentlig. Kuhlthau understryker också
vikten av att eleven blir medveten om det
egna lärandet och om den process det inne-
bär att söka och inhämta information. Vik-
tigt är också att eleven får kännedom om in-
formationssökninsprocessens olika steg och
vilka förändringar i t ex känslor, intresse,
självförtroende och målmedvetenhet som
sker under förloppet. 

Som bok är Informationssökningsprocessen
tyvärr lite enformig och upprepande både
vad gäller stil och struktur. isp-modellen ger
dock många nya infallsvinklar och praktiska
tips för den som jobbar med informations-
sökning i skolan. Kuhlthau synliggör också
den process informationssökningen innebär
och resonerar övertygande om värdet av att
såväl lärare som elever blir medvetna om den. 

Mikael Johansson
frilansskribent, Arvika
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Utbildningsradion (UR) har pro-
blem med distributionen av sina
program och arbetar aktivt för att
förbättra den. Folkbiblioteken
med alla sina filialer och huvud-
bibliotek är självklart intressanta
för UR. Den nya lagstiftning som
nu finns ger nya möjligheter för
biblioteken att låna ut och med-
verka i processerna kring media
och lärande. I höstas bjöd Kultur-
rådet och UR in länsbiblioteken
till gemensam diskussion. 

Diskussionen om tillgängligheten 
till ur:s program på biblioteken 
har pågått länge – den nya lagstift-
ning som nu finns ger nya möjlig-

heter för biblioteken att låna ut och medver-
ka i processerna kring media och lärande.  En
viktig nyhet som ger generell tillgång till
ur:s program är att alla program nu ligger
ute på webben i hela sex månader efter sänd-
ning. 

Anna Wetterblad som är projektutvecklare
med inriktning mot förskolan vid Utbild-
ningsradion inledde mötet med att samman-
fatta situationen med fokus på barnen. 

ur producerar många program med stort
intresse för biblioteken och ur och biblio-
teken har delvis samma uppdrag. ur satsar
nu bl a på program om språkutveckling, pro-
gram om bilderboken, medier och bokutgiv-
ning. Man gör också program för pedagoger.
ur driver distributionsprojekt i tre kommu-
ner för att se hur samarbete kring program-
men kan se ut. I Eskilstuna har man gjort ge-
mensamma ur- och bibliotekspåsar med fle-
ra sorters medier som på olika sätt matchar
varandra. Barnbibliotekarien träffar bokom-

buden från förskolorna och berättar om in-
nehållet i påsarna. Det finns bl a sagor på fle-
ra olika språk så att barnen kan spela dem om
och om igen på eget initiativ. Det är viktigt
att tillhandahålla cd-skivor då alla daghem
inte är uppkopplade mot nätet. En önskvärd
utveckling, menade Anna Wetterblad, vore
om biblioteken och mediecentralerna kunde,
som man gör i Eskilstuna, samverka kring
olika sorters medier och låna ut medier som
kan komplettera varandra. 

Krister Widell, projektledare för de pro-
jekt som syftar till att hitta nya former för
ur:s distribution, pekade på att det i ur:s
uppdrag ingår att nå ut till skolorna.  av-cen-
traler (mediecentraler) har i uppgift att spela
in och distribuera. 

– Fysiska kopior är på väg ut, digital video
är stort och det är streaming eller download
som gäller. Man bygger olika metadatasys-
tem för att användarna ska hitta det de vill
ha, berättade Krister Widell. 

Men filerna är bara lättillgängliga för den
som har utrustning och många skolor har
inte det.  Krister Widell påpekade att det är få
som arbetar med dessa frågor och det saknas
infrastruktur. Kanske beror det på att olika
medier används i liten utsträckning i skolor-
na. Att samarbetet med biblioteken är så då-
ligt utbyggt, tycker han är underligt. 

Ann-Britt Dahl, vd för Mediapoolen Västra
Götaland, som servar ett 40-tal kommuner,
menade att det är svårt att skapa efterfråga. 

– Skolorna vet inte vad som finns att be-
ställa. Om man ser på vad kommunerna lånar
utgör språk en andel om 85 % och geografi
10 %. När det gäller utvecklingsmöjligheter
vore det lätt för mediecentralerna att sätta
upp medieservrar och göra allt material som
förskolor och skolor själva producerar till-
gängligt, menade Ann-Britt Dahl och jäm-
förde med t ex Demoteket där egenproduce-
rat material lånas ut av biblioteken.  

En förutsättning för att biblioteken ska
kunna distribuera ur:s material är att lag-

stiftningen tillåter det. Det gör den, enligt
ur:s jurist, Thomas Bodström.

ur skriver avtal med kommunerna om
rätt att banda och distribuera ur:s material.
Kommunen bestämmer i sin tur hur avtalet
ska inrättas i kommunen, vilken enhet som
ska vara mediecentral osv. Det finns cirka 30
mediecentraler i landet. En mediecentral kan
ha avtal med flera kommuner. Ett bibliotek
kan i princip vara mediecentral men en så-
dan måste kunna ta emot och tillhandahålla
hela ur:s material. En s k utbildningsanord-
nare däremot har rätt att tillhandahålla ur:s
material och ett bibliotek kan räknas som ut-
bildningsanordnare.  

Enligt Thomas Bodström kan biblioteken
beställa program från av-centralen (medie-
centralen) gratis och låna ut det, även till en-
skilda låntagare.  Men som sagt, avtalen är
olika i olika kommuner.  

Andreas Andersson, bibliotekarie på ur:s
biblioteket, lyfte fram en annan aspekt i ur:s
verksamhet som kan vara intressant för bib-
lioteken runt om i landet.

– Mediebiblioteket är enbart en databas,
inget fysiskt bibliotek. I databasen beskrivs
alla program som ur tillhandahåller, som i
dagsläget uppgår till cirka 16 000. Databasen
innehåller även information om böcker,
handledningar etc. Ett problem är att meto-
der för att beskriva audio- och videomaterial
inte är välutvecklade. Posterna finns också i
läromedelscentralernas databas, sli. I me-
diebiblioteket finns beskrivningar av alla
program, och ofta en lättläst beskrivning. I
katalogen ligger också information om rät-
tigheter, t ex om programmet kan lånas ut via
biblioteken. Numera klassificeras alla pro-
gram med sab:s klassifikationssystem och
får signum och ämnesord. Diskussioner har
förts med Libris och snart kommer posterna
att bli tillgängliga i Libris och följaktligen i
bibliotek.se.

Cay Corneliuson
bibliotekskonsulent, Statens kulturråd
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Thomas Bodström sammanfattar det så kallade 
normalavtalet som kom i juni 2006: 
Upphovsrättsliga tillstånd krävs för att bibliotek ska
kunna låna ut film- och ljudmaterial till allmänhet och
skolor. Även bibliotekets uppspelningar för besökande i
bibliotekets lokaler av sådant material kräver tillstånd.
UR:s tv- och radioprogram får biblioteket låna ut eller
spela upp. Detta förutsatt att bibliotekets kommun
tecknar ett upphovsrättsligt avtal med UR och upp-
hovsrättsorganisationen Copyswede. För sådant avtal
krävs att utlåningen och uppspelningen är avgiftsfri.
Utlåningen kan ske såväl för privat bruk som för bruk i
skolan. Avtalet är ett s k normalavtal. Det betyder att
UR, Copyswede och Sveriges Kommuner och Landsting
har kommit överens om ett standardavtal. Avtalet av-
ser kommunens användning av UR-programmen inom
undervisnings- och biblioteksverksamhet m m. Genom
normalavtalet kan biblioteket få UR-program levererat
från UR, eller från bibliotekets kommunala AV-central.
Enstaka program kan UR eller AV-central av upphovs-
rättsliga skäl inte distribuera till biblioteket. Framför
allt avser detta program som UR köpt in från utländska
producenter eller distributörer.
Om kommunen tecknat normalavtalet får bibliotek
med ett utbildningsuppdrag även rätt att banda UR:s
sändningar. Sådana kopior får biblioteket spela upp
inom sin egen organiserade undervisningsverksamhet.
Normalavtalet ger även sådant bibliotek rätt att inom
dess undervisningsverksamhet spela upp programmen
från UR:s server i Stockholm, eller från en AV-centrals
server. Uppspelningen – som kallas ”streaming” –
sker då via datornätverk inom undervisningsverksam-
heten. Då förutsätts enligt normalavtalet att lärare och
elever använder lösenordsrutiner. Då kan studenten
även spela upp programmet från sin egen dator hem-
ma. Med normalavtalet kan kommunen anlita biblio-
teket som ”AV-central” för de kommunala skolverk-
samheternas behov av kopior och uppspelningar via da-
tornätverk. 
Sammanfattningsvis ger normalavtalet biblioteket
möjligheter att använda UR:s program för sitt uppdrag;
För biblioteksuppdraget får biblioteket låna ut och spe-
la upp programmen. Biblioteket får framställa kopior av
programmen för sin egen undervisningsverksamhet om
biblioteket har ett utbildningsuppdrag. Då får program-
men även spelas upp i datorer inom bibliotekets under-
visningsverksamhet. Kommunen får genom normalav-
talet dessutom anlita biblioteket som en AV-central.
Med ett sådant uppdrag får biblioteket även framställa
kopior åt kommunens olika skolverksamheter. 
Normalavtalet förväntas vara utsänt till landets samt-
liga kommuner innan årsskiftet 2007. 
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Sms:a ordet NATUR till 
72 900, så skänker du 50 kr 

till SNF:s klimatarbete.

Läs mer på www.snf.se

Hjälp oss 
bromsa klimat-
förändringarna! 

Kulturrådet efterlyser:
LÄSFRÄMJANDEPROJEKT DÄR 
BARN OCH UNGDOMAR ÄR 
DELAKTIGA

Kulturrådet disponerar ca 32 miljoner kronor till 
inköpsstöd och bidrag till läsfrämjande insatser 
2007. Bidragen syftar till att främja intresse för 
läsning och litteratur och till att utveckla nya 
former för läsfrämjande.

Bägge bidragen kan sökas under våren med sista 
ansökningsdag 1 april. Inköpsstödet kan endast 
sökas av kommuner. Kulturrådet har i uppdrag att öka 
barns och ungdomars möjligheter till inflytande och 
delaktighet i kulturlivet. Därför efterlyser Kulturrådet 
projektansökningar där barn och ungdomar görs 
delaktiga och där möjligheter till eget skapande ges.

Läs mer på Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se
under Bidrag, bibliotek, läsfrämjande (eller inköpsstöd)

KULTURRÅDET



Mest utlånade
2006
Stockholm:
Inte bara deckare i topp 
När det gäller de mest utlånade vuxenböcker-
na på Stockholms stadsbibliotek är det inte
enbart kriminalromaner i topp på listan. En
gammal klassiker toppar listan över de mest
utlånade titlarna 2006. 

1. Hjalmar Söderberg: Doktor Glas  
2. Karin Alvtegen: Skam
3. Karin Alvtegen: Svek
4. Håkan Nesser: Människa utan hund
5. Jonas Hassen Khemiri. Ett öga rött
6. Dan Brown: Da Vinci-koden
7. Monika Fagerholm: Den amerikanska flickan
8. Jonas Hassen Khemiri: Montecore
9. Helena Henschen: I skuggan av ett brott 
10. Karin Wahlberg: Blocket 

De mest utlånade barn & 
ungdomstitlarna 2006
1. Gunilla Bergström: Näpp! sa Alfons Åberg
2. Gunilla Bergström: Osynligt med Alfons
3. Jujja Wieslander: Mamma Mu städar
4. Astrid Lindgren: Känner du Pippi Lång-
strump?
5. Gunilla Bergström: Hur långt når Alfons? 
6. Olof Landström: Bu och Bä på sjön 
7. Olof Landström: Bu och Bä i städtagen
8. Martin Widmark: Cafémysteriet
9. Martin Widmark: Biografmysteriet
10. Martin Widmark: Tidningsmysteriet

Samtliga titlar samt tidigare års listor finns
på  www.ssb.stockholm.se/topplistor

Umeå:
Mazetti populär i norr
Umeå stadsbibliotek har sammanställt en
lista över förra årets mest utlånade boktitlar. 

1. Katarina Mazetti: Familjegraven (som lånats
461 gånger)
2. Maria Eriksson: Mias hemlighet
3. Stieg Larsson: Män som hatar kvinnor
4. Karin Wahlberg: Blocket
5. Alexander McCall: Kalarharis skriv-
maskinskola för män
6. Stieg Larsson: Flickan som lekte med elden
7. Dan Brown: I cirkelns mitt
8. Dan Brown: Da Vinci-koden
9. Håkan Nesser: Människa utan hund
10. Karin Alvtegen: Skam

För andra året i rad toppas barnlistan av Jujja
Wieslanders Mamma Mu bygger koja. Därefter
kommer gamla favoriter som Gunilla Berg-
ströms Alfons-böcker och böckerna om Bu
och Bä av Olof Landström. För de lite äldre
barnen, mellan 9 och 12  år, är det Laura Tren-
ters deckare Fotoalbumet och Dagboken som är
i topp, följt av Harry Potter-böckerna.  

Malmö:
Deckare i topp i söder 
Malmö stadsbiblioteks topplista domineras
av kriminalromaner. Från Malmö finns också
en lista över de mest utlånade tv-spelen.

1. Karin Wahlberg: Blocket
2. Håkan Nesser: Människa utan hund
3. Peter Robinson: En märklig affär
4. Karin Alvtegen: Skam
5. Camilla Läckberg: Olycksfågeln 
6. Arnaldur Indridason: Mannen i sjön
7. Denise Mina: Blodsarv 
8. Arnaldur Indridason: Änglarösten
9. Camilla Läckberg: Stenhuggaren
10. Jonas Hassen Khemiri: Montecore

När det gäller barn och ungdomars boklån
2006 toppas listan av en författare som är lika
populär bland de yngre som äldre läsarna. 

1. Katarina Mazetti: Tarzans tårar
2. Christina Wahlden: Till salu
3. Denise Rudberg: O.s.a: tillägnad mina 
älsklingar...
4. Cathy Hopkins: Killar, kompisar och 
snobbiga prinsessor

TV-spelstoppen
Malmö stadsbiblioteken har ju som bekant
lånat ut tv-spel sedan januari 2006. Här följer
en lista över de mest utlånade spelen förra
året: 

1. Sagan om konungens återkomst – Härskar-
ringen (Playstation 2)
2. Star Wars  – Knights of The Old Republic
(Xbox)
3. The urbz – Sims in the city (Playstation 2) 
4. Fifa football 2005 (Playstation 2) 
5. Sonic mega Collection plus (Playstation 2) 
6. Pro evolutions soccer 4 (Playstation 2) 
7. Simpsons – Hit and run (Playstation 2) 
8. Call of duty – finest hour (Platystation 2)   
9. Star Wars Episode 3 – revenge of the Sith
(Playstation 2) 
10. Silent hill 4 – the room (Playstation 2) 

Ungdomsböcker i Göteborg 
De mest utlånade ungdomsböckerna på
Göteborgs stadsbibliotek toppas av Sara
Kadefors bok som lånats ut 812 gånger under
förra året.  Annars är det författare som Mag-
nus Nordin och Katarina von Bredow som de
unga i väst föredrar. 

1. Sara Kadefors: Sandor slash Ida
2. Johanna Thydell: I taket lyser stjärnorna
3. Magnus Nordin: Förföljaren
4. Katarina von Bredow: Hur kär får man bli? 
5. Michelle Paver: Vargbröder 
6. Katarina von Bredow: Expert på att rodna 
7. Magnus Nordin: Huset vid vägens slut
8. Magnus Nordin: Prinsessan och mördaren
9. Douglas Foley: Shoo bre
10. Annika Thor: En ö i havet

Sammanställning: Åsa Ekström
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Topplistor är populära! bbl har sammanställt ett urval av topplistor
över de mest utlånade böckerna på biblioteken i några av våra större
städer. Från Malmö stadsbibliotek kan vi också presentera en topp-
lista över de mest utlånade tv-spelen. 

”Äntligen. Jätteroligt!”

Nu finns BBL på webben.
www.biblioteksforeningen.org,
i högerspalt finns vår löpsedel
som uppdateras kontinuerligt.
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Flera är intresserade 
av ALI:s samling 

flera universitet och högskolor är in-
tresserade av att ta över Arbetslivsinstitutets
(ali) bibliotekssamling. Den 21 december
2006 stängde biblioteket sin verksamhet ef-
ter regeringens beslut att lägga ned hela
myndigheten.

Var de 80 000 volymerna i de unika sam-
lingarna som rör arbetsliv, arbetsmiljö och
arbetsmarknad kommer att hamna är ännu
oklart. Stockholms universitet ska ta fram en
kostnadsberäkning för vad det kommer att
krävas för att ta över denna nationella infor-
mationsresurs. Därefter ska beslut fattas om
var dessa slutligen ska hamna. Lunds univer-
sitet, Mälardalens högskola och Mittuniver-
sitetet har anmält intresse för att ta över sam-
lingarna.  

Totalt berörs 19 anställda i Arbetslivsinsti-
tutets bibliotek av uppsägning.

– Fyra anställda berörs av pensionslös-
ningar och tre anställda har redan slutat och
börjat på nya jobb. Därefter är det väl några
som kommer att ta del av Trygghetsrådets åt-
gärder, berättar bibliotekschefen Peter
Lindgren.

Han själv har arbetat 22 år på Arbetslivsin-
stitutet och söker nu nytt jobb. 

ÅE

Nytt arbetsplatsbibliotek på Arlanda 

i en tid då en del bibliotek stänger finns ett ljus i mörkret när de anställda på Arlanda åter-
igen får tillgång till böcker på jobbet. Det nya biblioteket drivs med stöd av Kulturrådet. Det
fanns tidigare ett arbetsplatsbibliotek på flygplatsen för Transports 1 500 medlemmar men
det lades ned 1992. Arlanda är en av Sveriges största arbetsplatser med 14 000 anställda.
Hälften av de anställda är lo-medlemmar. Det nya biblioteket på Arlanda är gemensamt för
medlemmar i seko, Transport, Hotell och Restaurang, Handels, och Fastighetsanställdas
förbund.

På biblioteket kommer det att finnas både pappersböcker och ljudböcker på svenska och
andra språk. 

– En alldeles strålande satsning, säger Agne Lindbom, ordförande i sekos klubb på Arlan-
da till seko-tidningen.

ÅE

Jubileumsportal för
Astrid Lindgren 100 år

ingen kan ha missat att Astrid Lindgren i
år skulle ha fyllt 100 år. Det är således jubi-
leumsår och alla som bara har det minsta lil-
la med saken att göra kommer naturligtvis
att ta tillfället i akt och på ett eller annat sätt
uppmärksamma detta faktum. Dumt vore
det väl annars, men hur entusiastisk man än
är inför Astrid Lindgren och den oförglömli-
ga barnboksvärld hon skapade: lite känns det
som om det är Astrid Lindgren-år varje år…
alltid tycks det finnas någon anledning. 

I brist på ett nationellt paraply som sam-
ordnar jubileumsårets aktiviteter finns se-
dan den 1 januari i år en jubileumsportal –
startad på initiativ av Astrid Lindgren-säll-
skapet, Astrid Lindgrens Värld och Vimmer-
by kommun. På webbportalen har olika part-
ners samlats som i någon form arbetar med
Astrid Lindgren-relaterad verksamhet. Med
från årsskiftet är, förutom ovan nämnda,
också institutioner och företag som alma
(Litteraturpriset till Astrid Lindgrens min-
ne), Junibacken, Rabén & Sjögren, sos-Barn-
byar och Svenska Barnboksinstitutet.

Portalen, som administreras av Vimmerby
kommuns jubileumskansli, vill visa de akti-
viteter som kommer att genomföras på olika
platser vid olika tidpunkter. Portalens kalen-
darium är ett gemensamt kalendarium för de
samarbetspartner som representeras på por-
talen, via länkar kan man också klicka sig vi-
dare för mer information om Astrid
Lindgren. I pressrummet samlas de senaste
pressmeddelanden från portalens medlem-
mar.

Adressen är www.astridlindgren2007.com
HZ 

Bokvarningar på
biblioteket

göteborgs stadsbibliotek låter bokläsare
skriva bokvarningar på webben. Läsarna får
helt enkelt tycka till om de sämsta böckerna. 

Göteborgs stadsbibliotek erbjuder inte en-
bart boktips utan varnar också för böcker. På
webben kan läsarna varna andra för böcker
som inte är värda att läsa – ett sätt att avrea-
gera sig efter en riktigt bortkastad helg i läs-
fåtöljen och få andra att undvika boken. 

– Idén kommer från webbgruppen och
handlar om att släppa in användarna.  Att
även de ska kunna skapa sina egna informa-
tionskällor. Hittills har det enbart varit posi-
tiva omdömen om initiativet som sjösattes
för ungefär två år sedan, berättar Rebecca
Hansson, informatör på Göteborgs stadsbib-
liotek. 

Hittills har ett 40-tal varningar  utfärdats.
Så här anser signaturen ”Ros-Marie” om Paulo
Coelhos bok Alkemisten:

”Värsta New Age-pekoralet jag läst. Var
även sexistisk (varför var det bara män som
ska uppfylla sina drömmar och inte kvinnor-
na?) Samt att huvudpersonen var väldigt
platt beskriven. ”

Den bok det varnades mest för i december
2006 var Dan Browns Da Vinci-koden. Kanske
bibliotekariernas och låntagarnas smak är
mer lika än man anar…  

ÅE

Bokbuss stulen 

kan det ha varit ett genuint litteraturin-
tresse som drev tjuvar att stjäla en bokbuss
med 2 000 böcker från ett bibliotek i Norge? 

I Sartor utanför Bergen i Norge stals natten
till den 12 december förra året en bokbuss
med cirka 2 000 böcker. Bussen skulle ha kört
sin vanliga rutt under luciadagen men den
blev nu av naturliga skäl inställd, enligt Vest-
nytt.  

– Det fanns varken dvd-filmer, datorer
eller mobiltelefoner i bussen, säger Anders
Mongstad till tidningen. 

Själva bussen är inte heller särskilt attrak-
tiv eftersom den har några år på nacken.
Tjuvarna stal den just efter att den kommit
tillbaka från service på verkstad. Polisen satte
igång sökandet efter tjuvarna och den blåvita
bussen märkt med texten ”Bibliotek på veg”.  

Eller ska man kanske snarare säga ”Biblio-
tek på avvägar”…?

ÅE
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Katti Hoflin ny chef för
Rum för barn 

katti hoflin tillträdde sin nya tjänst som
enhetschef för Rum för barn den 1 januari
2007. Enligt Elisabeth Weman, enhetschef
för biblioteken i Kulturhuset i Stockholm var
det ett 70-tal sökande till tjänsten. Hoflin val-
des av en enig rekryteringsgrupp bestående
av Elisabeth Weman, fyra anställda från
barnverksamheten och Kulturhusets chef.

– Det var få sökanden från biblioteksvärl-
den. Istället var det folk från filmbranschen,
svt, skådespelare och regissörer som sökte
jobbet. Hoflin har tydliga visioner och passar
mycket bra för jobbet, säger Weman.

Katti Hoflin är 42 år och känd bland många
barn efter att ha arbetat på svt, sr och ur i
17 år. Hon har bland annat varit program-
ledare för ”Bolibompa”, ”Bullen” och ”Djur-
sjukhuset”. Dessutom har Katti Hoflin skriv-
it fyra barnböcker och verkat som musiker
och dramatiker.

– Jag skrattar varje morgon jag vaknar. Jag
är så glad över mitt nya jobb, sade Katti Hof-
lin till bblnär utnämningen blev känd i mit-
ten av december.

– Det känns som om jag knyter ihop säck-
en nu. Barnkultur har ju gått som en röd tråd
genom hela mitt yrkesliv.

Katti Hoflin säger också att hon inte är
rädd för att jobba i en kommunal verksamhet
med en ofta bister ekonomi.

– Jag har jobbat under liknande villkor ti-
digare. Man har sina givna ramar och får för-
söka skapa kvalitet av det – en utmaning helt
enkelt att förändra i det lilla. Sedan gäller det
väl även att vara beredd att slåss för sin sak
uppåt, säger Katti Hoflin.

Ett postivt besked är att Kulturhusets bud-
get för nästa år innefatttar två nya tjänster
till barnverksamheten. Den nuvarande che-
fen för Rum för barn, Giovanna Jörgensen,
går vidare till ett nytt jobb som konstinten-
dent på Bukowskis. ÅE

Färre sökande till
tidskriftsstödet 2007

totalt sökte 164 tidskrifter. Av dessa be-
viljades 119 tidskrifter produktionsstöd vid
Kulturrådets årliga fördelning. De fick dela
på totalt 16,6 miljoner kronor, en höjning
med 300 000 kronor i jämförelse med fördel-
ningen 2006 då totalt 120 tidskrifter bevilja-
des stöd. Vid årets fördelning fick 22 tidskrif-
ter höjda anslag – i regel med 25 000 kronor
eller 50 000 kronor. Även det högsta stödbe-
loppet har höjts med 50 000 kronor till totalt
600 000 kronor. Två tidskrifter kan se fram
emot den summan: Bang och Glänta. Kara-
van, Ord & Bild och tidskriften 00-Tal får var-
dera 550 000 kronor och Film International
får 500 000 kronor. 26 tidskrifter erhåller det
lägsta stödbeloppet på 25 000 kronor, bland
dem återfinns sju av de åtta som i år får stöd
för första gången. Tekla som bblpresentera-
de i 2006 års tidskriftsnummer hör till dem
samt mer kända Re:Public Service som bland
förstlingarna är ensam om att få ett högre
stödbelopp, 100 000 kronor. Förra året var det
14 tidskrifter som fick stöd för första gången,
tre av dessa hade överhuvudtaget inte sökt
stöd i år.

Syftet med produktionsstödet är att främ-
ja mångfalden i utbudet. Viktiga utgångs-
punkter vid bedömningarna av de ansök-
ningar som har behandlats är, enligt Kultur-
rådet, hög kvalitet och mångsidighet i fråga
om åsikter och de ämnen som tidskrifterna
behandlar. 

Under en rad år minskade antalet ansök-
ningar stadigt – en trend som tycktes vara
bruten i och med förra årets ansökningstill-
fälle då hela 192 tidskrifter sökte stöd. Men i
år har intresset åter minskat: 30 färre ansök-
ningar i jämförelse med 2006. 

HZ

Nya tidskrifter som får stöd
Desh-Bidesh 25 000 kr
Euroturk 25 000 kr
Fantasin 25 000 kr
Geist 25 000 kr
Re: Public Service 100 000 kr
Sirwan 25 000 kr
Tekla 25 000 kr
Tidsignal 25 000 kr

Nio av tio svenskar läser
tidskrifter 

drygt nio av tio svenskar mellan 18 och
70 år läser minst en tidskrift varje vecka. Mer
än hälften, 60 procent, läser två till fem tid-
skrifter i veckan. Det visar en undersökning
som tns Gallup gjort på uppdrag av bransch-
organisationen Sveriges Tidskrifter.

Av resultatet framgår att ålder och kön
inte spelar någon större roll vad gäller läsan-
det. En av de små skillnader som går att peka
på är att de ivrigaste tidskriftsläsarna tycks
bo i Stockholm. 77 procent av stockholmarna
läser två eller fler tidskrifter under en vanlig
vecka. En orsak kan vara alla gratistidningar
som har ett starkt fäste i huvudstaden.

Åtta av tio läser på sin fritid som privat-
person. Nästan hälften, 44 procent, läser tid-
skrifter i yrket under en vanlig vecka. Flera lä-
ser både på fritiden och i jobbet.

Undersökningen genomfördes under
november månad 2006 och totalt 1 000 perso-
ner deltog i undersökningen.

ÅE

UNESCO-konvention om
mångfald godkänd

den kulturella mångfalden ska i framti-
den kunna både bevaras och utvecklas i ett
globalt perspektiv. Det är första gången som
det internationella samfundet skapat ett
brett normgivande instrument som höjer
kulturell mångfald till nivån med mänskliga
rättigheter, menar man från unesco-håll.

Ett trettiotal länder, däribland Indien och
eu-länderna, har godkänt Unescos konven-
tion om kulturell mångfald. Det var vid gene-
ralkonferensen 2005 som konventionen an-
togs men ingen av länderna ratificerade den
då. Fördraget ska främja och värna den kultu-
rella mångfalden med hjälp av internationell
rätt och träder i kraft den 18 mars 2007. Med-
lemsländerna har rätt att föra en nationell
kulturpolitik till förmån för den kulturella
mångfalden. unesco-chefen Koïchiro Mat-
suura, välkomnar att ingen annan unesco-
konvention rörande kultur, blivit godkänd
på så kort tid av så många länder.

ÅE
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Besserwisser av Anders Mathlein

minns ni mediedrevet om klädförbud
på ett skolbibliotek i Falkenberg för något år
sedan? Ungdomar med keps och säckiga byx-
or som blottar kalsong- och troskanter gjor-
de sig icke besvär (bbl nr 4/2006).

Att brukarna inte får se ut hur som helst är
en sak men hur är det med personalen…? 

Under januari månad rasade en debatt på
Biblist som aldrig ville ta slut (i skrivande
stund är vi uppe i tio dagar och 80 inlägg, det
är nog inte över med det). Biblist är ett elek-
troniskt diskussionsfora och som sådant
prövades det till sitt yttersta denna gång… 

Det som diskuterades var bibliotekarier-
nas dress-code. Ursprungsfrågan löd: sabbar
man sina karriärchanser i biblioteksvärlden
om man är tatuerad? Därpå följde frågan om
piercing, turban, papegojörhängen och ano-
rektikers vara eller icke vara i simhallen –
spörsmålen var många, nivån var… nej för-
resten, vi journalister ska inte säga nåt. Vi är
ju av någon underlig anledning ursäktade i
alla lägen när det gäller klädsel, något som
gu’ ske lov Johan Hakelius, fri skribent i bl a
Aftonbladet, försöker ändra på (tänk brittisk
lord, tweed, countryside, handsytt…)

Bibliotekariekåren visade sig emellertid
från sin allra mest tillgängliga sida i en rätt
introvert diskussion. Tatueringar och pier-
cing? – och vi som trodde att slaget stod om
den förhärskande schablonbilden av biblio-
tekarien som en grå liten mus, en yrkesgrupp
som i allmänhetens ögon likt Wallenbergar-
na, verkar men inte syns…

Till folkbiblioteksvärldens eviga frågor:
Vem är vi, för vilka och varför? kan nu några
till fogas: Hur ser vi ut? I förhållande till vad,
och varför inte? 

Tills svaren infinner sig föreslår vi uniform
(tänk brittiskt, internat). Lika för alla, köns-
neutralt och förenat med minimal risk att
skrämma ”kunderna” på flykten. Gör man se-
dan karriär i jobbet ska det synas. 1:e bibliote-
karie = ett streck på ärmen, bibliotekschef= två
streck osv. Riksbibliotekarien ser vi gärna i full
gala: epåletter, ordensband, förtjänsttecken…
och har man kommit så långt/högt är det nog
heller ingen som bryr sig om tatueringar. HZ

Tips på brevidläsning
Den tatuerade bibliotekarien. Ett drama i 85 inlägg av
Klas Molin.

Syns jag så finns jag

Får man se ut så här i informationsdisken? Bild från
Östasiatiska Museets populära utställning om japansk
tatueringskonst.Tatuering av Horiyoshi III på Yokoyama
med tora (tiger). 
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”Om så ändå vore fallet 
skulle jag - som ett mot-
drag – indignerat vilja langa
fram en banbulla för alla 
slags gigantiska dinglande
etnoträsmycken, papegoj-
örhängen och Gudrun Sjöden-
särkar som rultar omkring
och hyschpyschar på våra 
biblioteksgolv.”

Jenny Lindh, bibliotekarie 
Stockholms Stadsbibliotek

SUCCÉ!
Liten behändig

bokvagn för
både låntagare
och biblioteks-

personal!

Besök vår
hemsida!

www. .se
Arkitekter  Design  Inredningar

Tel. 046-524 41
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Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till:
pax@biblioteksforeningen.org

Biblioteksdagar 
med flera nyheter
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth invigningstalar vid årets
Biblioteksdagar 23-25 maj i Stockholm. För första gången i Sverige
kan du även höra Michael Casey, Division Director, från Gwinnett
County Public Library, Georgia, USA. Det var Michael Casey som 2005
lanserade begreppet Bibliotek 2.0. En annan av dagarnas höjdpunk-
ter är EU-kommissionär Margot Wallström.

Programmet för Biblioteksdagarna 2007 finns presenterat på före-
ningens hemsida och alla biblioteksintresserade kan se fram emot
tre fullspäckade dagar. Temat är Bibliotek 2.0 

En positiv nyhet för alla enskilda medlemmar som ännu inte
besökt arrangemanget är att det i år är halv konferensavgift för de
medlemmar som första gången besöker Biblioteksdagarna. Dess-
utom utlyser föreningen 25 stipendier till studerande på B&I-utbild-
ningarna. 

På onsdagskvällen arrangeras även en öppen föreläsning på Kul-
turhuset i Stockholm dit alla medlemmar i föreningen är välkomna
även om man inte deltar i konferensen. Musikern Ale Möller kommer
då att föreläsa om hur kreativitet och kunskap uppstår och utveckas
och hur denna process kan styras och fördjupas.

Fullständigt program kommer att skickas ut till alla medlemmar i
samband med årsmötesutskicket i april. Anmälan går naturligtvis
bra att göra redan nu på föreningens hemsida www.biblioteksfore-
ningen.org PAx 

Medlemsutlottning! 

Bland alla medlemmar som hade betalt avgiften före den 10
januari lottades det ut tio deltagaravgifter till årets Biblio-
teksdagar 23–25 maj i Stockholm. Svensk Biblioteksförening
gratulerar nedanstående tio vinnare.

Enskilda
Lena Wilander, studerande, Väckelsång
Solveig Karlsson, Södertälje stadsbibliotek
Yngve Johnsson, Södertälje stadsbibliotek
Birgitta Rothelius, Eskilstuna
Marjatta Styrud, Södertörns högskola, Campus Haningebiblioteket
Anders Ringnér, Karlstad
Anna Bladh, Linköpings universitetsbibliotek

Institutionella
Tingvallagymnasiet, Karlstad
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Örnsköldsviks sjukhus

Vinsten går ej att byta till kontanter och avser årets Biblioteksdagar. 
PAx

Nominera till 
Greta Renborgs pris!
Greta Renborgs pris delas varje år ut till ett bibliotek eller en en-
skild biblioteksanställd som utmärkt sig på ett speciellt sätt inom
marknadsföringsområdet. Priset ska premiera god marknadsföring. 

Marknadsföringen kan vara riktad utåt till olika grupper i omvärl-
den, kan till exempel stimulera läsglädje och kunskapssökande gärna
gentemot barn- och ungdomar. Marknadsföringen kan även vara in-
tern eller riktad mot kommunala förtroendemän. Nomineringarna be-
döms efter fem kriterier: mål, målgrupp(er), metoder, genomförande
samt resultat.

Juryn efterlyser nu förslag på lämpliga kandidater. Nomineringar-
na, inklusive utförlig motivering och presentation, skickas till Svensk
Biblioteksförenings kansli före den 1 mars. Adress: Box 3127, 103 62
STOCKHOLM eller per e-post ww@biblioteksforeningen.org. Märk bre-
vet ”Nominering Greta Renborgs pris”.

PAx

Till alla medlemmar i Svensk Biblioteksförening

Kallelse till Årsmöte 23 maj

I enlighet med Svensk Biblioteksförenings stadgar paragraf 5
kallas alla medlemmar till årsmöte onsdagen den 23 maj, 
klockan 15.00. 
Plats: Folkets hus, Stockholm. Barnhusgatan 12–14.

Valberedningen tar emot förslag på nya styrelseledamöter. 
Valberedningens ordförande Roland Tiger träffas på telefon 
0611 - 865 51 eller e-post roland.tiger@ylb.se 

Sista motionsdag 28 mars
Sista motionsdag är onsdagen den 28 mars 2006.  Medlem eller
grupp som önskar att viss fråga tas upp till beslut på årsmötet har
att senast utsatt sista motionsdag skriftligt anmäla detta till kans-
liet: Svensk Biblioteksförening, Box 3127, 103 62 STOCKHOLM.

Styrelsen

Våra konferenser
15–16 februari, Halmstad
Paradise Bibliotek & Top
Librarian
En konferens om bibliotekens re-
lation med massmedia och mark-
nadsföring ur olika perspektiv. 

9 mars, Malmö
Företag och bibliotek

16 april, Stockholm
Framtidens barnbibliotek –
läslust i en digital tid

23–24 april, Stockholm
Delregionalt samarbete

7–8 maj, Växjö
Vårdbibliotekskonferens

23–25 maj, Stockholm
Biblioteksdagarna 2007

Mer information på vår 
hemsida, www.biblioteks-
foreningen.org

Välkomna!
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Låt bibliotekspolitiken blir föremål för en separat utredning. Det
förslaget framförde Niclas Lindberg, Johannes Rudberg och Lars
Björnshauge i en debattartikel som under jul- och nyårshelgen publi-
cerades i flera lokaltidningar. Skälet är att biblioteksfrågorna handlar
om mer än enbart kultur. Biblioteken har också en strategisk roll som
nav i kunskapssamhället. Kultur, utbildning, forskning och tillväxt är
exempel på politikområden med starka band till biblioteken. Artikeln
publiceras här nedan.

Stärk kunskapssamhället med en nationell biblioteksstrategi
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har aviserat att hon till våren
vill tillsätta en bred kulturutredning med uppgift att se över förutsätt-
ningarna för hela kulturpolitiken. 

Det är bra och välkommet. Trots det vill vi att bibliotekspolitiken
blir föremål för en separat utredning. Skälet är att biblioteksfrågorna
handlar om mer än enbart kultur. Biblioteken har också en strategisk
roll som nav i kunskapssamhället. Biblioteksfrågorna spänner över
stora fält. Kultur, utbildning, forskning och tillväxt är exempel på poli-
tikområden med starka band till biblioteken.

”Bildning och utbildning är redskap för att ge varje människa möj-
lighet att förverkliga sina drömmar. Varje människa skall få de kun-
skaper som behövs för att kunna fungera som medborgare”, lyder en
central formulering i regeringsförklaringen. Detta är ett viktigt kon-
staterande. Kultur, kunskap och bildning är värden i sig. Samtidigt är
de själva fundamentet för utveckling och välstånd. Tillväxt kommer ur
kunskap och innovationskraft. 

Bibliotekens funktion som kunskapsinstitution har under senare år
blivit allt viktigare. För 20 år sedan var folkbibliotekens utlåning av
skönlitteratur väsentligt större än utlåningen av facklitteratur. Idag
är förhållandet det omvända. Under 2005 genomfördes 11,5 miljoner
lån vid landets forskningsbibliotek vilket är mer än dubbelt så många
som 1999. Dessa trender förklaras framför allt av utbyggnad och för-
ändring i utbildningssystemet.

För att Sverige ska kunna utvecklas som kunskapssamhälle vill vi se
en tydlig linje för utveckling av människors informationskompetens,
från förskola till forskning. Det måste vara lika självklart att skolbarn i
lågstadiet har tillgång till bemannade skolbibliotek som att forskare
har tillgång till förstklassiga forskningsbibliotek. Läsande och kontinu-
erlig fortbildning måste ges bästa möjliga förutsättningar för alla. 

För att rusta Sverige för globaliseringens utmaningar måste vi byg-
ga en infrastruktur för kunskap av högsta klass. En nyckel för att
åstadkomma detta är ett världsledande bibliotekssystem. Vägen dit
går via en nationell och samlad bibliotekspolitik byggd på en nationell
biblioteksstrategi med mål som utvärderas, garanterad tillgång till
riktiga skolbibliotek för alla skolelever och en bättre tillgång till kost-
nadsfria bibliotekstjänster.

Några av de borgerliga partierna ifrågasatte tidigare biblioteksla-
gen och ville att den skulle tas bort, men i valrörelsens slutskede sam-
lades allianspartierna runt kristdemokraternas förslag att utvärdera
bibliotekslagen. En sådan utvärdering vore välkommen. Låt utvärde-
ringen ligga till grund för en ambitiös biblioteksvision som kan stärka
Sverige som kunskapsnation.

Niclas Lindberg, Generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening
Johannes Rudberg, ordförande, DIK Bibliotekarieförbundet

Lars Björnshauge, vice ordförande, Forum för Bibliotekschef-
er vid Svenska Universitet och Högskolor

Låt bibliotekspolitiken 
utredas separat!

Flera nätverk igång!
Nu har flera av föreningens nätverk kommit igång. Som vi tidigare
berättat har alla enskilda medlemmar möjlighet att starta nätverk.
Nätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar
om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. 

Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en
grundstruktur genom en e-postlista samt stöd till nätverksmöten. De
olika nätverken presenteras här nedan och för att anmäla dig till ett
eller flera nätverk skickar du ett e-postmeddelande till info@biblio-
teksforeningen.org eller använd formulär under rubriken Bli med-
lem/nätverk på hemsidan.

Vill du starta ett nätverk eller vill du veta mer? Skicka ett medde-
lande till Wiviann Wilhelmsson på föreningens kansli e-post 
ww@biblioteksforeningen.org 

Följande nätverk finns i dagsläget:
Svensk Biblioteksförenings nätverk för bibliotek som arbetar med 
lärarutbildningar
Kontaktperson Helene Stenman

Svensk Biblioteksförenings nätverk för digitala bibliotekstjänster
Kontaktperson Birgitta Hellman

Svensk Biblioteksförenings nätverk för fjärrlån
Kontaktperson Anna Råbom Holst

Svensk Biblioteksförenings nätverk för fängelsebibliotek
Kontaktperson Mårten Gustafsson

Svensk Biblioteksförenings nätverk för företagare på bibliotek
Kontaktperson Katarina Forsström

Svensk Biblioteksförenings nätverk för konst, arkitektur och
design Kontaktperson Maud Roberts

Svensk Biblioteksförenings nätverk för kulturarvet – äldre tryck
och handskrifter 
Kontaktperson Wolfgang Undorf

Svensk Biblioteksförenings nätverk för medicin och vård
Kontaktperson Ulrica Elfgren

Svensk Biblioteksförenings nätverk för omvärldsbibliotek
Kontaktperson Katarina Kristoffersson

Svensk Biblioteksförenings nätverk för samarbete bibliotek och 
familjecentral/öppen förskola
Kontaktperson Anna-Karin Albertsson

Svensk Biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek
Kontaktperson Ulrika Domellöf-Mattsson

Svensk Biblioteksförenings nätverk för studerande inom Biblioteks
& Informationsvetenskap
Kontaktperson Jörgen Persson, Umeå

Svensk Biblioteksförenings nätverk för ungdomsbibliotekarier
Kontaktperson Anna Langefors Bräutigam
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Bibliotek utanför bibliotekslagen
Mål i verksamhetsplanen:
– Varje landsting eller annan offentligfinan-
sierad vård- eller omsorgsgivare är skyldig
att ha biblioteksverksamhet för sin mål-
grupp (t ex sjukhusbibliotek och fängelsebib-
liotek), vilken ingår som en del av det offent-
ligt finansierade bibliotekssystemet och
omfattas av bibliotekslagen.
– Forskare och övrig berörd personal vid stat-
liga myndigheter och offentliga institutioner
ges tillgång till adekvat vetenskaplig infor-
mation. 
– Statliga myndigheter och offentliga insti-
tutioner som bevakar och/eller bedriver
forskning är skyldiga att bedriva biblioteks-
verksamhet. Denna ingår som en del av det
offentligt finansierade bibliotekssystemet
och omfattas av bibliotekslag

Ledamöter
Inger Jepsson, Regeringskansliets bibliotek
Rebecca Bachman, Regionbibliotek Stock-
holm
Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsver-
kets bibliotek
Birgitta Irvall, tidigare TPB
Vakant, medlem från något sjukhusbibliotek
Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening

Bokbussar & bokbilar
Mål i verksamhetsplanen:
– Tillgången till biblioteksservice förbättras,
bl a genom en ökad satsning på bokbussar
och bokbilar som alternativ till fasta biblio-
teksfilialer. 

Ledamöter
Britt-Inger Rönnqvist, Luleå stadsbibliotek
Leena Månsson, Länsbibliotek Skåne
Lotta Almqvist, Mölndals stadsbibliotek
Sara Bengtsson, Uppsala stadsbibliotek
Karin Blomqvist, Lindesbergs bibliotek
Peter Axelsson, Svensk Biblioteksförening

Läsfrämjande & reformerat inköpsstöd
Mål mm i verksamhetsplanen:
– Främja läsning och bildning genom att ver-
ka för goda villkor för biblioteken i dessa
avseenden.
– Ett statligt ekonomiskt stöd finns för bib-
lioteksutveckling och för inköp av olika typer
av media, teknisk utrustning för lärande och
läsning samt handledning för såväl barn som
vuxna.

Ledamöter
Gunnel Arvidson Nilsson, Danderyds 
bibliotek
Kristiina Kolehmainen, Kulturhuset 
Stockholm, Serieteket
Zinaida Hodzic, Gymnasiebiblioteket 
Västergård, Södertälje

Gunnar Südow, Regionbibliotek Västra 
Götaland
Agneta Krohn Strömshed, Mjölkuddens 
bibliotek, Luleå
Eva Fridlund, Folkbiblioteken i Lund
Wiviann Wilhelmsson, Svensk Biblioteks-
förening

Open Access & e-plikt
Mål i verksamhetsplanen:
– All offentligt finansierad forskning publice-
ras Open Access i enlighet med Berlindekla-
rationen.
– Pliktleveranssystemet, som är en förut-
sättning för en grundläggande informations-
frihet, utökas till att även gälla digitalt
material.

Ledamöter
Karin Sundén, Biblioteket, Högskolan 
Kristianstad
Boel Larsson, Kungl. biblioteket
Jörgen Eriksson, Biblioteksdirektionen Lunds
universitets bibliotek
Anna Malkki, Gislaveds bibliotek
Anne Stigell, TPB
Anna Kåring Wagman, Svensk Biblioteksföre-
ning

Bibliotek för utbildning
Mål i verksamhetsplanen:
– Alla elever i grund- och gymnasieskolan
samt vuxenutbildningen ges tillgång till
bemannade skolbibliotek. Antalet skolbiblio-
tek inom grundskolan som är bemannade 6
timmar eller mer i veckan ökar i förhållande
till dagens 53%.
– Alla studerande vid universitet och hög-
skolor ges tillgång till universitets- eller hög-
skolebibliotek.

Ledamöter
Monica Nilsson, Björnekullaskolans 
bibliotek, Åstorp
Jan Nilsson, Malmö högskolas bibliotek
Åsa Andersson, Jämtlands läns bibliotek
Birgitta Prejborn, Teaterhögskolans bibliotek
Camilla Lundberg, Landskrona Kävlinge 
Svalövs gymnasieförbund
Gunnel Olsson, Skolbibliotekscentralen,
Lund
Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening

Dessutom kommer en grupp som arbetar
med nationell bibliotekspolitik att tillkomma
under våren.

PAx

Verksamhetsgrupper 2007

Nu börjar föreningens nya grupper att komma igång med sitt arbete. Måndagen
den 22 januari var det startdag för verksamhetsgrupperna. Gruppernas uppgift
är att planera och konkretisera den verksamhetsplan som beslutas av årsmötet.
Grupperna inrättas av generalsekreteraren och de består av tre till fem personer. 
Ett trettiotal medlemmar hade samlats i Stockholm för att gå igenom hur grup-
perna ska arbeta och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. 
Här nedan finns en förteckning över de olika grupperna, respektive mål i verk-
samhetsplanen samt vilka ledamöter som ingår.

Leena Månsson, Sara Bengtsson och Lotta Almqvist
diskuterade kommande bokbussfestival.

Inger Jepsson och Ulrika Domellöf Mattsson i verk-
samhetsgruppen för bibliotek utanför biblioteks-
lagen



15–16 februari, Halmstad
Paradise Bibliotek & Top Librarian
Kontaktperson: Gunilla Berglund, ord-
förande, tel: 08-508 319 54 En konferens
om bibliotekens relation med mass-
media och marknadsföring ur olika
perspektiv. Program och inbjudan
publiceras inom kort.
Arr: Svensk Biblioteksförenings speci-
algrupp för Marknadsföring i samarbe-
te med DIK-förbundet
Mer info:
www.biblioteksforeningen.org

15 februari, Göteborg
Boktips.net – skrivarkurser
Workshops i recensions-/annotations-
skrivning med Maria Ehrenberg, fil. dr i
litteraturvetenskap och flitig recen-
sent. Skrivkursen är uppdelad i två
dagar. Dag 2 är 8 mars. Kursen syftar
till att stärka, utveckla och kompe-
tenshöja bibliotekarier i deras yrkes-
roll som skribenter med ett läsfräm-
jande uppdrag, både genom att skriva
direkt för nätet, publicering i andra
sammanhang och i rollen som littera-
turförmedlare i direkta bok- och läs-
samtal med allmänheten och i annan
publik verksamhet.
Arr: Regionbibliotek Västra Götaland,
Länsbibliotek Skåne, Länsbiblioteket
Västernorrland, med stöd av Statens
kulturråd
Mer info: www.bibl.vgregion.se/
regionbibliotek/skrivarkurs

15–16 februari, Stockholm
Advanced Image Capture
Den 15 och den 16 februari 2007 kom-
mer ABM-centrum tillsammans med
Kungl. biblioteket att arrangera en
tvådagarskonferens kring bildfångst.
Konferensen, vid namn Advanced Ima-
ge Capture, är en uppföljning av konfe-
rensen ”Ettor och nollor” som hölls på
Kungl. biblioteket 2005. Konferensen
riktar sig till personer som redan har
erfarenhet från digitalisering och bild-
fångst. Arrangörerna Kungl. bibliotek-
et och ABM-centrum har lyckats att
samla fyra föredragshållare som alla
är centrala i det internationella stan-
dardiseringsarbetet kring digital bild-
fångst. Avgift: 2 300 SEK exkl. moms
(OBS! Anmälan är bindande.) Språk:
engelska. Föreläsare: Howard Besser,
Stephen Chapman, Franziska Frey, Ste-
ve Puglia. Sista anmälningsdag är den
9 februari 2007.
Arr: Kungl biblioteket och ABM-cen-
trum
Mer info: www.abm-centrum.se/
advancedImageCaptureSV.asp

16 februari, Göteborg
Boktips.net – skrivarkurser
Workshops i recensions-/annotations-
skrivning med Maria Ehrenberg, fil. dr i
litteraturvetenskap och flitig recen-
sent. Skrivkursen är uppdelad i två
dagar. Dag 2 är 9 mars. Kursen syftar
till att stärka, utveckla och kompe-
tenshöja bibliotekarier i deras yrkes-
roll som skribenter med ett läsfräm-
jande uppdrag, både genom att skriva
direkt för nätet, publicering i andra
sammanhang och i rollen som littera-
turförmedlare i direkta bok- och läs-
samtal med allmänheten och i annan
publik verksamhet.
Arr: Regionbibliotek Västra Götaland,
Länsbibliotek Skåne, Länsbiblioteket
Västernorrland, med stöd av Statens
kulturråd
Mer info: www.bibl.vgregion.se/
regionbibliotek/skrivarkurs

11–13 mars, Roskilde, Danmark
EUSIDIC Conference 2007
Theme: What will be the impact of
Web2.0 and Library2.0 applications on
user services in library and informa-
tion services management.
Arr: EUSIDIC
Mer info: www.eusidic.net

22–23 mars, Mariehamn, Åland
Hur ser bibliotekens roll ut i Web
2.0-världen?
Ett seminarium om Bibliotek 2.0,
Google och Wikipedia i Mariehamn på
Åland den 22_23 mars 2007 i anslutning
till Mariehamns litteraturdagar.
Anmälan senast den 12 mars 2007. Du
kan anmäla dig direkt via anmälnings-
formuläret på hemsidan. För mera
infomation kontakta Suzanne Donner
på tfn: +358 (0)18 537 715 eller 
+358 (0)18 531 411, 
e-post: suzanne.donner@ha.ax
Arr: Biblioteket vid Högskolan på
Åland och Mariehamns stadsbibliotek
Mer info: www.ha.ax/text.con?iPa-
ge=309

23–25 mars, Mariehamn, Åland
MARIEHAMNS LITTERATURDAGAR
2007
För femtonde gången i ordningen
arrangeras MARIEHAMNS LITTERA-
TURDAGAR, en litterär festhelg med
författarmöten, debatter, musik och
litterär supé i stadsbiblioteket. Vårens
tema är SPÅR. Välkomna!
Arr: Mariehamns stadsbibliotek
Mer info: www.mhbibl.aland.fi/litt-
dag/

29 mars, Göteborg
Boktips.net – skrivarkurser
Workshops i recensions-/annotations-
skrivning med Maria Ehrenberg, fil. dr i
litteraturvetenskap och flitig recen-
sent. Skrivkursen är uppdelad i två
dagar. Dag 2 är 19 april. Kursen syftar
till att stärka, utveckla och kompe-
tenshöja bibliotekarier i deras yrkes-
roll som skribenter med ett läsfräm-
jande uppdrag, både genom att skriva
direkt för nätet, publicering i andra
sammanhang och i rollen som littera-
turförmedlare i direkta bok- och läs-
samtal med allmänheten och i annan
publik verksamhet.
Arr: Regionbibliotek Västra Götaland,
Länsbibliotek Skåne, Länsbiblioteket
Västernorrland, med stöd av Statens
kulturråd
Mer info: www.bibl.vgregion.se/
regionbibliotek/skrivarkurs

30 mars, Göteborg
Boktips.net – skrivarkurser
Workshops i recensions-/annotations-
skrivning med Maria Ehrenberg, fil. dr i
litteraturvetenskap och flitig recen-
sent. Skrivkursen är uppdelad i två
dagar. Dag 2 är 20 april. Kursen syftar
till att stärka, utveckla och kompe-
tenshöja bibliotekarier i deras yrkes-
roll som skribenter med ett läsfräm-
jande uppdrag, både genom att skriva
direkt för nätet, publicering i andra
sammanhang och i rollen som littera-
turförmedlare i direkta bok- och läs-
samtal med allmänheten och i annan
publik verksamhet.
Arr: Regionbibliotek Västra Götaland,
Länsbibliotek Skåne, Länsbiblioteket
Västernorrland, med stöd av Statens
kulturråd.
Mer info:
www.bibl.vgregion.se/regionbiblio-
tek/skrivarkurs

16 april, Stockholm
Framtidens barnbibliotek – läslust i
en digital tid
Årets tema är läslust och metoder för
att locka till läsglädje. Barnbiblioteka-
rier har i alla år arbetat läsfrämjande,
nu vill vi inspirera till nya vägar för
framtidens barnbibliotek. Konferensen
anordnas för fjärde gången. Mer infor-
mation: Sofia Lindblom, e-post
sofia.lindblom@rinkeby.stockholm.se
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforening-
en.org

23 april, Över hela landet
Världsbokdagen
Mer info: www.varldsbokdagen.nu

23–24 april, Stockholm
ABM nationellt och nationella frå-
gor inom ABM området
Vårens 2007 års nationella ABM-konfe-
rens kommer att äga rum i Stockholm
den 23 och 24 april 2007 och anordnas
av ABM-centrum. I anslutning till kon-
ferensen planerar ABM-centrum och

Statens kulturråd att den 25 april ge
en extra temadag kring ämnet access.
Arr: ABM-centrum

7–8 maj, Växjö
Vårdbibliotekskonferens
Arr: Svensk Biblioteksförening

8–11 maj, Jönköping
Högskolor och Samhälle i Samver-
kan, HSS
Konferensens övergripande tema är
Samverkan för kompetensutveckling
och ett av de fem spåren behandlar
vetenskaplig kommunikation i föränd-
ring. Ökad tillgänglighet till informa-
tion genom Open Access-publicering
och digitalisering, liksom nya verktyg
för spridning och kommunikation (som
bloggar och wikis) skapar nya möjlig-
heter för forskare att sprida sina resul-
tat. Samtidigt ger denna utveckling
möjligheter för aktörer med uppdrag
att bevaka, granska och förmedla
forskningsinformation att utveckla
nya arbetssätt och tjänster. Spåret
belyser frågor kring de nya förutsätt-
ningarna för vetenskaplig publicering,
den ökande tillgången till forsknings-
resultat och de möjligheter och utma-
ningar detta skapar för förmedlarna av
forskningsbaserad information.
Arr: Högskolebiblioteket i Jönköping
Mer info: www.hss07.se

23–25 maj, Stockholm
Biblioteksdagarna 2007
Biblioteken står inför fortsatt stora för-
ändringar – och rejäla utvecklingsmöj-
ligheter. Vilken roll spelar faktorer som
interaktivitet, självservice, dialog,
användarinflytande, användarstyr-
ning och feedback? På Biblioteksdagar-
na 2007 kommer vi att diskutera bib-
lioteken och senmoderniteten – Biblio-
tek 2.0 De svenska biblioteken kan
beskrivas som en framgångssaga.
Folkhemsbiblioteken – den första
modernitetens bibliotek – utvecklades
och bidrog till att skapa ett fram-
gångsrikt välfärdsamhälle. Vi lever
idag i ett sk senmodernt samhälle. För
att sammanfatta och konkretisera oli-
ka företeelser i senmoderniteten har
begreppet 2.0 blivit vanligt. Tidigare
erfarenheter ska vi nu omvandla och
nyformulera – så att biblioteken fort-
sätter att bidra till det svenska sam-
hällets framgång. Bibliotek 2.0 växer
fram ur det gamla och kommer att pre-
sentera nya svar på bibliotekens sam-
spel med samhället – ny kompetens,
nya organisationsformer, en ny men-
talitet och ett nytt strategiskt tänkan-
de. Hittills har 2.0-debatten koncen-
trerat sig på teknik och hemsidor, men
det krävs ett helhetstänkande om bib-
lioteken ska hitta sin nya, starka roll.
Perspektivet är horisontellt snarare än
vertikalt. Bibliotekarierollen sätts
under debatt. Omvärldsförändringar-
na är så omfattande och snabba att
dialogen blir en överlevnadsfråga.
Arr: Svensk Biblioteksförening

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