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

Denna tidning gick i tryck den 28 feb.

Den här tidskriften är 
TS-kontrollerad.

Ide mest skilda offentliga samman
hang där folk- och skolbibliotekarier 
medverkar är det alltid någon som 
höjer rösten och vittnar om det som

verkar vara ett återkommande problem:
Upplevelsen av att inte bli lyssnad på. Och
de som varken lyssnar och förstår är i regel

representanter på kommunnivå. Uppenbarligen finns här en kom-
munikationsklyfta som föranleder mycken frustration. Fler än en
gång har detta gett mig anledning att fundera över följande: Är det
inte lite märkligt att en yrkesgrupp vars representanter gärna och
med fördel lyfter fram sig själva som informationsspecialister har så
svårt att förpacka budskapet uppåt eller om man så vill kommuni-
cera med sin huvudman? Jag betvivlar inte att många biblioteks-
chefer ibland slagit huvudet blodigt i kommungubbarnas väggar.
Jag inser naturligtvis också att när man kallar sig informationsspe-
cialist är det utgående från att man ser sig som en förmedlare av
information som någon annan har skapat snarare än en som själv
skapar informationen. Eller? 

Men kanske vore det fruktbart att just i dialog med huvudman,
den onda kommunen, lägga förmedlarrollen åt sidan, ta komman-
dot och själv bli skapande i den information man vill kommunice-
ra? Något i den stilen lär behövas när det nu ska snickras biblio-
teksplaner – allt enligt det tillägg som bibliotekslagen utökades
med i december förra året. Hur pass medveten är man på kommun-
och landstingsnivå om tillägget i laget? Inte särskilt, menar Kultur-
rådet som sett sig föranlett att skriva ett brev till landets kommuner
och landsting och påminna om saken för att ”biblioteken inte själ-
va ska behöva dra hela lasset”. Frågan är om det kommer att hjälpa.
Det finns skäl att misstänka att åtminstone initialt kommer biblio-
teken att få dra en stor del av lasset. Steg ett är väl att börja slåss mot
okunnigheten. Kulturrådet kanske lyckas men störst framgång har
nog biblioteken utifrån sin position på plats, ute i kommunerna. 

Nyligen avslutades ett testprojekt på tre Stockholmsbibliotek
där inköpen lagts på entreprenad. Ett stelbent system som urholkar
bibliotekariens yrkesroll? Eller ett positivt steg bort från de långa
inköpsmötenas tid? Annina Rabe har fångat in olika röster och läst
utvärderingen. De nya bestämmelserna i upphovsrättslagen ser ut
att bli verklighet i år. Lång natts färd mot dag går mot sitt slut och
i mångt och mycket har biblioteken, åtminstone i denna fråga, bli-
vit lyssnade på. Annika Eriksson skriver om förloppet fram till fär-
digt förslag och vad som kommer att gälla för biblioteken. 

Huruvida statsmakterna kommer att lyssna på dem som berörs
av Lokaliseringsutredningens förslag, återstår att se. I alla tider har
folk fått flytta från landsbygden till de större städerna för sin för-
sörjnings skull. När det föreslås att flyttåget ska gå i motsatt rikt-
ning blir det ett väldigt liv. Argast är Riksantikvarieämbetet och
Vitterhetsakademiens bibliotek. En flytt till Gotland hotar kultur-
arvet, anser de.

Digitala lärresurser, är det något för biblioteken? Absolut, i alla
fall enligt dem som intervjuas i Jakob Harnesks artikel. 

Henriette Zorn
PS Nu finns BBL i fulltext på nätet, närmare bestämt på Svensk Bi-
blioteksförenings hemsida.
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Iköket på hornstulls bibliotek går 
diskussionens vågor höga när bbl
kommer på besök. Vi har träffats för 
att prata om det försök med inköps-

profiler som nyligen avslutats här och på två
andra stockholmsbibliotek (Gröndal och
Årsta). Majoriteten av personalen på Horns-
tull är positiv, några är mycket negativa. Det
märks att man dragit igenom alla dessa för-
och motargument många gånger förut, men
det råder en godmodig stämning trots
stundtals upprörda röster. ”Vi har ett bra
debattklimat här, man får ha olika åsikter”,
förklarar Britt-Marie Ingdén-Ringselle, som
varit kontaktperson för projektet.

Det var under hösten 2003 som man
inom Stockholms stadsbibliotek började
diskutera möjligheten att testa externa me-
dieinköp. Förebilden kom ursprungligen
från biblioteket i Brisbane, Australien, där
stadsbibliotekarie Inga Lundén nyligen va-
rit på besök. I Brisbane hade man genom en
rad åtgärder lyckats vända en negativ biblio-
teksutveckling – och en av dessa åtgärder
var att lägga ut inköpen på extern källa. Tid
kunde på detta sätt frigöras och resurser spa-
ras.

–Till en början var det mest korridorprat
hos oss, säger Martin Hafström, verksam-
hetscontroller vid Stockholms stadsbiblio-
tek och initiativtagare till projektet. Men se-
dan talade vi med btj om det, och de var in-
tresserade av att inleda ett försöksprojekt.
Det här låg i deras intresse också, för att

kunna möta ett ökat konkurrenstryck från
andra leverantörer.

I april 2004 förverkligades projektet på
tre försöksbibliotek i södra Stockholm:
Hornstull, Årsta och Gröndal. Fram till års-
skiftet 2004-5 skulle biblioteken överlämna
80 procent av medieanslaget till btj för ur-
val av titlar utifrån en specifik profil som ta-
gits fram för just det biblioteket. Förslaget
om att delta emottogs inte med odelad en-
tusiasm på Hornstulls bibliotek: tung be-
lastning förelåg på biblioteket under just
denna tid eftersom det närliggande Med-
borgarplatsens bibliotek var stängt för om-
byggnad. Några hade dessutom ideologiska
invändningar och tyckte att ett projekt som
detta inkräktade på bibliotekariens yrkes-
roll. Det ledde till en MBL-förhandling
som försenade projektet en smula. Försöket
röstades dock till sist igenom med 75 pro-
cent röster för och 25 procent mot.

Martin Hafström kan förstå den ideolo-
giska kritiken, säger han. Han har däremot
svårare att förstå hur man kan vara motvillig
till att testa någonting för att få möjlighet
att därefter dra slutsatser. Så länge som det
är bibliotekarierna själva som är med och
utformar inköpsprofilen tycker han inte
heller att det finns någon anledning till oro
angående bibliotekariens yrkesroll.

–Det vore ju en sak om det fungerade
som en bokklubb, men det är ju inte alls det
som det är frågan om.

80 procent av mediainköpen skulle läm-

nas över till btj, de resterande 20 procenten
kvarstod på varje av de tre biblioteken. Var-
je bibliotek fick, på basis av framtagen sta-
tistik, formulera sin egen inköpsprofil.
Bland annat analyserades beståndet och de
inköp som gjorts under föregående år, rela-
terat till utlåningen och den demografiska
sammansättningen.

–Grundidén är att man gör en analys av
bestånd, utlåning och förvärv. Därefter tit-
tar man på diskrepansen mellan utlåning
och bestånd. Det finns ju också en diskus-
sion om att mediasammansättningen i hög
grad präglas av bibliotekariernas egen ut-
bildningsnivå; och där betoningen t ex lig-
ger på humaniora, säger Roland Eliasson,
projektansvarig på btj.

Det fanns inga konkreta regler för hur
urvalsprofilen därefter skulle utformas rent
strukturellt, och den skilde sig därför en del
biblioteken emellan. Hornstulls profil var
baserad på mer exakta procentsiffror, med-
an t ex Årsta hade färre siffror och fler di-
rektiv av typen ”sparsamt” eller ”tyngd-
punkt”. Man fick uppge vad man ville prio-
ritera och vad man alls inte ville ha. På bib-
lioteket vid Hornstull hade man t ex
specificerat att man ville ha 20 procent
deckare, fem LL-titlar och samtliga skönlit-
terära titlar av Augustpristagarna, medan
man inom facklitteraturen exempelvis un-
danbad sig böcker om kyrkans inre arbete.
Vid Hornstull konstaterar man idag att
Årstas mindre detaljerade profil nog varit
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Inköp på entreprenad

Outsourcing är ordet för dagen, och inga kor är längre heliga – inte ens i biblioteksvärlden. 
Nyligen avslutades ett testprojekt på tre Stockholmsbibliotek där större delen av medieinköpen
lagts ut på entreprenad på BTJ. Utifrån en skräddarsydd profil väljs titlar som förmodas passa
just det biblioteket. Men meningarna är delade. En del är positiva och menar att de långa
inköpsmötenas tid är över. Men andra anser att det är ett stelbent system som urholkar 
bibliotekariens yrkesroll. 



bättre, eftersom man inte kan förutse hur
utgivningen ser ut från säsong till säsong –
i synnerhet gäller detta förstås facklittera-
tur.

Leveranssnabbhet har varit ett av de vik-
tigaste argumenten. btj har lovat att man på
biblioteket i och med detta försök skall ha
böckerna lika snabbt som de finns i bok-
handeln. Man skall inte längre vara beroen-
de av btj:s listor. Men varför skulle det gå
snabbare bara för att man köper efter en in-
köpsprofil? Britt-Marie Ingdén-Ringselle
förklarar att inköpen nu kan ske ”frikopplat
från btj-listorna”. Genom att i stället an-
vända Svensk Bokhandels säsongsnummer
som underlag kan btj tidigare få kännedom
om kommande titlar.

För att få så exakta uppgifter som möjligt
om prisskillnaden fortsatte Hornstull också
att göra fiktiva inköp under testperioden. 

–Vi skuggköpte helt öppet från btj-listor-
na nr 7–21 under profilprojektet, säger Britt-
Marie Ingdén-Ringselle. Genom skugg-
köpen kunde vi dels göra en prisjämförelse
med vad vi skulle ha fått från btj jämfört
om vi hade köpt från AdLibris. Den pris-
jämförelsen talade inte till btj:s fördel. Ad-
Librispriserna ligger i snitt 20–30 procent lä-
gre än btj:s beroende på utrustning. 

Det visade sig att kostnaderna för biblio-
teket landade på exakt samma, men att bib-
lioteket i skuggköpen fått ut fler medieen-
heter än btj

–Vi kände också ett behov av att utvär-
dera utifrån ”vad ville vi ha och vad fick
vi?”. Överlag tycker jag att btj har gjort bra

inköp. Det är ett hyfsat bra urval, även om
det kanske är lite mer mainstream än vad vi
hade valt, säger Kristina Wärme, en av bi-
bliotekarierna på Hornstull.

Hon hör till dem som är mest kritisk till
projektet. Hennes invändningar är i första
hand ideologiska säger hon, men även rent
praktiskt anser hon att profilköp är ett
otympligt sätt att hantera inköpen. Många
gånger har hon varit osäker på vilka böcker
som är på väg, och inte tyckt att hon har
kunnat svara låntagare som frågar varför
man inte tagit in just den och den boken.
Ett annat problem menar hon är att en ex-
tern inköpare aldrig kan ha samma känne-
dom om vare sig bibliotekets speciella låne-
krets eller befintliga bokbestånd som bib-
liotekarien på plats. 

– Jag tycker att det är väldigt stelbent och
oflexibelt. I synnerhet när det gäller facklit-
teraturen. Hur ska man kunna säga att man
vill ha t ex 1 % av signum A när man inte vet
hur utgivningen kommer att se ut? En så-
dan typ av urval kanske man kan göra till en
pressbyråkiosk, men det är hårresande när
det handlar om ett bibliotek som känner
sitt bestånd och sina låntagare. Det är en ur-
holkning av vår yrkesroll. För mig är en av
hörnstenarna i verksamheten att handha
media, säger Kristina Wärme.

Hon får medhåll av Christine Andersson,
som också påpekar att en viktig del av den
naturliga överblick av utgivningen som man
får i och med inköpsmöten nu går förlorad.
btj-listorna är ett ovärderligt hjälpmedel, i
synnerhet när det gäller facklitteraturen.

–Men det är väl ingen som förbjuder dig
att läsa btj-listorna ändå, invänder Vera
Dettmann som är barnbibliotekarie och
överlag mycket positiv till profilköpen. 

Hon menar att externa inköp fungerat
mycket bra på barn- och ungdomslitteratur
där man inte har samma press på sig att få in
böckerna snabbt – om det inte gäller Harry
Potter förstås.

–Det är enkelt – btj vet precis lika bra
som vi vad som kommer. Det bästa vore om
de köpte in all skönlitteratur för barn, och
så köper vi in facklitteraturen själva. Vi för-
söker läsa btj-listorna ändå för de är ett bra
sätt att orientera sig.

Som negativa faktorer nämner hon profi-
lens utformning som blev för snäv. I likhet
med Kristina Wärme har också hon upplevt
en viss förvirring när det gäller vilka böcker
som faktiskt kommer eller inte. 

–Det hände att man undrade ”har vi
köpt den där? Kommer den? Är den på väg?
Det kunde man ju inte se. Ibland gjorde det
inget om det kom dubbelt. Men vi vinner
tid genom att slippa sitta och harva listan,
och det blir en kvalitetshöjning för barnen.
Jag kan förstå frustrationen på vuxensidan
över att man förlorar överblick och kun-
skap, men jag har inte upplevt det så.

Britt-Marie Ingdén-Ringselle säger att det-
ta i första hand har haft med tekniska pro-
blem att göra, problem som lösts över tid.

–Det var i början det fanns tekniska in-
körningsproblem med inläggningen från
btj:s sida, sedan gick det direkt att se att
böckerna var beställda. Under hela projek-
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Kristina Wärme är kritisk. På barnavdelningen har det fungerat bra, säger
barnbibliotekarie Vera Dettmann.

Britt-Marie Ingdén-Ringselle har varit kontakt-
person med BTJ.



tet fick vi dessutom hela tiden listor från btj
på vad de beställt till oss.

Ett annat problem är att flera större titlar
helt har missats från btj:s sida. Som exem-
pel kan nämnas Daniel Sjölins mycket hyl-
lade roman Personliga Pronomen, förra no-
belpristagaren Imre Kertesz’ Likvidation,
Karin Johannissons Tecknen och Carl Ha-
miltons under hösten omdiskuterade Det
infantila samhället – samtliga viktiga titlar
som fått mycket uppmärksamhet. Hur har
man kunnat missa dem?

–Man kommer alltid att göra sådana mis-
sar, det är sådant som händer i ett projekt,
säger Martin Hafström. Det kan också vara
så att det som är mainstream och det som är
”viktig” litteratur kan skilja sig en del sins-
emellan. En författare som Per Hagman kan
betraktas som mainstream i Stockholm,
men jätteviktig i Lund. Men det finns ju all-
tid möjlighet att rätta till misstagen i efter-
hand. 

Roland Eliasson, btj, säger också han att
man inte kommer att kunna undgå att mis-
sa några titlar.

–Profilerna diskuteras ju fram med filia-
lerna, och de är specifika efter medieansla-
get. Om det hade gått över längre tid än det
halvår projektet varade hade man kunnat
göra mer förfinade profiler och på så sätt
undvikit flera missar. 

Britt-Marie Ingdén-Ringselle har varit
bibliotekets kontaktperson gentemot btj.
Det har varit hennes uppgift att informera
personalen om de inköp som görs och de
diskussioner som förts med btj. Kontakter-

na med btj har huvudsakligen skett via e-
mail. Hon säger att hon var helt emot pro-
jektet från början, men nu har svängt till det
positiva. 

–Det har gett upphov till många tankar
om bibliotekariens roll. Är den att vi ska sit-
ta och läsa btj-listor och ha långa inköps-
möten, eller är det annat vi ska ägna oss åt?
Det som slutligen fick mig att vända och bli
positiv var att vi äntligen fick sätta oss ned
och göra en medieplan. Vi var tvungna att
ha en diskussion om media som vi inte an-
nars hade haft, och genom statistiken kun-
de vi göra analyser.

Biblioteksvärlden förändras, och biblio-
tekariens arbetsuppgifter med den, menar
Roland Eliasson.

–Tidigare satt t ex alla och katalogisera-
de, idag görs det av ytterligt få. Det kan vara
så att även inköpsarbetet är på väg åt sam-
ma håll. Det finns ju så mycket ökade krav
på biblioteken med betoning på utbildning
och livslångt lärande. Då måste man möta
dem, och det här kan vara ett sätt.

I stort är btj och ledningen på Stock-
holms stadsbibliotek nöjda med testresulta-
tet. Både Roland Eliasson och Martin Haf-
ström vittnar om att det finns stort intresse
för detta i biblioteksvärlden. Många har
hört av sig, flera vill göra studiebesök på för-
söksbiblioteken.

En sak är dock både btj, Stockholms
stadsbibliotek och försöksbiblioteken öve-
rens om: Att lämna bort 80 procent av me-
diaanslaget är för mycket. Roland Eliasson
på btj menar att anslaget kan variera från

bibliotek till bibliotek beroende på hur om-
fattande profil man vill ha och hur mycket
man skall välja själv. 

En realistisk summa vore t ex 50/50, säger
Martin Hafström. Det är då också lättare att
rätta till eventuella misstag. Lite kritisk är
han också när det gäller leveranstiderna: 

–Projektets huvudsakliga mål var snabb-
het, och det uppnåddes inte riktigt. Ska vi
gå vidare med det bör det vara i modifierad
form. Vi bör bland annat vara noggrannare
med att avgränsa den fria kvoten. 

Men på Hornstulls bibliotek lär diskus-
sionerna fortsätta. Enligt Martin Hafström
tänker Stockholms stadsbibliotek försöka
gå vidare med verksamheten i någon form. 

Och vi andra kan ändå inte låta bli att
ställa oss frågan: Borde man inte ha insett
att ett välbesökt bibliotek som Hornstull
måste ha Daniel Sjölins roman eller Imre
Kertesz’? Hur har man kunnat missa sådana
viktiga titlar? Och man kan också fråga sig
om det inte ingår i bibliotekarierollen att
vara allmänorienterad i den utgivning som
finns. Känna sitt klientel, sitt bestånd och
sina kollegor. Det är kunskaper som är
omöjliga att skaffa sig på distans. Därtill
görs urvalet på basis av btj:s ofta ifrågasatta
recensentomdömen. Är dessa alltid den
mest trovärdiga källan? Det man kan kon-
statera är i alla fall att det är kundens, det
vill säga bibliotekets, marknad. Ett priskrig
pågår just nu för fullt mellan olika bokleve-
rantörer. Det är inte svårt att förstå varför
btj måste söka nya vägar.

text och bild: Annina Rabe 
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”Det har gett upphov till många tankar om bibliotekariens roll. Är den att vi ska sitta
och läsa btj-listor och ha långa inköpsmöten, eller är det annat vi ska ägna oss åt?”



Samtidighet med bokhandeln i 
leveranserna uppnåddes inte till 
hundra procent, men många 
gånger var de deltagande biblio-

teken ändå först med vissa titlar i ssb:s kata-
log. Urvalsprofiler är fullt genomförbara,
men bör inte vara låsta till att omfatta så
mycket som 80 procent av alla inköpen.
Prisnivån, som var satt efter btj:s prissätt-
ning 2004, var knappast optimal för ssb i
jämförelse med övriga leverantörer, men
kommer att förbättras i och med btj:s nya
prissättningssystem. Inom personalgrup-
perna på de deltagande biblioteken variera-
de åsikterna om projektet kraftigt mellan
bra och dåligt. Det biblioteken varit mest
nöjda med är leveranstiderna, de har varit
ganska nöjda med urvalet och mindre nöj-
da med prisbilden. Vid prisjämförelsen har
dock ingen hänsyn tagits till det arbete som
leverantören lagt ner i urvalet och som ssb
därmed vunnit för andra insatser. 

Det är i korthet resultatet av den officiel-
la utvärdering som Stockholms stadsbiblio-
tek gjort av profilinköpsprojektet på Horns-
tull, Årsta och Gröndals bibliotek. Den vi-
sar också att projektet är långt ifrån fullän-
dat. Mer arbete behövs med att definiera
profilerna, det behövs tydligare avgräns-
ningar för vad som ingår i profilen och vad
som skall ligga utanför. Vidare måste infor-
mationen vara tillgänglig i det lokala biblio-
teksdatasystemet samtidigt som beställ-
ningen görs (detta kommer att bli möjligt i
och med Book-IT version 4.0). Sist men
inte minst måste man hitta ett sätt att be-
skriva en ”kvalitetsnivå” i profilen.

Utredningen visar också att projekttiden
varit för kort för att man skall kunna avgöra
hur stor effekt projektet haft för biblioteken
i form av ”sparad” arbetstid. Det föreslås att
man på biblioteken redan från början skul-
le kunna definiera hur den frigjorda tiden
skall användas, t ex i form av mediaarbete

eller ökad låntagarinformation. På så sätt
blir det lättare att analysera värdet av den
frigjorda tiden.

Ett annat ämne är hur personalens kom-
petens när det gäller litteratururvalet ska
kunna ”vidmakthållas och utvecklas inom
en medieförsörjning som delvis baseras på
inköpsprofiler”. Detta är intressant, efter-
som det i sig är ett medgivande av det som
delar av personalen befarat, nämligen att
värdefull kompetens går förlorad. Man kan
ju dock ställa sig frågan om det är ekono-
miskt vettigt att lägga pengar på denna vi-
dareutbildning som alltså behövs, i stället
för att låta bibliotekarierna fortsätta med
det arbete som gett dem den naturliga över-
blicken och kompetensen?

Martin Hafström, initiativtagare och medlem
i styrgruppen på Stockholms stadsbibliotek, visar
utredningen de resultat som ni förväntat er?

–Sammantaget har det gått över förvän-
tan. Det roligaste var att se att det faktiskt
gick att göra sådana här profiler: skuggkö-
pen som gjordes på vissa ställen överens-
stämde till 50–60 procent med de köp som
btj gjorde.

–Däremot är 80 procent av inköpen all-
deles för stor del – jag kan tänka mig att 50-
60 procent är en rimligare del, och då abso-
lut fokuserat på de självklara inköpen.

Men går det verkligen att definiera ”det själv-
klara”? Varierar inte det från bibliotek till biblio-
tek?

– Ja, det är frågan. Men det finns vissa tit-
lar, t ex Liza Marklunds, som alla köper.
Och så får man bygga upp det steg för steg.
Jag tror också generellt att det är lättare med
den svenska skönlitteraturen än med fack-
litteraturen.

Priserna verkar vara det som man varit mest
missnöjd med på de deltagande biblioteken. Har
du någon kommentar till det?

– Ja, det stämmer. Deltagarna kunde ju
titta på Libris och se att det var billigare på
andra ställen. Men btj har ju gjort om sin
prissättning så det kommer att förbättras
framöver.

Kommer SSB att vilja utveckla det här syste-
met vidare?

– I någon form är vi intresserade av det,
ja.

Övriga kommentarer?
– En bra sak är att det har lett till att det

inom organisationen har lyfts en del frågor
som inte diskuterats på länge. Mycket kring
förvärven har skett slentrianmässigt. Och
det är ju roligare att gå och handla om man
först har tittat efter vad man har i kylskåpet.

text och bild: Annina Rabe
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Profilinköpsprojekt i Stockholm utvärderat

Biblioteken nöjda 
men frågor kvarstår

Vilka diktsamlingar ingår i inköpsprofilen?
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Stadsbiblioteket på Sveavägen i Stockholm
satsar hårt på förnyelse och framför allt ar-
betar man med att på bästa sätt ta vara på
och tillgängliggöra de ytor som finns. And-
ra veckan i februari påbörjades en ombygg-
nation som innebär att vissa delar av biblio-
teket kommer att vara stängda fram till juni.
Det är entréplanet som byggs om för att
rymma ett nytt Ljudbibliotek och den så
kallade Frågebyrån – allt för att besökarna
redan vid entrén ska mötas av bibliotekets
verksamhet. 

Meningen är att talböcker (till för synska-
dade och personer med läshinder) och ljud-
böcker (kan lånas av alla) bereds plats i ett
sammanhängande rum med sitt- och lyss-
narmöjligheter. Tidigare har talböckerna
funnits på entréplan medan ljudböckerna
varit spridda i biblioteket. Barnens talböck-
er finns idag på barnavdelningen och kom-
mer inte att brytas ut för att ingå i Ljud-
biblioteket. Ljudbiblioteket kommer att ha
öppet under Stadsbibliotekets ordinarie öp-
pettider vilket innebär en ökning av öppet-

hållandet för framför allt talbokslåntagar-
na.

Idén till en Frågebyrå hade redan Stads-
bibliotekets arkitekt Gunnar Asplund på
den tid det begav sig. Hans idé, som han
hämtade under en inspirationsresa i usa
1920, realiserades aldrig. Nu dammar man
av den men anpassar den till dagens krav.
Frågebyrån kommer att fungera som ett
slags reception där låntagarna kan få infor-
mation om bibliotekets tjänster och pro-
gramverksamhet, boka datorer, få hjälp
med att söka på Internet etc – kort sagt en
informationspunkt genast i entrén där ock-
så en återlämningsrobot kommer att finnas. 

I juni beräknas ombyggnaden vara klar.
HZ

Ökad service till talbokslåntagare Satsning mot 
segregation i skolan 

Regeringen har bestämt sig för att öka an-
delen elever som klarar skolan med god-
kända betyg. Det hoppas man åstadkomma
genom att satsa resurser mot segregation i
skolan. Konkret betyder det att 225 miljo-
ner kronor inledningsvis ska gå till vad man
kallar de mest utsatta områdena i Sverige.
Pengarna ska t ex användas för att underlät-
ta ämnesundervisning på modersmålet,
men också för att stimulera skolorna till att
använda och utveckla skolbibliotek.

–Vi skapar ett särskilt spetsprogram för
skolorna i de mest utsatta och segregerade
områdena, säger skolminister Ibrahim Bay-
lan.

AE

ıııııııııı

Fråga: Var finns Biblioteksbladet?
Svar: Bland annat på nätet. Nu. I fulltext. http://www.biblioteksforeningen.org/



Från kommun- och landstingshåll har det
varit väldigt tyst sedan riksdagen i decem-
ber förra året beslutade att bibliotekslagen
skulle utökas med ett tillägg. Så tyst att Kul-
turrådet nu har gått ut med ett brev till
samtliga kommuner och landsting där man
påminner om tilläggets existens och inne-
håll (bibliotek och bibliotekshuvudmän
inom det allmänna biblioteksväsendet ska
samverka; kommuner och landsting ska
anta planer för sin biblioteksverksamhet). 

Birgitta Modigh, Kulturrådet, tycker att
det är viktigt att framhålla att det ju inte är
någon ny lag som har kommit utan just ett
tillägg, något hon tror att man kanske inte
är så medveten om på kommun- och lands-
tingsnivå.

Från Kulturrådets sida är man också an-
gelägen om att i sammanhanget påminna
om sin egen roll på biblioteksområdet. 

–Vi vill informera ansvariga i kommuner
och på landsting om tillägget i biblioteksla-
gen. Biblioteken vet ju vad det handlar om
men vi är inte riktigt säkra på att man gör
det på ansvarig nivå i kommuner och lands-
ting. Vi vill vara en pådrivande kraft så att
arbetet verkligen kommer igång, att det inte
blir så att biblioteken ensamma måste dra
hela lasset. Samtidigt vill vi tala om hur vi
som statlig myndighet ser på samordnande
insatser och därvidlag lyfta fram länsbiblio-
teken som en resurs.

I brevet pekar Kulturrådet framför allt ut
tre områden ”där gemensam planering be-
döms som särskilt angelägen”:

• Funktionshindrades tillgång till kultur
med utgångspunkt i de av riksdagen antag-
na målen för handikappolitiken och fram-
för allt målet att uppnå full tillgänglighet
till kulturinstitutionerna 2010.

• Barns tillgång till litteratur där bibliotek,
skola och förskola samverkar som viktiga
resurser för läsande och språkutveckling.
Kulturrådets inköpsstöd till barn- och ung-
domslitteratur samt stöd till initiativ på det
läsfrämjande området framhävs särskilt.

• Bibliotekets roll på områdena integration
och kulturell mångfald.

Det ligger nära till hands att tolka detta som
Kulturrådets egen tipslista på vad kommu-
ner och landsting ska tänka på när man ut-
formar biblioteksplaner. 

– Ja, så kan man se det. Framför allt är det
här frågor som Kulturrådet arbetar med och
ska lyfta fram, säger Birgitta Modigh.

Hon är medveten om att man genom
brevet trampar på ömma tår med tanke på
det kommunala självstyret. Å andra sidan är
ju själva tillägget till lagen känsligt, de
ömma tårna har redan blivit trampade på. 

Nu gäller det att gilla läget och se vad
som kan åstadkommas, menar Birgitta Mo-
digh. Kulturrådet vill bryta tystnaden och
agera som en pådrivande kraft. Och månne
också försäkra sig om ett fortsatt inflytande
på biblioteksområdet.

Henriette Zorn
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Kulturrådet vill bryta
tystnaden på kommun- 
och landstingsnivå

LL-författare protesterar
–men inte mot biblioteken 

Ett femtiotal författare, fotografer och illus-
tratörer som gör lättlästa böcker för ll-förla-
get protesterar i ett upprop mot att deras
böcker behandlas ”styvmoderligt” och
”orättvist” hos tongivande bokhandelsked-
jor. De lättlästa böckerna placeras otillgäng-
ligt, är i många fall svårhittade och skyltas
sällan eller aldrig upp som nyheter. Barn-
och ungdomsböcker, lyrik, klassiker och
moderna skönlitterära författare buntas ihop
och placeras på hyllor för språk eller avdel-
ningen läromedel, skriver man i uppropet. 

Sådan tur att ll-bokens ställning är hyfsat
stark åtminstone på biblioteken. För ll-för-
laget utgör folk- och skolbiblioteken den
största distributionskanalen. De svarar för
över 60 procent av förlagets försäljning. Fli-
tigt utlånade på biblioteken är ll-förlagets
böcker i serien Unga läsare där författare
som bland andra Hans Peterson och Bisse
Falk är representerade. I Författarfondens
årliga urvalsundersökningar av utlånen på
folk- och skolbiblioteken ligger utlånen av
till exempel Hans Petersons böcker på över
300000 åren 2001–2003. Biblioteken tar, till
skillnad från vissa bokhandlare, det här
med tillgänglighet på allvar. HZ

Ta emot
kvalitetslitteraturen!
–krav från Sveriges
Författarförbund

I en skrivelse som gått ut till dagstidningar-
nas kultursidor och som även ligger på Sve-
riges Författarförbunds hemsida kräver för-
bundet att biblioteken skärper sig när det
gäller de litteraturstödda titlarna som bib-
lioteken får ta emot gratis. Stöder sig gör
man på den tre år gamla utredningen ”Bäst-
säljare och hyllvärmare – bestånd och utlå-
ning av boktitlar med litteraturstöd
1998–2000”, Statens kulturråd 2002:2 (se
även bbl nr 3/2002). 

”För många medlemmar i Sveriges För-
fattarförbund är litteratur- och distribu-
tionsstödet av enorm betydelse. En förfat-
tare som publicerar sig på ett litet förlag har
om hans eller hennes bok får stöd möjlig-
het att finnas tillgänglig på landets samtliga
folkbibliotek”, skriver man.

Enligt Christer Hermansson, samman-
kallande i SFF:s biblioteksråd, kommer
förbundet även att formulera en skrivelse i
frågan till kulturutskottets ledamöter samt
Utbildnings- och kulturdepartementet.

HZ

Personliga berättelser
av prisbelönta
skolbibliotekarier

För tio år sedan instiftade Bonnier Carlsen
och Bonnier Utbildning priset ”Årets skol-
bibliotekarie”. År 1995 delades det ut för
första gången och i en nyutkommen bok,
”Livsviktigt : prisbelönta skolbibliotekarier
& skolbibliotek i centrum” (Bonnier Carl-
sen/Bonnier Utbildning, 2004) finns nu
samlat personliga berättelser av de första
nio årens pristagare. Var och en berättar om
sitt respektive skolbibliotek, om arbetssätt,
problem, glädjeämnen och de redogör
framför allt för vilka utvecklingsinsatser
som gjorts. Genom att nio skolbibliotekari-
er från nio olika skolbibliotek kommer till
tals och genom att en tioårsperiod speglas
blir boken trots sina knappt 100 sidor ett bi-
drag till litteraturen om skolbiblioteksut-
veckling.

JR



–Det var roligt att ha bibliotekarier med i
projektet. De tog reda på om något liknan-
de var gjort innan, de visste hur man skulle
indexera och beskriva materialet, och de såg
till att kursmaterialet skickades in till rätt
portal.

Det säger Gunilla Nilsson, lektor vid In-
stitutionen för omvårdnad vid Lunds uni-
versitet. Hon har tillsammans med bibliote-
karier och webbutvecklare tagit fram ett IT-
baserat läromedel i venprovtagning. 

–Vi lärare har de senaste åren tvingats
ägna oss allt mer åt administration. Tack
vare vårt teamarbete i det här projektet kun-
de jag som lärare ägna mig åt det jag tycker
är roligt, nämligen att utveckla pedagogi-
ken.

De flesta svenska universitet och högsko-
lor försöker på olika sätt stödja ett lärande
som är både flexibelt och nätbaserat. Det
kan handla om kursmaterial som studenter
läser på distans via Nätuniversitetet men
det kan lika gärna handla om en kurs på
campus.

Men att utveckla digitala läromedel är
både dyrt och tidskrävande. Dubbelarbete
förekommer, och många lärare är osäkra
om hur man gör, vad man får göra och vad
som fungerar bra och dåligt. Och när man
som lärare gjort något bra, hur kan man
sprida det till andra?

I en nyligen publicerad rapport, Tillgång
till digitala lärresurser inom högskolan, har Ka-
tarina Jandér från Utvecklingscentrum för
lärande och undervisning, uclu, vid Lunds
universitet, gjort en inventering av dagslä-
get. Hennes förstudie, som medfinansierats
av Bibsam och Nätuniversitetet, konstate-
rar att det i första hand inte längre är tekni-
ken som är ett problem utan att det är vikti-
gare att diskutera de sociala och kulturella
problemen. 

Vid ett välbesökt seminarium i Lund den
15 februari diskuterades Jandérs slutsatser

och rekommendationer. Lärare och biblio-
tekarier som deltog var överens om att det
fortfarande finns många problem kvar att
lösa innan visionen om att alla som under-
visar snabbt och enkelt ska kunna hitta de
rätta ”legobitarna” för just sin kurs. Lärare
vill inte alltid släppa ett material ifrån sig,
upphovsrätten ställer till vissa problem, lik-
som det faktum att det finns olika principer
för kvalitetsgranskning av materialet. Dess-
utom är många lärare okunniga om var de
kan hitta material som går att återanvända.

Både i Sverige och utomlands finns nu
databaser med digitala lärresurser, s k ’lear-
ning objects repositories’. Ett svenskt exempel
är Kursnavet, där gymnasielärare med hjälp
av ett slags ”lego-tänkande” kan bygga en
kurs utifrån de olika moduler som finns i
databasen. Modulerna kan bestå av hela
kurser, enstaka moduler som bilder, anima-
tioner eller självtester. Kursnavet drivs av
cfl, Nationellt centrum för flexibelt läran-
de, och innehåller i dag ca 10 000 olika lär-
resurser som är fritt tillgängliga för andra lä-
rare.

På den internationella nivån finns flera
liknande databaser, exempelvis heal (He-
alth Education Assets Library), där Gunilla
Nilssons kursmaterial om venprover nu är
inlagt. heal innehåller ca 35 000 lärresurser
inom medicin och hälsovård, men till skill-
nad från Kursnavet är alla resurser kvalitets-
granskade av ämnesexperter, samt försedda
med metadata av en bibliotekarie.

Genom att lägga in sina digitala lärresur-
ser i en sådan databas uppnår man ett av de
mål som Katarina Jandér formulerar, nämli-
gen att synliggöra materialet. Men det är
också minst lika viktigt att kunna utbyta in-
formationen, och genom att göra sitt mate-
rial fritt tillgängligt för andra kan det åter-
användas. Alla behöver inte uppfinna hju-
let gång på gång.

Men är då det här något för bibliotek?
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Att synliggöra digitala lärresurser
– en uppgift för biblioteken

Biblioteken
i ett lärande samhälle

jakob harnesk har besökt
ett idéseminarium och tagit

del av resultaten av en
nationell förstudie om 
digitala lärresurser och 

frågar sig: Är detta något
för biblioteken? 



– Javisst, det här är ju klassiska bibliote-
karieuppgifter, säger Katarina Jandér. Att
kunna synliggöra information för att den
ska kunnas hittas och användas av andra.
Bibliotekarier kan skapa struktur, kan be-
skriva, indexera och förse med metadata.
Men det är viktigt att jobba nära lärarna och
utgå från deras behov.

Och Jan Hagerlid från Bibsam, som tagit
initiativ till förstudien, håller med:

–Man kan jämföra med den vetenskapli-
ga e-publiceringen, där flera universitets-
och högskolebibliotek numera tillhanda-
håller tekniska plattformar och organisa-
tion för att skapa öppna arkiv. 

I Norge, Danmark och England finns
planer på att bygga upp nationella databa-
ser för digitala lärresurser. Men Katarina
Jandér vill inte okritiskt rekommendera en
svensk centraliserad lösning. I alla fall inte
utan att man först förankrar idén tydligt
bland lärare så att man upplever en tydlig
nytta. 

Det är inte heller säkert att en central lös-
ning passar bäst. Ett alternativt tillväga-
gångssätt kan vara att bygga upp databaser-
na lokalt men försedda med standardisera-
de metadata som gör samsökning möjlig.

De senaste 5-10 årens snabba utveckling
av området flexibelt och nätbaserat lärande
har medfört att flera svenska universitets-
och högskolebibliotek har fått utvidgade
uppgifter. Bibliotek är som bekant inte
längre bara böcker och tidskrifter, utlån och
fjärrlån, databaser, referensfrågor och an-
vändarundervisning. Ett bibliotek kan ock-
så vara medieverkstad, videolabb och för-
lag.

Det tydligaste exemplet är kanske Lä-
rum, biblioteket vid Lärarhögskolan i

Stockholm, som inte bara erbjuder ”läsa
och låna” utan också det man kallar för
”plugga och skapa”. Studenter och även lä-
rare kan där skapa allt från avancerade Po-
werPoint-presentationer till videofilmer,
låna digitalkameror, mikrofoner m.m. Fler
exempel finns. Stockholms UB har sin ”Lä-
randets galleria”, Karolinska institutets bib-
liotek har sin ”Lärar-IT”. På biblioteket vid
Blekinge tekniska högskola finns både ett
”Learning Lab” och högskolans enhet för
pedagogisk utveckling. Listan kunde göras
mycket längre. Biblioteken är i allra högsta
grad med och bygger en infrastruktur för ett
IT-baserat lärande.

Jakob Harnesk
Bibliotekskonsult och frilansskribent

länkar:

Katarina Janders förstudie: http://www.myndighe-
ten.netuniversity.se/page/1179/digitalalarresurser.htm

HEAL: http://www.healcentral.org/
Kursnavet: http://kursnavet.cfl.se/
SUB: http://www.sub.su.se/lan/service/itpedny.htm
Lärum: http://www.lhs.se/larum/pluggaskapa.html
KIB: http://larar-it.kib.ki.se/
BTH: http://www.learning-lab.bth.se/
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Proteststorm 
mot nedläggning 
av sjukhusbibliotek

Många är de som är upprörda över sjukhus-
ledningens förslag att stänga biblioteket på
Länssjukhuset i Halmstad. 

–En förfärlig torftighet kommer att spri-
das över verksamheten på Hallands största
sjukhus, säger en av de anställda till Hal-
lands Nyheter (8.2.2005). Enligt sjukhusled-
ningen kommer det att finnas skönlitterära
böcker ute på vårdavdelningarna och sjuk-
husbiblioteket ska framgent endast tillhan-
dahålla facklitteratur till personalen avsedd
för utbildning och utveckling. Till Hal-
landsposten har protesterna strömmat in
och det är rent rörande att ta del av alla vitt-
nesmål som understryker sjukhusbibliote-
kets betydelse. 

En skandal, menar en av de personer
som hört av sig till Hallandsposten.

En annan menar att ”sjukhusbiblioteket
är viktigt för både patienter och personal.
Det är en fristad för sjuka personer som
kanske kan glömma sina probelm ett tag
och bara vara biblioteksbesökare”. En tred-
je åberopar det numera dokumenterade
sambandet mellan kultur och hälsa. 

”Sjukhusbiblioteket har mycket lyrik.
Det är litteratur som en sjuk människa lätt
kan ta till sig…Allt som underlättar för de
sjuka ska man vara rädd om”:

Detta är bara några röster i en hel kör där
engagemanget sjuder för sjukhusbibliote-
ket. Och frågan är om det inte är just den
här typen av lokala opinioner som biter
bäst på sjukhusledningar och landstingspo-
litiker. Folkets vrede ska man inte förringa,
den kan flytta berg. 

Även Svensk Biblioteksförening har skri-
vit brev till sjukhusledningen i Halmstad
där man framför allt betonar kulturens be-
tydelse för hälsan med hänvisning till Na-
tionella folkhälsokommitténs slutbetänk-
ande (sou 2000:91) och riksdagens beslut
om mål för folkhälsan.

”Det är helt nödvändigt att sjukhusled-
ningen i samband med sitt beslut klargör
hur kulturförsörjningen i vården ska tillgo-
doses framöver, inte minst mot bagrund av
de nationella målen för folkhälsan”, skriver
Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk
Biblioteksförening.

HZ

Katarina Jandér föreläser.



Det är en lång resa som når sitt 
slut. En resa som biblioteken 
har all anledning att vara nöjda 
med. För att citera Susanna

Broms, verksjurist på kb:
–Texten tar hänsyn till bibliotekens situa-

tion och remissvaren. Det är hoppfullt.
Det var nämligen allt annat än självklart

1997 när eu:s första förslag till direktiv angå-
ende bl a digital överföring kom. 

Vid den här tidpunkten var många stora
intressen redan på plats och organiserade,
som de tyska förlagen och musikindustrin.
Eller, med Susanna Broms ord:

–Upphovsmännen är alltid på hugget.
Biblioteken vaknade däremot långsam-

mare. Det var först vid mitten av 1990-talet
de blev medvetna om frågan. Medlemska-

pet i eu gjorde också att det aktualiserades. 
Då blev däremot reaktionerna desto star-

kare. dik talar i en pressrelease från 1998 om
”Storebrors återkomst”. Och i Biblioteks-
bladet skriver dåvarande chefredaktören
Marianne Steinsaphir om direktivförslaget
att: ”Om det antas kommer det att bli gäl-
lande lag och därmed kan väl biblioteksvä-
sendet packa ihop.” (bbl nr 3, 1998)

Enligt eu:s förslag skulle nämligen rättig-
hetshavaren få oinskränkt rätt till sitt verk.
Tillstånd skulle krävas både för att kopiera
och överföra verket.

För biblioteken betydde det att det inte
skulle vara tillåtet att leverera kopior av di-
gitala verk på biblioteket eller utanför. Dess-
utom skulle man inte få överföra skyddat
material i eller utanför biblioteket – inte
utan att söka upphovsmannens tillstånd i
varje enskilt fall, något som skulle bli både
dyrt och krångligt.

Men inför eu:s förslag började alltså bib-
lioteken samla sig i en gemensam lobby. En
delegat på ifla-mötet i Peking 1996 menade
att förslaget såg ”…to the good of the mar-
ket more than to the good of the common.”
Som ett direkt resultat av det hela bildades
eblida (European Bureau of Library, Infor-
mation and Documentation Associations).

I Sverige valde justitiedepartementet att
hantera de motstridiga viljorna genom att
bjuda in till gemensamma samråd, som på-
gått sedan 1998. Där har olika intresseorga-
nisationer varit representerade, t ex stim,
Författarförbundet och kb, men också före-
tag som Eriksson och Telia. Samråden har
inte varit några stillsamma kafferep, diskus-
sionerna har varit både hårda och hetsiga.
Vid ett tillfälle reste sig t ex en representant

för upphovsmännen och vrålade: ”Biblio-
teken är för aggressiva!”

Men förhandlingarna har tickat vidare,
trots allt, och nu finns ett förslag som är på
väg att bli lag. Ett förslag som går bibliotek-
en tillmötes i mycket, om än inte i allt.

Biblioteken får:
•Kopiera digitalt på biblioteket.
• Skicka digitala dokument som fjärrlån.
•Låna ut digitala dokument till enskilda

låntagare, förutsatt att dom skrivs ut på pap-
per.

men allt är naturligtvis inte fritt och rosen-
rött. Biblioteken får inte:
• Kopiera från olagliga förlagor, dvs materi-

al som publiceras på nätet utan upphovs-
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Ny upphovsrättslag i år

Man har lyssnat 
på biblioteken 

Till sist ser den ut att bli verklighet. Upphovsrättslagen. Eller
åtminstone de nya bestämmelserna i lagen. Om allt går väl blir
det en ny lag den 1 juli, även om många misstänker att det
dröjer till årsskiftet.

Susanna Broms.



För Talboks- och punktskrifts-
biblioteket liksom för Myndig-
hets- och företagsbibliotek får
den nya lagen konsekvenser
som skiljer sig från andra bib-
liotek.

För myndighetsbibliotek och
företagsbibliotek är det stora frå-
getecknet de nya reglerna för
kopiering av material. Enligt för-

slaget får inga andra än offentliga bibliotek
låna ut kopior av handlingar, t ex från böck-
er och tidskrifter. Eller, för att använda upp-
hovsrättslagens definition av vilka bibliotek
det gäller, ”vetenskapliga bibliotek och fack-
bibliotek som drivs av det allmänna samt
folkbibliotek”.

Frågan är hur det ska hanteras. Skriv-
ningen i lagrådsremissen säger att det möjli-
gen kan anses tillåtet att kopiera för ”privat
bruk i tjänsten”. Betyder det att man kan
uppmana en låntagare att kopiera själv?
Och vad innebär egentligen privat bruk i
det sammanhanget? 

–Vi får väl beställa från British Library el-
ler kth eller kb, så får dom skicka kopian
direkt till låntagaren, säger Anna Maria
Magnusson, bibliotekarie på Vägverket.

En annan oklarhet gäller hur Internet
kan användas i föredrag och redovisningar.
Enligt den nya skrivningen kallas det of-
fentligt framförande när man visar upp si-
dor på Internet, och kräver upphovsman-
nens tillåtelse. Texten gör ett undantag för
skolor och undervisning, men hur blir det
på kurser och konferenser?

Här dyker avtalslicenserna upp igen. Åte-
rigen som ett problem, framförallt för att
man inte vet vilka parter som ska förhand-
la. Anna Maria Magnusson undrar varför
man inte som några andra europeiska län-
der valt att t ex använda sig av Copyright
Clearing Centers.

Och till sist återkommer den fråga som
alltid är aktuell när det gäller myndighets-
bibliotek: Vilka bibliotek är egentligen of-
fentliga? Hur ska man betrakta ett bibliotek
på en offentlig myndighet?

Det här är oklarheter som hängt med ge-
nom de olika förslagen och direktiven.
Marju Remes Castell, bibliotekschef på Lä-
kemedelsverket och ordförande för Svensk
Biblioteksförenings specialgrupp för statli-
ga bibliotek utanför universitets- och hög-
skoleområdet, menar att Svensk Biblioteks-
förenings styrelse kunde ha krävt tydligare
besked i föreningens remissvar. 

–Konsekvenser för bibliotek som inte är
”folkbibliotek eller vetenskapliga bibliotek
och fackbibliotek som drivs av det allmän-
na”, verkar helt ha glömts bort av departe-
mentet och Svensk Biblioteksförening, sä-
ger hon.

För Anna Maria Magnussons del innebär
den 1 juli framförallt osäkerhet om vad som
gäller. Eller, som Marju Remes Castell säger:

–Vi bara hoppas att någon ska göra klart
vad som gäller.

Annika Eriksson
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Oklara regler för
myndighets- och
företagsbibliotek 

mannens tillåtelse, vilket kan vara svårt
att kontrollera.

• Kopiera hela böcker annat än för fjärrlån.
• Tillåta privatpersoner att kopiera fler än

ett par exemplar för privat bruk (tidigare
gällde tio exemplar). Återigen något som
är svårt att kontrollera.

Här dyker det upp problem som fortfaran-
de inte är lösta. Hur och vem ska kontrolle-
ra att lagen efterlevs? Och hur ska biblio-
teken hantera ersättningen till upphovs-
männen?

I bägge fallen har departementet valt att
följa de system som redan finns för under-
visning och utbildning. Nämligen avtalsli-
censer som förhandlas fram med upphovs-
männens organisationer, som får se till att
reglerna följs. 

Åtminstone ett större universitetsbiblio-
tek har redan nu åkt dit på ett saftigt skade-
stånd när en kontrollant från BONUS upp-
täckte att det förekom kopiering utanför
avtal.

Svårare är det med själva avtalsförhand-
lingarna. Vem ska egentligen förhandla?
Svenska eller internationella upphovsmän?
Och från andra hållet; varje bibliotek för
sig? Eller kommunala bibliotek å den ena
sidan, statliga å den andra?

Och framförallt, vad gör man med de fall
där biblioteken redan betalar licenser för
digitalt material via Internet? Ska bibliotek-
en betala dubbelt för samma hantering?

Susanna Broms tror i och för sig att en
biblioteksmyndighet skulle kunna hantera
avtalslicenser, men tycker inte att det är en
självklar lösning.

– Jag tror inte att olika bibliotekstyper, t
ex folkbibliotek och forskningsbibliotek,
kan följa samma avtalsvillkor. Förutsätt-
ningarna är för olika, menar hon.

För de flesta bibliotek kommer den 1 juli
att innebära arbete med avtalslicenser. För
övrigt ändras inte arbetsrutinerna nämn-
värt.

Som Susanna Broms säger:
–Det viktigaste är att alla lär sig vad som

gäller, så att vi kan börja utnyttja förbätt-
ringarna.

Annika Eriksson

Anna Maria Magnusson.



Talboks- och punktskriftsbiblio-
teket (tpb) har väntat länge på
den nya upphovsrättslagen. Vän-
tat och sett fram emot den.

–Om man låter bli att veckla in sig i kom-
plikationer är den bra för vår verksamhet,
säger Ingar Beckman Hirschfeldt, biblio-
tekschef.

Med den nya skrivningen räcker det att
ett verk är offentliggjort för att man ska
kunna bearbeta det. Tidigare skulle det vara
utgivet, vilket skapade problem med en hel
del material som finns på nätet. 

Den nya lagtexten innebär också att man
får återge bilder, vilket skapar stora möjlig-
heter att utnyttja alla de resurser som den
nya tekniken innebär.

En annan stor förbättring är att man
kommer att kunna göra talbok även om ett
verk redan finns som ljudbok. Den ljud-
boksvåg som pågått de senaste åren har an-
nars varit ett stort problem för de synskada-
de. Ljudbokens cd-skivor har nämligen ing-
en märkning som gör det möjligt för syn-
skadade att skilja dem åt.

Definitionen av målgrupper är också en
ljuspunkt. Den gamla lagtexten talade om
väl avgränsade användargrupper. Den nya
lagtexten är betydligt öppnare. Framställ-
ningen får ske av exemplar som personer
med funktionshinder behöver för att kunna
ta del av verken.

Däremot är lagen strängare när det gäller
att följa upp hur den efterlevs. tpb har inga
låntagare, eftersom man förmedlar böcker
till biblioteken. Som producent blir där-
emot tpb skadeståndsskyldig om materialet
används utanför regelverket.

Överhuvudtaget har intresset för talböck-
er vaknat i och med den nya teknikens möj-
ligheter. 

–De gamla talböckerna var aldrig riktigt
intressanta för någon annan än de läshandi-
kappade. Men de nya formaten, med möj-
lighet till multimedia, är attraktiva för
många, menar Ingar Beckman Hirschfeldt.

I det här sammanhanget återkommer dis-
kussionen kring avtalslicenser som lösning
på de fall där upphovsmannens tillåtelse
krävs.

–En biblioteksmyndighet som har till-
gänglighet som inriktning i sina licensavtal
vore toppen, menar Ingar Beckman Hirsch-
feldt.

Bland det första tpb kommer att ta itu
med den första juli är att se över de talböck-
er som ”blivit dödade” av att det getts ut
ljudböcker. Ett arbete Ingar Beckman
Hirschfeldt ser fram emot:

–Vi ska väcka dem ur deras törnrosa-
sömn och göra daisy av dem.

Annika Eriksson
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Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Ny lagtext ger nya möjligheter 

Ingar Beckman Hirschfeldt.

bonus

Bonus presskopia är en upphovsrättsorganisation
som representerar såväl upphovsmän som förläggare
och utgivare av böcker, läromedel, press, noter och
bilder av olika slag.
De inkasserar, förvaltar och fördelar ersättning för
mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk
samt fotografiska bilder. Det gör de genom att teck-
na sk kopieringslicenser med företag, myndigheter,
skolor och universitet.

copyright clearing center

Tar upp betalning för användande av skyddade verk
och delar ut ersättningen till upphovsmännen enligt
olika modeller, t ex för dokumenterad användning
eller som stipendier.

eblida

The European Bureau of Library, Information and
Documentation Associations. En oberoende paraply-
organisation, bl a för bibliotek och arkiv i Europa.
EBLIDA arbetar framför allt med frågor som gäller
informationssamhället, som t ex upphovsrätt och
avtalslicenser. Målsättningen är att arbeta för fri till-
gång till information i den digitala eran, och för att
stärka bibliotekens och arkivens roll i detta.

daisy

Digitalt Audiobaserat Informationssystem. Ett format
som tagits fram för att göra information tillgänglig
för personer med läshandikapp. DAISY kan presente-
ra både ljud, bild och text. Formatet utvecklades i
Sverige 1993 av TPB och Labyrintdata, men används
idag över hela världen.

Fakta upphovsrätt
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För att även få en upphovs-
mans syn på saken bad vi Karl
Erik Tallmo, kulturjournalist
och utgivare av nättidskriften
The Art Bin, kommentera det
nya förslaget till lagtext. 

– Jag har väl alltid legat i någon sorts mittfå-
ra när det gäller upphovsrätten, aldrig hållit
med de ”fundamentalister” som vill in-
skränka undantagen med hänvisning till att
ny teknik förändrat villkoren för exemplar-
framställning och spridning. Jag tycker det
är viktigt att försöka behålla ungefär den
nivå vi har haft under några decennier vad
gäller citaträtt i kritiska arbeten och kopie-
ringsrätt för enskilt eller privat bruk. Jag har
ju så att säga haft ett ben i varje läger, som
författare och tidskriftsredaktör, och jag
tycker inte det är särskilt svårt att se att en
balans mellan båda intressena är nödvän-
dig. Det finns många också som helt vill av-
skaffa upphovsrätten men de har ofta inte
insett hur viktig den ideella rätten är, se t.ex.
http://www.nisus.se/archive/040817.html.

–Visst händer det att saker stjäls från mig
på nätet, men hittills har det gått rätt bra att
skriva arga brev till den som innehar ser-
vern så brukar materialet tas bort. Som upp-
hovsrättsinnehavare har man ändå möjlig-
het att se mellan fingrarna med detta om
man vill. Det gör även större företag (film-
bolag och skivbolag) som inser att viss pi-
ratkopiering kan vara bra reklam. Men man
kan ju när som helst välja att sätta ned fo-
ten.

–Lagrådet har yttrat sig nyligen om re-
missen och rådet gjorde främst formule-
ringarna i vissa paragrafer lite enklare och
smidigare. Huvudkritiken var annars att
upphovsrättslagen nu är ett lappverk som är
svåröverskådligt för gemene man. Och det
är förstås en viktig kritik. Kan lagen skrivas
om senare och bli mera enhetlig och gärna
så teknikneutral som möjligt så vore det
bra. 

undrade gjorde Annika Eriksson
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”Visst händer det att det
stjäls från mig på nätet”

några viktiga årtal:

1997 
EU kommissionen lade fram ett förslag till direktiv

1998 
Justitiedepartementet kallade vissa berörda intres-
seorganisationer till det första i en rad samråd

2001 
EU-parlamentets och rådets direktiv antogs av par-
lamentet. Alla EU-stater skall inarbeta direktivet i
sin lagstiftning inom 18 månader.

2003 
Justitiedepartementets förslag till inarbetning av
direktivet i svensk lagstiftning blev klart. Det gick
ut på remiss.

2005 
I januari överlämnade regeringen ett förslag till
ändring av upphovsrättslagen till lagrådet.
Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli. Lagrå-
det lämnade sitt yttrande den 8 februari och en
proposition väntas under mars månad. Först däref-
ter kan riksdagen ta ställning och faktiskt besluta
om en lag.

www.biketjanst.se

Tel 0472 - 300 36
Fax 0472 - 344 36

Exlibris
2000-talets
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Codeco Sverige AB
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SJÄLVBETJÄNINGS-
TERMINALER från
CODECO
MARK 3
Terminal för utlån
och återlämning.
Fristående
placering i
bibliotekslokal. 

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

PLASTFODRAL TILL CD-
DVD-VIDEO-CDROM

från
Sund Sound

Platsbesparande
Streckkod & larm på mediet
Anpassade för användning i
självbetjäningsterminaler
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Karl Erik Tallmo.



Framöver ska all nyanställning inom kultur-
och biblioteksverksamheten i Ronneby sty-
ras av positiv särbehandling av personer
med utländsk bakgrund. Det har politiker-
na i Ronnebys biblioteks- och kulturnämnd
bestämt. Konkret betyder det att finns det
två sökande med samma kompetens till ett
jobb ska den som är underrepresenterad på
arbetsplatsen anställas. 

Biblioteks- och kulturnämndens ordfö-
rande Peter Bowin (v):

–Beslutet följer kommunens mångfalds-
plan som antagits på kommunstyrelsenivå.
Det vi har gjort är att bryta ned det på
nämndnivå och göra ett eget mångfaldsdo-
kument – som följer kommunens övergri-
pande – för att ge vår kulturchef ett redskap
vid rekryteringar. Jag har ju med egna ögon
sett hur det går till vid tillsättningar. Finns
det två likvärdiga sökanden väljer man den
som är svensk. Frågar man sedan varför? är
svaret i regel: Jamen vi måste ha någon med
social kompetens… Härifrån kommer vi i
alla fall inte gå ut med annonser som efter-
frågar social kompetens. För vad är social
kompetens egentligen? Det är en fråga som
nog många får svårt att svara på. Om man
redan i annonsen efterlyser någon med so-
cial kompetens ger det fel signaler, säger Pe-
ter Bowin.

Ronneby är en liten kommun med cirka
29 000 invånare. Peter Bowin uppskattar att
omkring tio procent av invånarna kommer
från andra länder än Sverige. Av kommu-
nens alla anställda har cirka fyra procent ut-
ländsk bakgrund. Bland biblioteks- och kul-
turarbetarna fanns det fram tills alldeles ny-
ligen inte en enda med icke-svensk bak-
grund i organisationen.

–Nu finns det en och hon kommer från
Australien. En person med utländsk bak-
grund på 25 anställda – det ser inte bra ut
och visar att något måste göras, säger Peter
Bowin som menar att den mångkulturella

verklighet man lever i också måste återspe-
glas i organisationen.

Man kan ju tycka, just med tanke på den
kvinnodominerade biblioteksverksamhe-
ten att man även borde särbehandla positivt
beträffande kön, något Peter Bowin inte är
främmande för. 

–Av tjugo anställda på biblioteket är två
män. Står man i valet och kvalet mellan en
manlig bibliotekarie och en kvinnlig med
likvärdiga kvalifikationer tycker jag att man
ska välja mannen. Vi måste se över de här
strömlinjeformade strukturerna. Jag tror
inte att dessa obalanser uppstår för att folk
är uppsåtligt elaka utan att det är någonting
som bara flyter på, ingen tänker på det.

Särbehandling även om den är positiv
brukar inte uppskattas särskilt mycket, ofta
inte ens av den som så att säga vinner på
det. Att bli anställd uttryckligen på grund
av att man har en annan härkomst – finns
det inte en risk för ett slags stigmatisering?

–Vi har naturligtvis funderat igenom det
här noga. Som det är nu blir ju den med ut-
ländsk bakgrund alltid bortvald, också det
är ett slags stigma. Har man två som söker
samma jobb och som är jämnstarka kan jag
inte se det som en risk om man väljer det
som saknas på arbetsplatsen, säger Peter Bo-
win.

Mångfaldsdokumentet har startat en dis-
kussion och ”satt i gång saker”, bland annat
har ett samarbete inletts med Arbetsför-
medlingen. Det syftar till exempel till att få
in praktikanter, exempelvis till biblioteket.
Vidare öppnar beslutet om positiv särbe-
handling upp för mer djupgående diskus-
sioner om vad det är för kompetens som
verkligen efterfrågas när man ska rekrytera. 

–Ta det här med biblioteken, demokra-
tiska institutioner, öppna för alla och där al-
las lånekort är lika mycket värda men bak-
om lånedisken – där är det etniskt rensat.
Jag har till och med varit med om att man

anställde en assistent istället för en irakier
med bibliotekarieutbildning.

Hittills har reaktionerna bara varit positi-
va. Ingen hätsk debatt har flammat upp och
inga hakkors har kommit i Peter Bowins
brevlåda. Inte ännu. Han är övertygad om
att den dagen beslutet omsätts i praktisk
verklighet blir det säkert diskussioner. 

–Då får givetvis jag och nämnden stå till
svars. Det vi känner är att vi genom mång-
faldsdokumentet och beslutet om ”positiv
särbehandling” har lyft bort det ansvaret
från kulturchefen. När man har en obalans
måste man ha instrument för att rätta till
det. Fungerar det inte eller blir det en oba-
lans åt det andra hållet får man inte vara
sämre än att man kan ändra tillbaka igen.

Sägas ska också att det inte precis är frå-
gan om några mängder av tjänster som
utannonseras i Ronneby inom kultur- och
biblioteksområdet, på sin höjd kan det röra
sig om 1,5 tjänster på ett år. Beslutet om po-
sitiv särbehandling är en intention lika
mycket som en markering från nämndens
sida. 

I nämnden, där socialdemokraterna till-
sammans med vänsterpartiet har majoritet,
fanns inga motsättningar inför beslutet.

–Det känns väldigt skönt att kunna svara
nej på det, säger Peter Bowin.

Henriette Zorn
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Positiv särbehandling för nya biblioteksjobb i Ronneby

Organisationen 
ska spegla verkligheten

Hittills har man
bara fått positiva
reaktioner, säger
Peter Bowin (v),
biblioteks- och 
kulturnämndens
ordförande i 
Ronneby.



Det brukar vara jämmer och elände när
kommun- och landstingsekonomi kommer
på tal. Men någonting har hänt. De första
preliminära boksluten för året har redovi-
sats och resultaten är överraskande positiva
enligt Dagens Samhälle (2005-02-01).

Så sent som i oktober gjorde tidningen
en undersökning som visade att 158 av lan-
dets kommuner inte räknade med att klara
balans i ekonomin 2004. Tolv landsting sa
samma sak.

Men nu verkar det alltså ha tagit en an-
nan vändning. Hur har då den här perioden
sett ut för bibliotekens del? bbl ringde till
några bibliotek som finns i ett par av de
kommuner och landsting som verkar få ett
betydligt trevligare resultat än väntat.

Härnösand
Istället för ett underskott 
på några miljoner räknar 
kommunen med tolv miljoner
kronor i överskott.

Härnösands bibliotek har hållit budget och
i stort sett fortsatt med den vanliga verk-
samheten. Däremot har man följt räkenska-
perna noga och varit försiktig med vikarier
och extrautgifter när det har sett ut att be-
hövas.

Kommunen har också försökt underlätta
arbetet med ekonomin. Ledningsgruppen i
SKU-förvaltningen (Skola, kultur, utbild-
ning) har haft regelbundna avstämningar
med kommunens ekonom. Hon levererar
siffror, resultat och hjälper till med analyser.
Kommunen har också ordnat kurser för
budgetansvariga, där de lärt sig att hantera
och kontrollera budget under löpande rä-
kenskapsår.

Så även om ramarna blivit snävare har
medvetenheten höjts om hur man kan han-
tera ekonomin.

–Ekonomin kan vara god innanför bud-
getramarna, menar Jan Wolf-Watz, biblio-
tekschef, och fortsätter:

–Svångremmen har dragits åt, men mag-
säcken är intakt.

Gävle
I somras befarade kommunen
att bokslutet skulle landa på
100 miljoner back. Nu ser det
ut att gå nästan jämnt upp, så
när som på någon miljon.

–Det handlar mycket om att beslut som fat-
tades under 2003 slagit igenom under 2004,
förklarar Lisbeth Forslund, bibliotekschef.

Framförallt gäller det beslutet att avveck-
la bokbussen och att upphöra med arbets-
platsutlåning. Tills alldeles nyligen hade
man också anställningsstopp och ingen

övertid. Båda delar har visserligen hävts
men man är fortfarande försiktig. 

–Det har varit tufft de senaste två åren,
menar Lisbeth Forslund.

Men det har hänt positiva saker också.
Både Stadsbiblioteket och ett filialbibliotek
byggdes om under 2004. Stadsbiblioteket
har inlett ett samarbete med Lantmäteriet,
som gör det möjligt för låntagare att bestäl-
la kartor via biblioteket. Ett Lärcentrum har
också byggts upp i biblioteket, tillsammans
med vuxenutbildningen och Gävle Hög-
skola. 

–Erfarenheten av den här perioden är att
man måste våga släppa loss kreativiteten,
menar Lisbeth Forslund.

Inte minst handlar det om att våga priori-
tera och omfördela.

–Det finns mycket att göra inom de ra-
mar man har. Det gäller att se vad man har,
inte vad man förlorar, avslutar Lisbeth Fors-
lund.
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Positiva bokslut från
kommuner och landsting 
– men biblioteken måste fortsätta spara

Jan Wolf-Watz: Svångremmen har dragits åt,

men magsäcken är intakt. FOTO: LARS LUNDSTRÖM

Lisbeth Forslund: Det har varit tufft de senaste
två åren.



Sollefteå
Istället för det nollresultat
man befarade verkar det bli
ett plus på 14,5 miljoner kro-
nor.

–Vi har magra år bakom oss och vi har ma-
gra år framför oss, säger Christina Johans-
son, bibliotekschef.

Det handlar om flera års besparingar av
olika slag. I maj 2003 fick kommunen en
akut budgetkris och halva medieanslaget
drogs in. 2004 fick biblioteket tillbaka an-
slaget, men istället skulle man göra egna be-
sparingar på 240 000 kronor. En summa
som visade sig bli en faktisk besparing på
500 000 kronor.

Bibliotekets eget förslag var att se över
kostnaden för bokbuss och istället köpa
tjänsten av grannkommunen Kramfors,
men politikerna ansåg det vara viktigt att fi-
lialerna skulle få finnas kvar. Det gör de nu,
men med nästan halverade öppettider.

–Det verkar vara viktigt att biblioteken
finns, men de får vara hur små som helst,
menar Christina Johansson.

Under 2005 gäller indragningarna lokal-
kostnader, t ex för kommunens skolor. Ef-
tersom bibliotekets filialer till största delen
är integrerade skol- och folkbibliotek drab-
bar det även biblioteksarbetet. Ett sätt att
spara är att flytta dagis till skolan. Eftersom
bibliotekets lokaler ofta lämpar sig bäst för
dagis blir det biblioteket som får flytta på
sig. Ett exempel finns där verksamheten
flyttat ner till en källarkorridor. 

En annan besparing handlar om att sko-
lan krymper sin verksamhet till färre hus. På
så sätt kan enstaka byggnader rivas eller
kallställas. Hittills har det oftast visat sig
vara det hus där biblioteket ligger.

Samtidigt finns det biblioteksverksamhet

som kommunen satsar pengar på. Till ex-
empel ett samarbete kring Lärcentra och
vuxenutbildning som biblioteket driver till-
sammans med Kramfors kommun. 

–Men när det gäller andra bibliotek ser
dom bara ett rum med böcker, hävdar
Christina Johansson. 

Förklaringen till de fortsatta besparingar-
na trots det goda budgetresultatet, ligger i
de pensioner som ska börja betalas ut om
ungefär femton år.

–Rätt generation har inte belastats som
de skulle, menar Ulla Fors Nilsson, ekono-
michef i Sollefteå kommun.

För att få råd med de framtida pensions-
utbetalningarna måste kommunen alltså se
till att bygga upp ett stabilt eget kapital. Det
är dessutom inte de egna besparingarnas
förtjänst att 2004 års resultat verkar bli så
positivt, det handlar istället främst om de
låga räntorna.

–Vi tar det år för år, säger Ulla Fors Nils-
son, det är ingen som orkar se för långt
framåt.

Örebro landsting
Tidigare beräkningar visade
att budgeten för första gång-
en på många år var i balans
med ca sju miljoner kronor
plus. Nu ser överskottet ut att
sluta på närmare 20 miljoner
kronor.

–Vi har inte varit drabbade av de dåliga ti-
derna, och förmodligen märks inte de goda
heller, säger Peter Alsbjer, länsbibliotekarie.

För länsbibliotekets del har budgeten le-
gat på ungefär samma nivå under många år.
Peter Alsbjer tror att det kan hänga ihop

med att den politiska majoriteten i länet va-
rit stabil en längre tid, vilket gjort att verk-
samheten inte ifrågasatts.

Bibliotekens del av landstingets budget
är också en mycket liten del av den totala
ekonomin.

–En grov uppskattning är väl att regional
utveckling står för fem procent av budget,
kultur får en mindre del av detta och biblio-
tek en ännu mindre del, menar Peter Als-
bjer.

Landstinget i
Östergötland
Budgetberäkningen förut-
spådde 69 miljoner kronor
plus, men det ser ut att landa
på närmare 128 miljoner kro-
nor.

–Det påverkar oss inte alls, säger Kerstin
Olsson, länsbibliotekarie.

För några år sedan gick man över till re-
gionförbund, där landsting och kommuner
gemensamt bidrar till budgeten med lika
stora delar. I år får man visserligen bara en
uppskrivning med en procent, men det på-
verkar inte verksamheten mycket. 

Däremot har de senaste årens dåliga börs-
utveckling varit kännbar. Det har varit svår-
are att få projektpengar, eftersom de fonder
man söker från har haft lägre avkastning.

–Den ordinarie verksamheten finns det
pengar till, men om man vill ha extra klös är
man beroende av projektmedel, menar
Kerstin Olsson.

Annika Eriksson
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Kerstin Olsson: Den ordinarie verksamheten
finns det pengar till. FOTO: LENA VITAK



På Riksantikvarieämbetet och
Vitterhetsakademiens biblio-
tek blev man inte glad när
Lokaliseringsutredningens för-
slag presenterades i slutet av
januari. Där föreslås att hela
den myndighet som är Riksan-
tikvarieämbetet utlokaliseras
till Gotland – allt utom myn-
dighetens uppdragsverksam-
het som redan är lokaliserad
till flera platser i landet.
Snabbt mobiliserades upprop
och protester och den mediala
uppmärksamheten har varit
stor.

Det var i september 2004 som 
regeringen gav Jan Bergqvist i 
uppdrag att föreslå lämpliga 
utlokaliseringar av statliga

arbetstillfällen till de lokala regioner som
mest berörs av försvarsomställningen:
Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristine-
hamn och Gotland. 

Remissinstanser och kritiker dömer ut
förslaget, dels på ekonomiska grunder, dels
för att man menar att kulturarvet hotas.
Vitterhetsakademiens bibliotek får sägas
ingå i flyttlasset. Sedan 1786 har biblioteket
varit nära knutet till Vitterhetsakademien,
Riksantikvarieämbetet, Statens historiska
museum, Kungliga Myntkabinettet och
Medelhavsmuseet. I förslaget uttrycker sig
dock utredaren ganska försiktigt om biblio-
teket.

”En särskild fråga som behöver prövas är
myndighetens behov av utrymmen för det kultur-
historiska forskningsbiblioteket och det antikva-
riskt topografiska arkivet (ATA)... Med tanke
på att det handlar om så stora samlingar och de
särskilda krav som finns på förhållandena för
dess förvaring föreslår vi att formerna för etable-
ring och överföring av samlingarna utreds i sär-
skild ordning”

Kerstin Assarsson-Rizzi, bibliotekschef
på Vitterhetsakademiens bibliotek, vet inte
vad passusen ”i särskild ordning” egentligen
betyder.

–Som jag tolkar det handlar det inte om
bibliotek och arkiv ska flytta eller inte utan
hur och när. Det är ju inte precis frågan om
att flytta ett vanligt kontor, säger hon.

en hake i förslaget är att biblioteket inte
ägs av staten utan av Vitterhetsakademien
som bestämt motsätter sig en flytt. När det
gäller arkivet finns ett avtal med staten och
det begränsar Vitterhetsakademiens infly-
tande. Arkivet är dock fortfarande akademi-
ens egendom. Det starkaste argumentet

mot en flytt är för Kerstin Assarsson-Rizzis
del att det skulle innebära en drastisk för-
sämring av tillgängligheten. 

–Det jag främst vänder mig mot i försla-
get är att det över huvud taget inte ägnar en
tanke åt dem som är våra kunder. 80 pro-
cent av våra användare finns i Stockholms-
regionen och Stockholms universitet och
Södertörns högskola står för 50 procent.

–Stora delar av våra samlingar måste lä-
sas på plats, de kan inte lånas hem.

Samarbetet med till exempel Stockholms
universitet har bland annat inneburit en
tyst överenskommelse om att Stockholms
universitet inte fördjupat sina samlingar
inom de speciella ämnesområden som Vitt-
erhetsakademiens bibliotek bevakar. 

1998 skildes de tre museerna, Statens his-
toriska museum, Kungliga myntkabinettet
och Medelhavsmuseet från Riksantikvarie-
ämbetet och bildade en egen myndighet.
De samlingar som fanns på Kungliga mynt-
kabinettet och Medelhavsmuseet förblev fi-
lialer till biblioteket. Vid en eventuell flytt
förlorar Statens historiska museum och
Kungliga myntkabinettet sina bibliotek.

om en flytt av biblioteket blir aktuell skul-
le det beröra tolv personer. Kerstin Assars-
son-Rizzi finner det oproportionerligt att
flytta den mängd samlingar som det hand-
lar om för att skapa tolv arbetstillfällen på
Gotland.

Hon är tveksam till att själv flytta med.
–Det skulle vara under en övergångsperi-

od i så fall för att inte lämna samlingarna i
sticket. Min man skulle aldrig få jobb där,
säger hon.

Överhuvudtaget finns det ingenting som
talar för en flytt till Gotland, anser hon.

–Nej, det finns inget som är positivt med
det. Då skulle vi behöva bli ett digitalt bib-
liotek och digitaliseringen inom humaniora
– med fulltextöverföringar – går väldigt
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Lokaliseringsutredningens förslag upprör

Vittert bibliotek vägrar flytt

Det jag främst vänder mig mot i förslaget är att
det över huvud taget inte ägnar en tanke åt
dem som är våra kunder, säger Kerstin Assars-
son-Rizzi.
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trögt. Det finns heller ingen plan för hur
man ska kunna digitalisera dessa gamla
samlingar. Det hade varit positivt om man
hade valt att satsa på en digitaliseringsverk-
samhet på Gotland istället.

I den mediala proteststormen framhävs
den nära kopplingen mellan Riksantikvarie-
ämbetet (raä) och bibliotek och arkiv. Vad
skulle det innebära om raä flyttar till Got-
land men bibliotek och arkiv blir kvar i
Stockholm?

–Det innebär problem för raä som står
utan bibliotek och som väl då måste bygga
upp ett myndighetsbibliotek. Det är klart
att man kan tänka sig att biblioteket blev en
mer fristående enhet till raä, säger Kerstin
Assarsson-Rizzi och hänvisar till den utred-
ning om raä och Vitterhetsakademiens
bibliotek som Margareta Törngren gjorde
för ett par år sedan. 

de alternativ som nämns i Margareta
Törngrens utredning är att det skapas en

mer fristående organisatorisk form för bib-
lioteket men med bibehållen anknytning
till myndigheten. Som en modell och ex-
empel anges stiftelsen Svenska Barnboksin-
stitutet (sbi) som har en fristående ställning
i förhållande till Kungliga biblioteket som
sedan 1989 är tillsynsmyndighet för sbi. 

En annan möjlighet som nämns är byte
av huvudman. Kungliga biblioteket är en
möjlighet. En annan är att föra in biblio-
teket som en tredje del i myndigheten Sta-
tens historiska museer och som idag består
av Statens historiska museum och Kungliga
myntkabinettet och som hör till Utbild-
nings- och kulturdepartementet.

Ytterligare en annan möjlighet är att bib-
lioteket blir privat.

Idag har biblioteket fem miljoner i anslag
från staten och 1,5 miljoner från Vitterhets-
akademien.

Vitterhetsakademien verkar, enligt Kers-
tin Assarsson-Rizzi, villig att också i fort-
sättningen ta sitt ansvar för bibliotekets ut-

veckling och bidra med ekonomiskt stöd
till verksamheten.

Andra veckan i februari i år kunde biblio-
teket och arkivet äntligen flytta in i de nya
ändamålsenliga lokalerna i Östra stallet.
Officiell invigning sker den 20 maj. I tre års
tid har ombyggnaden pågått, kampen för
att få nya lokaler ännu längre, 20 år. Och
pengar har det kostat.

Kerstin Assarsson-Rizzi tycker att det är
märkligt att utredarna förhåller sig så kall-
sinniga till den investering på 100 miljoner
kronor som staten gjort för att samla arkiv-
ets och bibliotekets material i nya lokaler.

Än är inget avgjort. Nu väntar samman-
ställningen av remissvaren och man hoppas
att Leif Pagrotsky kommer att lyssna. En
proposition väntas före 14 april och beslut
kommer att fattas före sommaren. 

Kerstin Assarsson-Rizzi:
–Klart man är orolig. Politiska beslut vet

man aldrig var man har.
Henriette Zorn
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Interiör från den Öppna tidskriftssamlingen i det nya biblioteket i Östra stallet.
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Statens ljud- och bildarkiv (slba) var under
2004 föremål för en statlig utredning: Beva-
ra ljud och rörlig bild (sou:53). En av de vik-
tigaste och största åtgärderna som föreslogs
i utredningen var den om en så kallad mig-
rering (överföring, överflyttning) av äldre
analogt inspelat material, det vill säga en
omfattande digitalisering av slba:s sam-
lingar. Migrationsprojektet skulle genomfö-
ras under en tioårsperiod och kräver ny fi-
nansiering. 

I fall regeringen fattar beslut om ett mig-
rationsprojekt, vilket forskningspropositio-
nen kommer att ge besked om, är det troligt
att den verksamheten lokaliseras till
Östersund. Det är i alla fall Lokaliseringsut-
redningens utgångspunkt. Och generaldi-
rektören för slba, Sven Allerstrand tycker
att det är helt rimligt.

–Eftersom det handlar om ett helt nytt
projekt tycker jag att man måste kunna dis-
kutera att verksamheten kan ligga på annan
ort än Stockholm, säger han.

I Lokaliseringsutredningen räknar man
med att migrationsprojektet kan ge 30 årsar-
beten, samtliga handlar om nyrekrytering-
ar. Men i utredningen finns också mellan
raderna att hela myndigheten på sikt kan
komma att utlokaliseras och då med Öster-
sund som förstahandsval. Något som Sven
Allerstrand ställer sig skeptiskt till.

–Vi tycker att vi har goda argument för

att bli kvar i Stockholm, vi är en forsk-
ningsinstitution som har många besökare
varje dag. De flesta av våra leverantörer så
som svt, sr och Filminstitutet finns i
Stockholm, de budar ofta över sitt material.
Vi är en myndighet som omfattas av pliktle-
veranslagen och såväl användare som leve-
rantörer är koncentrerade till Stockholm,
säger Sven Allerstrand.

Han menar att en utlokalisering av hela
myndigheten skulle försvåra de uppdrag
som myndigheten har. Som det viktigaste
för slba:s del ser han nu att migrationspro-
jektet blir verklighet:

–Det är väldigt viktigt för hela verksam-
heten att rädda och digitalisera de gamla
samlingarna.

HZ

fakta statens ljud- och bildarkiv

Statens ljud- och bildarkiv har ett nationellt arkivansvar
för insamling, bevarande och tillhandahållande av ljud
och rörliga bilder.
Myndigheten sorterar under utbildningsdepartementet.
Lagstiftning: Lagen om pliktexemplar av dokument
(SFS 1998:1392)
Start: 1979 (då under namnet Arkivet för ljud och
bild).
Budget: 41,8 milj kr (2004).
Personal: ca 65 personer, företrädesvis bibliotekarier
och tekniker.
Generaldirektör: Sven Allerstrand.

fakta: riksantikvarieämbetet och 
vitterhetsakademiens bibliotek

Riksantikvarierämbetet är en central förvaltnings-
myndighet som ska verka för att alla samhällssektorer,
organisationer och enskilda tar ansvar för kulturmiljön
och kulturarvet. Det operativa kulturmiljöarbetet sköts
av myndigheter och organisationer regionalt och
lokalt.

Vitterhetsakademiens bibliotek är norra Europas
främsta bibliotek inom sina specialområden arkeologi,
medeltidens arkitektur och konsthistoria, numismatik,
kulturmiljövård etc, en nationell resurs för alla som
arbetar med eller har intresse för kulturarvet.

Biblioteket har sedan starten 1786 varit knutet till
Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet, Statens
historiska museum, Kungl. myntkabinettet och Medel-
havsmuseet.

Samlingarna består idag av 400 000 volymer (7000
hyllmeter).

Vitterhetsakademiens bibliotek är enligt RAÄs
instruktion ett forskningsbibliotek med nationellt
ansvar och inte ett vanligt myndighetsbibliotek. Forsk-
are vid Sthlms universitet och Södertörns högskola
svarar för cirka 50 % av hemlånen. Allmänheten för ca
10%. Fjärrlån utanför Sthlm för ca 10%. Läsesalslånen
utgör ca 10%. Resterande ca 20-25% står de anställda
vid RAÄ och SHMM för.

Hemlånen uppgår till ca 40 000/år. Fjärrlånen till
andra bibliotek inom och utom landet ökade mellan
2003 och 2004 med 18% till 3 646 lån.

Biblioteket har mellan 13 000–14 000 besök per år.
Stockholmsregionens studenter och forskare svarar

för hälften av bibliotekets utlåning. 

ATA: Antikvarisk-topografiska arkivet är ett centralt
arkiv för kulturmiljövården med systematiska samlingar
från 1800-talet och framåt. Arkivet är idag en kun-
skapsbas för kulturarvsförvaltningen och för forskning
och utbildning.
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Får utredarna som de vill kan delar av Na-
turvårdsverket utlokaliseras till Östersund.
Det man föreslår är att Naturresursavdel-
ningen – den avdelning som hanterar ge-
nomförandet av den nationella miljöpoliti-
ken på naturresursområdet – flyttas till an-
nan ort. Totalt handlar det om 80 tjänster. 

–Biblioteket kommer inte att flytta. Där-
emot kan det bli aktuellt att öppna en filial
i Östersund om det är så att en hel avdel-
ning ska utlokaliseras, säger Marie-Louise
Hultman, enhetschef på Naturvårdsverkets
bibliotek.

Biblioteket är bara en av flera stödfunk-
tioner som berörs i fall en flytt blir aktuell.
Att en bibliotekarie, idag stationär i Stock-
holm, skulle flytta till Östersund för att fö-

restå filialen är inte troligt. Det som krävs är
ett nytt bibliotekssystem som gör det möj-
ligt att hantera servicen elektroniskt. 

–Vi har just nu anbud ute för upphand-
ling av ett nytt bibliotekssystem och ett av
kraven vi ställer är att det också ska kunna
serva en filial. Vi hann precis få med det och
det var just med tanke på de utlokaliserings-
planer som finns. 

– Jag tycker att det är ett rimligt krav att
den personal som flyttar ska ha samma bib-
lioteksservice som den i Stockholm, säger
Marie-Louise Hultman.

HZ

fakta naturvårdsverkets bibliotek

Ett specialbibliotek för information kring den yttre mil-
jön. De samlingar som finns på biblioteket är en natio-
nell tillgång för miljöforskningen och för övrigt miljöar-
bete. På biblioteket finns Naturvårdsverkets publikatio-
ner, monografier, rapportserier, Allmänna råd, Hand-
böcker, Branschfakta etc men även rapporter från
andra myndigheter och institutioner som Boverket,
Vägverket, IVL, EEA för att nämna några. Vidare finns
statistik inom miljö och angränsande områden, stan-
darder inom miljö, monografier, på främst svenska och
engelska inom ämnesområden som miljöekonomi, mil-
jöledning, ekologi, biologisk mångfald men även juri-
dik, ekonomi och Europarätt.
Man kan låna material från samlingarna, antingen
genom att besöka biblioteket eller via bibliotekskatalo-
gen. 
Naturvårdsverkets bibliotek har idag fem bibliotekarier. 
Under 2004 hade man cirka 6100 utlån och i genom-
snitt 22 besökare per dag. Siffran inkluderar interna
(handläggare) och externa besökare.

Naturvårdsverkets bibliotek:
Filial i Östersund kan bli aktuellt

Statens ljud- och bildarkiv:
Avvaktar forskningspropositionen
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Enligt Lokaliseringsutredningen förslag ska
70 tjänster på Arbetslivsinstitutet i Stock-
holm utlokaliseras till Gotland, Karlstad och
Östersund. I utredningens analys av myndig-
heten skriver man att Arbetslivsbiblioteket är
den serviceenhet som skulle påverkas mest
av en utlokalisering. Bibliotekets publika
verksamhet med 7000 till 8000 externa besö-
kare per år skulle troligen minska eftersom
bibliotekets tillgänglighet för en stor del av
användarna avgränsas. Möjlighet att beställa
material via Internet kan i viss mån kompen-
sera den minskade fysiska tillgängligheten
och man håller det inte för osannolikt att
”biblioteket skulle finna sig tillrätta i och på
ett positivt sätt förstärka ett befintligt univer-
sitets- och högskolebibliotek på annan ort”.
Biblioteket har 19 anställda.

Peter Lindgren, bibliotekschef på Arbets-
livsinstitutets bibliotek, känner ingen oro, i
alla fall inte för egen del, tillägger han. 

–Det är inte klart på vilket sätt det här
kommer att beröra biblioteket. Enligt för-

slaget ska man inrätta basenheter med beto-
ning på forskning på dessa orter. Men det
finns inga beslut om vilka tjänster som ska
flyttas och hur det i slutändan kan komma
att påverka biblioteket kan jag inte säga.

Helst vill man vara kvar i Stockholm.
–Biblioteket är en funktion som fungerar

bäst i närhet till huvudkontoret och den ut-
bildning vi bedriver. Vi fungerar ju lite
grand som spindeln i nätet på Arbetslivsin-
stitutet, säger han. HZ

fakta arbetslivsbiblioteket

Arbetslivsinstitutet driver Arbetslivsbiblioteket som är
ett expertbibliotek inom arbetsliv, arbetsmarknad och
arbetsmiljö. Det är det enda biblioteket i Sverige inom
sitt ämnesområde och är öppet för alla cirka 250 dagar
om året. Biblioteket utgör en central funktion i Arbets-
livsinstitutets kunskapsförmedling och dess samlingar
kan sökas fram och beställas på Internet via institutets
databas. 

7000–8000 externa besök per år (besök av Alis
egen personal tillkommer).

Biblioteket har 19 anställda och levererar årligen
omkring 20 000 lån och artikelkopior.

Arbetslivsbiblioteket:
Oklart hur utlokalisering berör 

Näringsdepartementet har redan fått ta
emot en mängd protester mot förslaget om
att utlokalisera Riksantikvarieämbetet.
Även Svensk Biblioteksförening har gjort
en skrivelse till Näringsdepartementet angå-
ende Lokaliseringsutredningen förslag. Nå-
gon protest i formell mening kan man inte
kalla det. Snarare väljer man att fokusera på
en i sammanhanget förbisedd men väsent-
lig fråga nämligen den som handlar om det
samarbete som utvecklats mellan Vitter-
hetsakademiens bibliotek och Stockholms
universitet. Vitterhetsakademiens bibliotek
har sedan länge systematiskt koncentrerat
sina samlingar till ämnesområdena arkeolo-
gi, medeltidens konst- och byggnadshisto-
ria, numismatik och kulturmiljövård. Sam-
lingarna har sedan i betydande omfattning
ställts till förfogande och nyttjats av forska-
re och studenter vid bland annat Stock-
holms universitet. Stockholms universitet å
sin sida har låtit bli att fördjupa sina sam-
lingar med litteratur inom de aktuella äm-
nesområdena för att istället kunna fokusera

sina samlingar på andra utbildnings- och
forskningsområden. Detta är, menar Svensk
Biblioteksförenings nye generalsekreterare,
Niclas Lindberg, ett effektivt resursutnytt-
jande i medieförsörjningen, ett exempel på
ett lyckat samarbete och en typ av lokal
samverkan som föreningen vill uttala sitt
stöd för och gärna se mer av. Det är också i
linje med det tillägg som bibliotekslagen
nyligen kompletterades med som slår fast
en skyldighet att samverka. 

”Det är helt nödvändigt att Regeringen i
samband med beslutet om eventuell utlo-
kalisering klargör hur litteraturförsörjning-
en för forskare och studenter vid t ex Stock-
holms universitet ska tillgodoses inom
aktuella ämnesområden”, menar Svensk
Biblioteksförening i skrivelsen till närings-
departementet. Slutligen vill man också att
Regeringen klargör hur man tänker sig att
ordna biblioteksverksamheten för Statens
historiska museum och Kungliga Myntka-
binettet vid en eventuell flytt av Vitterhets-
akademiens bibliotek. HZ

Svensk Biblioteksförening:
Flytt hotar ett lyckat samarbete

Folkhälsoinstitutet
avvaktar beslut

Hela den myndighet som är Statens Folk-
hälsoinstitut med 150 anställda, ska utloka-
liseras till Östersund om utredaren Jan
Bergqvists förslag går igenom. Om hela
myndigheten ska flytta inkluderar det ock-
så biblioteket vars verksamhet är intern
med undantag av enstaka forskare som tas
emot i mån av utrymme. 

– Jag är inte så orolig, än så länge är det ju
bara ett förslag. Man får hoppas att stats-
makterna lyssnar på oss i remissvaren, säger
Gunilla Ripvall, bibliotekarie. 

Hon tycker att förslaget om att flytta hela
myndigheten är oförnuftigt eftersom det
kommer att kosta mycket pengar och
ofrånkomligen ge ett längre avbräck i verk-
samheten.

– Jag kan inte se att det i slutändan för
med sig någonting positivt. Kunde man det
vore det lättare att acceptera att det är lite
omställningsproblem under en övergångs-
period.

Huruvida hon själv kan tänka sig att flyt-
ta med i fall beslutet går igenom har hon
ännu inte tagit ställning till. 

– Jag väntar med att fundera på livet tills
beslut är fattat, säger Gunilla Ripvall. 

Folkhälsoinstitutets bibliotek har funnits
i drygt tre år och samlingarna uppgår än så
länge till ganska blygsamma 3000 volymer
som i huvudsak speglar den verksamhet
som bedrivs på Folkhälsoinstitutet. Beto-
ningen ligger på internationell forskning på
folkhälsoområdet. På biblioteket arbetar
två personer, en på heltid (Gunilla Ripvall)
och en på deltid. HZ
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När hon var 13 år läste hon
Pippi Långstrump för första
gången. Sin barndom tillbring-
ade hon på resande fot och
hon har även vistats i Sverige
periodvis. Sedan början av
1960-talet har hon varit ton-
givande för utvecklingen av
den uppsökande och sociala
bibliotekarieverksamheten i
Iran. 

Noushin Asari är diplomat-
dottern som blev bibliotekarie
och professor i biblioteksve-
tenskap och som vigt sitt liv åt
att stärka barnlitteraturens
ställning i Iran. I februari gäs-
tade hon Svenska barnboksin-
stitutet.

Stolt visar Noushin Asari fram en 
bok i det större formatet med 
sobra, gröna pärmar i linne och 
bokstäver präglade i guldfärg. Det

är volym fyra i en encyklopedi för barn.
Totalt ska encyklopedien omfatta 25 band
och är ett av de mest omfattande nationella
projekten inom ramen för Children’s Book
Council of Iran (cbc). Noushin Asari är
påtagligt stolt. Mycken möda ligger bakom
projektet som startade 1979 när en mindre
donation gjorde det möjligt att påbörja det
arbete som länge funnits som tanke och
dröm. 

–Det är viktigt att referensböcker görs
inom landet, inom den egna kulturen och
traditionen. Referensböcker kan inte köpas
in utifrån och översättas, menar Noushin
Asari.

Encyklopedin är dedicerad till Irans
barn. Den fungerar som en kombinerad at-

las och uppslagsbok. Noushin Asari slår
upp volym fyra och visar en kartillustra-
tion. 

–Den här, säger hon och pekar på kartan,
är specialgjord för det här projektet, efter-
som den typ av information som kartan in-
nehåller inte finns tillgänglig i Iran. Rap-
porter har visat att det är väldigt viktigt att
ha bilder och illustrationer eftersom det
öppnar dörrar till texten.

Hittills har över 1000 artiklar skrivits till
encyklopedin som också engagerat en egen
tryckare. Omkring 300 personer arbetar ide-
ellt i projektet som dock erhåller ett visst na-
tionellt stöd, just för att det görs inom ra-
men för cbc som har gott rykte och hög sta-
tus i Iran. 

Varför sysslar då en liten fattig så kallad
ngo (non-govermental organisation) med
ett megaprojekt som detta?

Det är Noushin Asari som själv ställer frå-

gan. Svaret blir en engagerande utläggning
om vikten av att barn får ett verktyg som
hjälper dem att förstå hur samhället ser ut
och om uppslagsverkets betydelse för frihe-
ten att söka information på egen hand.
Dessutom, menar hon, utmanar encyklope-
din i viss mån det rådande skolsystemet i
Iran där lärarna härskar likt kungar över in-
formationen och kunskapen. 

Noushin Asari är också involverad i ett
projekt som syftar till att skriva den iranska
barnlitteraturens historia. Sex band av pla-
nerade tio har redan utkommit. Den iran-
ska barnlitteraturens historia är drygt hun-
dra år gammal. Men ett av de diskussions-
ämnen som ventileras flitigt i arbetsgrup-
pen, enligt Noushin Asari, är om det är
möjligt att betrakta tretusen år gamla texter
som barnlitteratur.

I 25 år har Noushin Asari varit cbc:s ge-
neralsekreterare men hon började arbeta för
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Noushin Asari: –Det är viktigt att barn får ett verktyg som hjälper dem att förstå hur samhället ser ut.

”Mänskliga kontakter 
är viktigare än pengar”



organisationen redan på 1960-talet i sam-
band med att den grundades. 

cbc har omkring 800 medlemmar varav
cirka 300 är aktiva och drygt 100 personer ar-
betar med det som är organisationens främ-
sta uppgifter: bibliografiskt arbete samt en
omfattande recensionsverksamhet. Man de-
lar också ut priser och satsar mycket på läs-
främjande verksamhet. Vid sidan av detta
anordnar man utställningar, arrangerar mö-
ten och workshops. cbc har ett forsknings-
bibliotek som bland mycket annat rymmer
mer än 24 000 volymer barnböcker. 

Noushin Asari berättar hur cbc även ger
skräddarsydda utbildningar till lärare och
hur man försöker samarbeta med föräldrar
och skolor. 

–Många skolor har inte bibliotek,
många skolor har inte bibliotekarier. Nu
har det startats en bredare diskussion om
vad ett skolbibliotek kan vara och även vad
en skolbibliotekarie är och kan vara: en
professionell kraft på barnlitteraturens om-
råde och inte någon som bara anställts för
att ta hand om biblioteket så där i största
allmänhet, menar Noushin Asari. 

I publiken på Svenska Barnboksinstitu-
tet sitter några av Noushin Asaris tidigare
elever som numera bor i Sverige, bland
dem författaren Azar Mahloujian. Vad kan
vi som bor här göra för att stödja utveck-
lingen på barnlitteraturområdet i Iran?, un-
drar hon.

– Jag brukar i sådana här sammanhang
ogärna tala i termer av ekonomiskt under-
stöd. Det jag skulle önska är ett erfaren-
hetsutbyte mellan svenska och iranska bi-
bliotekarier. Mänskliga kontakter är vikti-
gare än pengar. Och vad som än görs ska
det genomsyras av kärlek till och hängiven-
het för barnen i Iran – inte av välgörenhet,
säger Noushin Asari. 

Text och foto: Henriette Zorn

fakta noushin asari

Född i Simla i Indien 1939. Föräldrar var iranska diplo-
mater och som ung flyttade hon ofta. Hon började stu-
dera till bibliotekarie i Genève, skaffade sig arbetslivs-
erfarenhet genom arbete på folkbiblioteket i Dehli.
Studerade sedan vidare på McGill och University of
Toronto. 

Som första kvinna i Iran utnämndes hon 1968 till
bibliotekschef vid humanistiska institutionen vid Tehe-
rans universitet. 

Hon har spelat en avgörande roll för utvecklingen av
Children’s Book Council of Iran och för att höja dess
status. Hon har även varit ledamot i styrelsen för Inter-
national Board on Books for Young People (IBBY). 

Noushin Asari uppskattar att det publiceras omkring
6000 nya titlar i Iran varje år. 5-600 av dessa är barn-
böcker. 
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Ibland kan det hända att man får sin sven-
ska vardagsbubbla punkterad. Själv fick jag
en ordentlig pyspunka när jag läste Möten –
en inspirationsbok om integration (Lär för li-
vet/läsrörelsen och Gleerups, 2004, red
Carmilla Floyd).

Boken berättar om olika projekt som alla
har som mål att integrera invandrare i vårt
svenska samhälle. Eller, som titeln antyder,
skapa möten. Det kan handla om förskol-
lärare som översätter svenska sagor till sur-
yoyo, fotbollsklubbar som anlitar tränare
med invandrarbakgrund eller jurister som

arbetar för att inspirera invandrarungdo-
mar till att bli just jurister. Driftiga männi-
skor och viktiga projekt som dessutom ver-
kar lyckas bra. Tänkte jag och gäspade lite
över det förutsägbara i den här typen av
skrifter.

Men så kom jag till projekt Simba. Sim-
ba, som betyder lejon på Swahili, är inriktat
på att underlätta för arbetslösa afrikanska
kvinnor att komma in på arbetsmarknaden.
Varje eftermiddag diskuterar man ”ämnen
som löner, fackföreningar, nackdelar med
att arbeta svart och vilka rättigheter och
skyldigheter man har som anställd.” 

Plötsligt påmindes jag om hur modiga
människor är som ger sig av till ett främ-
mande land, med främmande språk och
främmande regler. Och vilket slöseri det är
att inte ge alla möjlighet att använda sina
resurser. Men här är alltså en bok om män-
niskor som inte ger upp. För att citera Ah-
med Egal, som arbetar för att hjälpa soma-
lier att komma in på den svenska arbets-
marknaden:

–Det gäller att hela tiden hitta hål i det
svenska samhället och försöka ta sig in.

Jag läste boken en gång till. Men den här
gången lät jag mig imponeras av vilken
kreativitet det finns och hur mycket bra
som görs. 

I projektet med sagor på suryoyo är för
övrigt Södertälje stadsbibliotek en av de
kreativa krafterna.

Annika Eriksson

”Det gäller att hela tiden hitta hål i det svenska
samhället och försöka ta sig in.” 

Biblioteket hjälper entreprenörer

Stadsbiblioteket på Sveavägen i Stockholm har startat en riktad servicefunktion, ”Företa-
garinfo”, som vänder sig till nyföretagare, småföretagare och personer som vill starta eget
företag. I bibliotekets facksal 3 har man samlat litteratur och handböcker om företagande,
juridik och marknadsföring. Där finns även tillgång till databaser med företagsrelaterad in-
formation och man kan också få hjälp med att söka information. I fokus står invandrarfö-
retag och kvinnligt företagande och meningen är att servicen även ska kunna nås via stads-
delsbiblioteken. Bakom initiativet står Stadsbiblioteket i samarbete med Näringslivskon-
toret och projektet stöds av Kompetensfonden. Det drivs med hjälp av en rad samarbets-
partners så som Länsstyrelsen, Nutek, Regionalt resurscentrum för kvinnliga
entreprenörer och Svenskt näringsliv. ”Företagarinfo” har öppet samma tider som biblio-
teket. HZ



Alvar Aalto och Finland är för
design- och arkitekturintres-
serade synonyma begrepp.
Alvar Aalto föddes 1898 i
Kuortane, Alajärvi kommun,
Österbotten och han kom att
betraktas som en av världens
ledande arkitekter i modern
tid. Han ritade biblioteket i
Viborg som invigdes 1935 men
som nu är statt i förfall

Alvar aaltos verk förkroppsligar 
utlandets syn på den nordiska 
arkitekturens samklang med 
natur och samhällsplanering. I

Sverige finns två byggnader ritade av Aalto,
en affärsbyggnad i Avesta och Västman-
lands-Dalas nationshus i Uppsala. Aalto
ritade också förslag på stadshusen i Göte-
borg och Kiruna men av någon anledning
blev hans förslag inte antagna.

Alvar Aaltos genombrott kom 1933 med
sanatoriet i Pemar. Det var en byggnad som
på allvar introducerade Aalto som funktio-
nalismens ledande företrädare i Finland.
Han kom sedan att bli en förnyare av arki-
tekturen och han var ständigt aktuell med
en rik produktion från stadsplaner och
byggnader till möbler.

Det då finska Viborg var under mellan-
krigstiden en stad med livskraft och under
expansion. I den mångkulturella och fyr-
språkiga (finska, svenska, ryska och tyska)
staden hade grundats ett läsesällskap vid det
tyska gymnasiet redan 1805. Ett kommunalt
lånebibliotek inrättades 1861 i det gamla råd-
huset. Det kom senare att flyttas till ett lågt
envåningshus vid Rödabrunnstorget.

I det liberala och framstegsvänliga Viborg
fick Alvar Aalto i uppgift att rita ett nytt bib-

liotek. Byggnaden kom att bli en av Viborgs
förnämsta och var en av sin tids mest fram-
synta. Biblioteket invigdes den 13 oktober
1935. Det ligger i en park på Esplanaden. Fle-
ra parkgångar leder till huvudingången.
Tidningsläsesalen hade en egen ingång pre-
cis som ingången till barnavdelningen som
nåddes direkt från en lekpark på den södra
sidan. I den yttre biblioteksmiljön ingick
också Jussi Mäntynens stora älgskulptur
som hade avtäckts i parken alldeles intill re-
dan 1928.

Beträffande den inre miljön kan stora sa-
len och föreläsningssalen nämnas. Angåen-
de stora salens belysning uttalade Aalto att
den ”oberoende av den läsandes och bo-
kens inbördes ställning alltid är skugg- och
bländningsfri”. I föreläsningssalen finns
hans karaktäristiskt böljande undertak. Här
fanns också de av Aalto skapade möblerna

som Aaltopallen och nya fåtöljer. Möbelfö-
retaget Artek som grundades 1935 av Alvar
Aalto och hustrun Aino saluförde hans mö-
bler.

I fyra år hann biblioteket vara verksamt.
Byggnadsverksamheten i Viborg hade fort-
satt oförminskat till den 30 november 1939
och till en del fortsatte den också sedan sta-
den återerövrats under fortsättningskriget.
Bland annat blev försäkringsbolaget Karja-
las torn i tio våningar klart bara något år in-
nan Viborg definitivt gick förlorat.

Den 20 juni 1944 trängde ryska trupper in
i Viborg. Staden hade då övergivits efter en
nästan panikartad flykt av de finska trup-
perna. Den finska flaggan på slottstornet
halades och strategiska broar sprängdes. All
civilbefolkning hade lämnat Viborg.

Ryssarna övertog nu Finlands näst största
stad. Dock har man inte förmått förvalta
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Alvar Aaltos bibliotek i Viborg
– ett hotat kulturarv

I fyra år hann biblioteket vara verksamt. Ryssarna har inte förmått att förvalta biblioteket.
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det kulturarv som många av Viborgs bygg-
nader är, däribland Alvar Aaltos bibliotek.
När jag besökte staden var biblioteket i
starkt förfall. Man funderar lite på hur rys-
sarna tänker. Ryssland är ju också en kul-
turnation där författare och böcker värde-
ras högt. Varför missköter man då detta kul-
turarv? Beror det på att staden är erövrad
och man intuitivt känner att Viborg tillhör
Finland?

För att rädda biblioteket i Viborg har ett
Alvar Aalto-sällskap bildats i Sverige. Som
en första uppgift har sällskapet att rädda
biblioteket för kommande generationer. In-
samlingar pågår i flera länder. Det svenska
sällskapet har primärt tagit på sig att med
hjälp av insamlade medel återställa den be-
römda föreläsningssalen. Det är en viktig
uppgift. Alvar Aaltos Viborgsbibliotek till-
hör världens omistliga kulturarv. Verksam-
heten vid biblioteket är också ett stöd till
den demokratiska processen i Ryssland. 

Rolf Karlman 
Frilansskribent
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Biblioteket möblerades med Alvar Aaltos karak-
täristiska möbler.

…men vad annat än att försöka mitt bästa
kan jag göra? I december 2004 var jag i Aten
och tillbringade den mesta tiden i det Nor-
diska biblioteket vid forskarbord nummer
3. Jag skrev på en ganska enorm och hemskt
upprörande berättelse som jag visste skulle
förändra många människors liv radikalt. I
synnerhet mina bröders liv kommer aldrig
att bli sig likt igen, om berättelsen någonsin
kommer i tryck. 

Denna känsla kändes ibland väldigt psy-
kiskt tung; ungefär samma slags känsla som
jag ibland erfor som nyutexaminerad bib-
liotekarie inför att vara tvungen att sätta
upp återlämnade böcker alfabetiskt korrekt
och dessutom på rätt hylla från en fullastad
bokvagn i ett litet dammigt bibliotek. 

Men efter en amfora utspätt grekiskt röd-
vin och lite mat på en restaurang kändes det
alltid bättre, åtminstone under kvällarna.

Ibland, eller egentligen mycket oftare än
så, kan jag i vardagslivet och i litteraturen
bli oerhört irriterad på mig själv att jag inte
förmår att ta ett större kliv än vad jag i själ-
va verket gör. Ettore Schmitz (som publice-
rade sig under den mer välkända pseudony-
men Italo Svevo) skickade i början av sitt
författarskap sina böcker till olika kultur-
personligheter för att få ett omdöme. För-
hoppningsvis ett positivt sådant, det är gan-
ska vanligt bland yngre författare. En av
dessa skrev, kan man läsa i Bengt Holm-
qvists Den moderna litteraturen (1966), att han
beklagade sig över att Svevo så gärna skrev
om svaga och viljelösa människor. Han bor-
de skildra kraftfullare gestalter. Det skulle
ge hans berättelser ökad verkan.

Det där har jag funderat väldigt mycket
på. Som bibliotekarie blir man ju som man,
och framför allt som människa inte så ofta
betraktad som attraktiv, handlingskraftig
och maskulin. Observera att jag nu inte ta-
lar om mig själv utan om mina manliga kol-
leger. Generellt ser nog många medborgare

på åtminstone manliga bibliotekarier som
svaga och viljelösa människor. Helt korrekt.
För det är alla manliga bibliotekarier utom
jag.

För att betona detta med kraft har jag i
mitt nya romanmanus en begåvad och
vacker förste bibliotekarie, rent visuellt på-
minner han faktiskt om mig själv en del,
som inte skäms för sig; som inte bugar och
bockar utan tar för sig. Nej, Corelli Lövha-
gen är en förste bibliotekarie som vet vad
han är värd och han är verkligen försigkom-
men. Varför ska vi män också i biblioteks-
sammanhang alltid behöva be om ursäkt
bara för att vi är... män? Jag har aldrig nå-
gonsin förstått det.

På planet till Aten läste jag Tim Adams
bok I huvudet på John McEnroe (originaltiteln
är bättre: Being John McEnroe). I den boken
finns åtminstone två mycket träffande citat.
Det ena skulle lika gärna kunna handla om
att vara man eller kvinna och bibliotekarie:

”Tennis är en ytterst frustrerande idrott och det
svåra är att få allt att stämma. Det går inte en
dag utan att vi allihopa hamnar i situationer
där vi bara skulle vilja skrika rakt ut.”

Och det andra citatet handlar nog mer
om alla referensbibliotekariers absoluta vå-
taste dröm:

”Jag skulle vilja nå min fulla potential åt-
minstone en gång i livet, sade John McEnroe i
början av 1984.”

Men även om jag personligen alldeles för
ofta har nått min fulla potential i yrkeslivet
vet jag också att biblioteksarbetet alltid har
haft och kommer att ha en existentiell di-
mension som ställer enorma krav på biblio-
tekarier, manliga som kvinnliga. Och de få
av oss som klarar av att hantera denna di-
mension kan luta oss tillbaka i kontorssto-
len och läppja på ett glas Rioja istället för att
brista ut i ett hysteriskt skrik eller trycka i
oss 30 gram Cipramil.

inblick

Att vara tjänstledig förste bibliotekarie 
och ändå människa är inte helt lätt … av Christer Hermansson
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Petra Söderlund
Läsarnas nätverk: om bokläsare
och Internet

Uppsala: Avd. för litteratursociologi vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, 2004

I bbl 2002:9 recenserade jag Petra Söder-
lunds undersökning om ett antal svenska
webbplatser på Internet ägnade åt böcker
och läsning (Bokringen: läsarnas navigatör på
Internet, 2002). Glädjande nog har hon nu
avslutat ett större projekt inom ämnet och
utkommit med boken Läsarnas nätverk.

Även denna gång presenteras en elegant
skriven skrift med god teoretisk underbygg-
nad. Syftet är att undersöka hur läsarna in-
teragerar med varandra med hjälp av Inter-
net. ”Tillför Internetbaserade läsarforum
något nytt i avseende på möten kring läs-
ning och litteratur?” formulerar Söderlund
sin avsikt med studien. Boken inleds med
en diskurs kring begreppet läsargemenskap
och vem den sociale läsaren är. Därefter föl-
jer analys av cint (Consumer intelligence),
sajten där konsumenter bedömer olika pro-
dukter och frågan ställs om huruvida Cint-
index , som är ett slags betyg, kan användas
för bedömning av litteratur. 

Konsumentmakten är i det här fallet en-
dast relativ menar Söderlund; medlemmar-
na rekommenderar böcker som redan säljer
bra och det hela blir mest en ”reklamkanal
för lättsmält underhållningsfiktion”.

I kapitel tre rekapituleras ungefär samma
ämnen som i författarens förra bok. Till ex-
empel vad det är som gör Sprängaren till en
bra bok enligt läsarna, Bokringens förhål-
lande till bästsäljare, Linn Ullmans förfat-
tarskap mm. Kapitel fyra och fem handlar
om hur man diskuterar böcker på Internet
(konsensus ska råda!). Därefter följer en
jämförelse mellan ett Internetbaserat dis-
kussionsforum för böcker och en riktig läse-
cirkel, närmare bestämt i Mora. En diskus-
sion i skriven form är inte samma sak som
en diskussion öga mot öga, konkluderar
författaren.

Om kärlek till böcker, varför vi läser och
människans episka behov handlar det sista
kapitlet. Författaren gör här en tänkvärd

jämförelse mellan vanliga läsare och yrkes-
läsare. Skillnaden mellan de två grupperna i
vanliga fall är att yrkesläsarna distanserar sig
från texten, läser inte för identifikation eller
för att det är spännande. Söderlund menar
att yrkesläsarna i stället koncentrerar sig på
formspråket, stilen och författarens livssyn
och hur den gestaltas i texten. Men när yr-
kesläsaren läser ett digitalt hyperverk börjar
hon läsa på samma sätt som nöjesläsaren lä-
ser vanliga böcker! Då ska det helst vara
spännande böcker med trovärdiga miljöer
där man kan identifiera sig med någon. Be-
rättelsen ska hänga ihop och yrkesläsaren
är, enligt Söderlund, avvaktande mot hy-
perverkens fragmentarisering och krav på
läsaraktivitet. ”I kraft av sin stora litterära
kompetens och professionalism lyckas de
dölja nöjesläsaren inom sig när de bedömer
monosekvensiella verk. Men inför det digi-
tala hyperverket har de avklätts sin rustning
av litterära teorier, analytisk hållning och
förmåga att distansera sig från det de läser.”

Bokringen och cint kan med stor fördel
fungera som navigatörer i det litterära syste-
met. De kompletterar de andra instanserna
i detta system och utesluter inte andra vikti-
ga kanaler som litteraturprogram i media,
bokhandlare, bokcirklar och bibliotek. Bara
för att det finns boktips på nätet slutar vi
inte att ge varandra litteraturvägledning. In-
ternet är inte ”istället för” utan ”samtidigt
som” skriver Söderlund avslutningsvis.

Heli Renman
Täby bibliotek

Margareta Ullström (red.)
Sök för att lära: om lärande,
informationssökning och
bibliotek 

Bibliotekstjänst, 2004

I bbl nr 7 /2004 publicerade Olof Sundin
en välskriven och initierad anmälan av Ca-
rol Kuhlthaus bok Seeking meaning som
kommit ut i en andra och utvidgad uppla-
ga. Boken är väl en av ytterst få i sin genre
som nästan fått lite ”kultstatus” i biblioteks-

världen. Den informationssökningsprocess
som där synliggörs och analyseras har aktivt
bidragit till att uppmärksamma och stödja
bibliotekariers pedagogiska arbete. 

Jag kom att tänka på Carol Kuhlthau och
hennes teorier, som jag sympatiserar med,
när jag läste boken Sök för att lära som inne-
håller ett tiotal bidrag från en konferens
med samma namn som gick av stapeln i
Uppsala 2003. Där samlades under ett par
dagar, lärare, bibliotekarier och andra pro-
fessionella för att tillsammans belysa olika
perspektiv på lärande, undervisning, infor-
mationssökning och biblioteksverksamhet.
Bidragen i boken är indelade i fyra områden
under rubrikerna Om meningsskapande,
Om informationskompetens, Om att
spränga gränser och Om lärande i bibliotek.
Redaktören Margareta Ullström inleder
med ett fylligt förord, där hon bland annat
skriver: ”Det mest utmanande i konferen-
sen var just försöket att skapa en gemensam
arena för olika yrkesprofessioner inom fäl-
tet för informationssökning och lärande.” 

Om det skapades en arena vet jag inte,
men säkert blev det mycket sagt och det väl-
taligt. 

I texterna blandas i alla fall högtstående
teoretiska utläggningar på ibland väl hög
akademisk nivå, ner till mer handfasta,
jordnära praktiska tips i biblioteksarbetet,
som klätts i snygga formuleringar. För att ta
detta med ”informationskompetens”, detta
mantra-ord, som Eva-Maria Flöög, adjunkt
på bhs i Borås, tar upp i sin artikel. Hon
konstaterar vikten av informationskompe-
tens, att kompetensen ska finnas hos alla
medborgare och att det är angeläget att ut-
veckla den för studerande. För att kunna bi-
dra med detta måste man göra klart vad be-
greppet innefattar – och det är en stor fråga,
skriver hon vidare och hänvisar sedan till
forskning och pågående nordiskt samarbete
kring begreppet, och släpper det där. Resten
av artikeln ägnas åt att fundera på hur man
skall uppnå denna kompetens. Är det kin-
kigt att påpeka, att det vore bra att veta vad
innan man börjar prata om hur?

Mer intressant är det att under avdelning-
en ”Om att spränga gränser ”läsa ett bidrag
av Lena Folkesson, adjunkt och doktorand
i pedagogik vid Göteborgs universitet, som
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handlar om samspelsprocessen mellan lära-
re och skolbibliotekarier. Hon tydliggör
detta genom att tala om olika dimensioner
i förhållandet mellan yrkesgrupperna – yr-
kesdimensionen, maktdimensionen och le-
gitimitetsdimensionen. Och hon pekar på
detta viktiga: olikheterna i yrkesidentitet
och yrkeskultur, och vad som händer när
kulturerna möts. Vidare resonerar hon
kring avsaknaden av ett ”gemensamt pro-
fessionellt objekt” mellan lärare och skol-
bibliotekarier.

Ja, det finns en hel del att reflektera över
i denna skrift för dem som gillar ämnesom-
rådet. Men också en hel del som känns lite
väl pretentiöst och snömosigt.

Gunnar Südow, Bibliotekskonsulent vid
Regionbibliotek Västra Götaland

Tara Calishain
Web search garage

Prentice Hall, 2005, ISBN 0-13-147148-1

Tara Calishain är kvinnan bakom webbplat-
sen och nyhetsbrevet Research Buzz. Hon
är även återkommande skribent i tidskriften
Searcher och medförfattare till boken
Google Hacks. Nu har hon tagit steget fullt
ut och på egen hand skrivit en bok med all-
mänt perspektiv på Internetsökning. Tara
Calishain är känd för sina egna vinklingar
vilket också visar sig i denna bok. Efter två
pedagogiska, inledande kapitel om sökmo-
torer med praktiska, tydliga exempel hand-
lar tredje kapitlet om webbläsare, sökfält
(eng. search toolbars) och bookmarklets.
Därefter delas de tio kommande kapitlen in
i vad Tara Calishain kallar ”Principer om
webbsökning”, och nånstans där tappar
också boken både styrfart och den röda trå-
den. Personligen föredrar jag att böcker
med allmänt perspektiv på Internetsökning
är noga med att hålla sig till någon slags röd
tråd för att göra ett så brett och spretigt
ämne som Internetsökning mer begripligt. 

Men Tara Calishains alla kapitel tar inte
slut där utan hon hinner även med mer spe-
cialiserad sökning som jobb, nyheter, bil-

der, ljudfiler, släktforskning liksom barnsä-
ker surfning och internationell informa-
tion. Tyvärr är allt för många av söktipsen
ur ett amerikanskt eller åtminstone icke-
svenskt perspektiv. Trots mina invändning-
ar mot bokens något hackiga upplägg så är
de enskilda kapitlen välskrivna, välinitiera-
de och faktaspäckade. Vill man vara petig
kan man undra varför Findarticles.com ka-
tegoriseras under nyhetssökning utan att
förtydliga om att det egentligen rör sig om
ett artikelarkiv som inte strikt innehåller ny-
heter. 

Tara Calishains bok är kanske inte att re-
kommendera som grundbok i Internetsök-
ning. Men den som väljer att läsa vissa ka-
pitel och inte sträckläsa från pärm till pärm
kan absolut hitta sina guldkorn och bli mer
än nöjd. Det sökstrategiska perspektivet gör
att boken trots allt står sig bra i konkurren-
sen. För min egen del fungerar den mer som
en tipsbok än som en grundbok.

Lars Iselid
Umeå universitetsbibliotek
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Dansk motorväg på nätet 

Det danska nätbiblioteket e17 öppnades
den 27 januari. e17, som också kallats bib-
liotekens motorväg till information ger
möjlighet för alla, även läsare med funk-
tionshinder, att kunna läsa, inspireras och
förkovra sig. Bakom projektet står Dan-
marks Blindebibliotek och en av projektets
beskyddare, Ghita Nörby, deltog vid invig-
ningen med högläsning.

Den som vill veta mer kan gå in på
www.e17.dk.
(Källa DBF 27-01-2005)

AE

E17

Ny ordförande i Barnboksinstitutet

I början av februari utsåg regeringen Gabriel Romanus (fp) till ny ordförande för Svenska
barnboksinstitutet. Förordnandet gäller till och med 31 december 2007. Han efterträder
Yvonne Andersson, riksdagsledamot (kd) och filosofie doktor.

Under 2004 var Gabriel Romanus ordförande för Sveriges delegation till Nordiska rådet
samt president för det parlamentariska samarbetet i Nordiska rådet. Tidigare var han vd för
Systembolaget och perioden 1978–79 socialminister. 

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (sbi) är ett offentligt specialbibliotek och informa-
tionscentrum för barn- och ungdomslitteratur. Målsättningen är att främja denna litteratur
i Sverige samt svensk barn- och ungdomslitteratur utomlands. Verksamheten startade 1967.
Från 1 juli 1989 har institutet Kungliga biblioteket som tillsynsmyndighet. I styrelsen ingår
representanter för alla stiftarna som är Stockholm universitet, Svenska Förläggareföre-
ningen, Stockholms stad, Sveriges Författarförbund och Föreningen Svenska Tecknare. 

HZ



Danmark

sagolik satsning
Att det är HC Andersen-år i år har väl knap-
past undgått någon. Både i och utanför
Norden uppmärksammar media detta, och
turistnäringen är inte heller overksam. Dan-
mark firar att det är 200 år sedan sagoberät-
taren föddes, och biblioteken deltar givetvis
också – inte enbart i Köpenhamn och fö-
delsestaden Odense.

Kungliga biblioteket (kb) markerar födelse-
dagen den 2 april med flera föredrag, arran-
gemang och utställningar. Här finns både
bredd och ovanliga vinklingar. Online kan
man läsa HC Andersens brev, dagböcker,
sagor och några sångtexter. Dessutom kan
man se hans pappersklipp och porträtt. En
vandringsutställning sänds också runt i lan-
det av kb i samarbete med centralbibliote-
ken.

I bokutgivningen märks en sagobok med
de mest kända sagorna, avsedd som gåva till
de flesta invandrarfamiljer. Sagoboken,
som är tvåspråkig, finns på arabiska, turkis-
ka, bosniska, somaliska, farsi och urdu, och
det allra mesta är nyöversatt. Den ges ut av
kb i samarbete med bl a integrationsminis-
teriet och kommer att distribueras via folk-
biblioteken. Det kommer också en utgåva
med originaltexten och på nutidsdanska.

Böckerna är försedda med smakprov på de
illustrationer till sagorna som olika danska
konstnärer gjort genom tiderna.

HC Andersens alla 156 sagor håller på att
översättas till arabiska och skall ges ut av kb
i samarbete med det Danske Institut i Da-
maskus. Första delen kom redan i december
2004. (www.kb.dk)

musikbibliotek som konstverk
Gränsöverskridande är ju ett nyckelord nu-
mera och Odense Musikbibliotek är defini-
tivt ett gränsöverskridande projekt. Konst-
gruppen van Gogh har utarbetat en ”Vision
for Odense Musikbibliotek”, som över de
närmaste två, tre åren förväntas förvandla
musikbiblioteket till ett ”helgjutet kompo-
sitionsverk”. Projektet är resultatet av grup-
pens nytänkande vad gäller musikbibliote-
kets förmedling samt dess fysiska och virtu-
ella delar. Uppdraget kom från Odense
Centralbibliotek som, enligt projektansö-
kan till Biblioteksstyrelsen, på detta sätt vil-
le ”tillförsäkra projektet en nyskapande ka-
raktär samt en kvalitativ nivå som når utö-
ver biblioteksväsendets egen föreställnings-
värld”. Målet är ”att skapa uppmärksamhet
kring bibliotekens musikförmedling, inklu-
sive den digitala förmedlingen – också utan-
för landets gränser.”

Kompositionstanken är att allt upplevs i
förhållande till något annat och är en del av
en större helhet. Detta berör allt: inredning,
webbsida, logotyp, belysning, skyltning

och ”nytänkande förmedlingsprojekt”. Vid
iscensättningen av mötet med musiken be-
tonas ”Sinnlighet, Kultur, Nyfikenhet och
Dialog” skriver gruppen i sin presentation.

Konstgruppen van Gogh består av en
filmklippare, en grafisk designer, en interak-
tionsdesigner samt en dokumentalist och ku-
rator. Gruppen samarbetar med personalen
vid Odense Musikbibliotek och projektet
stöds av Biblioteksstyrelsens udviklingspulje
for folk- og skolebiblioteker, Odense Cen-
tralbibliotek och Danmarks Designskole.

Odense Musikbibliotek finns i Odense
kulturforum och har Nordens största sam-
ling av ljudupptagningar till utlån. 

(www.soundart, www.odensebib.dk)

Norge

fokus 2005 – ny kampanj
I år kommer den norska biblioteksvärlden
att slå på trumman. Förutom att ifla:s årli-
ga möte äger rum i Oslo sätter också Norsk
Bibliotekforening igång en kampanj kallad
fokus 2005. Initiativet kommer från den
nya specialgruppen för folkbibliotekspoli-
tik. Målet är ”att synliggöra folkbibliotekets
roll i det nya kunskapssamhället”. Det gäl-
ler att ha en bred och effektiv lobbyverk-
samhet i en tid med stora budgetnedskär-
ningar och växande krav. På olika sätt skall
man försöka väcka uppmärksamhet. Politi-
kerarrangemang och debatter i press och på
nätet hör dit. Projektet anknyter till den av
ifla och American Library Association
(ala) stödda internationella bibliotekskam-
panjen ”Campaign for the World’s Librari-
es” som hittills tjugoåtta länder deltar i. Lo-
gotypen @yourlibrary är gemensam och
kampanjen bygger på erfarenheter av ala:s
fleråriga kampanj med samma logotype och
upplägg. I Norge använder man @ditt bib-
liotek.

(Bibliotekforum 2005:1, www.ifla.org)
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bio på ”bibblan”
Norska klassiker och dokumentärer har fått
nytt liv genom Kinoteket.no på nätet.
Deichmanske bibliotek och Norsk filmin-
stitutt har tillsammans utvecklat projektet
som bekostats av medel från Høykom,
Forskningsrådets program för bidrag till
höghastighetskommunikation. I bibliotek-
ets ”biografsalong” skall man kunna se ett
urval av både äldre och aktuella norska fil-
mer ur Norsk filminstituts Filmarkiv. Vid
starten i december 2004 erbjöds 200 titlar
men samlingen beräknas växa med ”minst
tre filmer i veckan framöver och då både
med norsk och utländsk film”. Målet är att
kunna se film på många fylkes- och folkbib-
liotek i Norge genom denna nya digitala
tjänst. Deichmanske bibliotek tänker sig
också att kunna erbjuda tjänsten till sjuk-
hussektorn för att nå nya användargrupper.

(http://kinoteket.no)

popmusik dokumenteras
Norsk pop- och rockmusik kan få ett ”Sen-
ter for norsk pop- og rockhistorie” för do-
kumentation och förmedling. abm-utvik-
ling (Statens center for arkiv, bibliotek og
museum) har fått i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för ett sådant centrum.
Vid ett möte i januari i år samlades olika in-
bjudna aktörer och gav sina synpunkter,
skriver abm-utvikling i sitt nyhetsbrev 27/1. 

(www.abm-utvikling.no)

Storbritannien

online-kurs vid british library
British Library har mycket att erbjuda. Inte
ens bibliotekarierna vid de allmänna biblio-
teken i Storbritannien vet hur mycket. Där-
för får de nu en online-kurs som är en kom-
bination av video, bilder, text och webblän-
kar. Den tar tre timmar att gå igenom, men
är uppdelad i kortare avsnitt och det finns
också en arbetsbok (för nerladdning förstås)
som hjälp. Kursen är stödd av Society of
Chief Librarians och är gjord av Sue Cook
vid Manchester Library and Information
Service. Planer finns på att utveckla kursen
så att den kan användas i referensarbetet
samt av forsknings- och företagsbibliotek.

Under 2005 introduceras också en ”Bri-
tish Library Champion” som ett pilotpro-
jekt i varje biblioteksförvaltning i Yorkshire.
Dessa specialister skall ge råd och informa-
tion till sina kolleger när det gäller British
Librarys service. En vandringsutställning
kommer dessutom att gå ut till biblioteken

i tre försöksregioner. Allt för att mer och
bättre utnyttja de resurser som finns på na-
tionalbiblioteket.

(www.bl.uk)

USA

biblioteken vinnare i budgetförslag
President Bushs budgetförslag för räken-
skapsåret 2006 (som börjar den 1 oktober)
bådar inte gott för offentlig verksamhet
med alla föreslagna besparingar. Därför var
det överraskande att bibliotekens federala
bidrag föreslås öka med över 15 miljoner
dollar till drygt 221 miljoner dollar. Biblio-
teken kan få federala bidrag till projekt och
service för alla typer och storlekar av biblio-
tek, även digitala sådana. American Library
Association (ala) tycks ha varit framgångs-
rikt i sin mångåriga kampanj, @your libra-
ry. Någon draghjälp kan man förmoda att
bibliotekarien Laura Bush har gett för att
öka förståelsen för värdet av bibliotek.

Förhoppningsvis sprider sig denna in-
ställning även till delstaterna som står för
driften men som har stora underskott. I sta-
ten Ohio t ex överväger man att eliminera
en fond för lokala ändamål, vilket skulle
drabba biblioteken hårt. Bland annat hotas
Washington County Public Library in Ma-
rietta eftersom bibliotekets budget till 96
procent är beroende av medel ur fonden. 

Många bibliotek i andra delstater rappor-
terar liknande ekonomiska bekymmer till
ala. I Kalifornien t ex riskerar Salinas bli av

med sina tre bibliotek, vilket har fått ala att
protestera. Det blev ett förfärligt liv i staden
och politisk splittring. Uppretade medbor-
gare samlades den 17 januari kring John
Steinbecks staty framför Steinbeck Library
för att protestera. En av stadsfullmäktiges
medlemmar, Sergio Sanchez, uppmanade
till civil olydnad och till ockupation av de
tre biblioteken. Tala om känslor och enga-
gemang! (www.ala.org)
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2004 var ett år då vi hörde en hel
del om Suzanne Hammargren i
biblioteksvärlden. Skolbiblioteks-
forum i Växjö där hon tidigare var
chef fick utmärkelsen Årets biblio-
tek. Och i BBL nr: 9:2004 är hon
intervjuad som en av de första del-
tagarna i BHS nya ledarskaps-
utbildning för bibliotekarier. Nu får
hon sätta ledaregenskaperna på
prov än en gång: vid årsskiftet
tillträdde Suzanne Hammargren
tjänsten som ny kulturchef i Karls-
hamn.

Du har fått mycket uppmärksamhet för ditt arbe-
te i Växjö. Varför väljer du nu att lämna den
verksamheten?
–Mina år i Växjö var otroligt spännande
och lärorika. Det var också roligt och hän-
delserikt. Vi fick stort utrymme och gehör
för skolbibliotekets verksamhet i Växjö.
Under fyra år växte verksamheten med fyra
bibliotekarier till tolv stycken! Men efter-
som jag är en nyfiken person som vill gå vi-
dare i livet och lära mera var ett nytt upp-
drag med nya uppgifter i ny miljö och med
nya medarbetare härligt inspirerande! År
2004 blev vi utsedda till Årets bibliotek och
då var det rätt tillfälle att stiga av och gå vi-
dare…

Vad lockade med jobbet som kulturchef i Karls-
hamn?
– Tjänsten som kultur- och bibliotekschef
innebär att jag kommer att vara föredragan-
de inför politikerna i kulturnämnden. Det
ger mig större möjligheter att påverka ut-
vecklingen på kultur- och biblioteksområ-
det i Karlshamn. 

–Karlshamn är en vacker kuststad och
kusten drar. Jag tror att det finns förutsätt-
ningar för sådana platser att expandera. 

–Att kultur- och biblioteksenheten ligger
inom utbildningsförvaltningen är av stor
betydelse för mig. Jag tror att kultur- och lä-
rande institutioner har mycket att ”ge” va-
randra. De är var för sig viktiga områden
men tillsammans i ett kompletterande sam-
manhang kan de bli ännu mera.

Hur ser dina nya arbetsuppgifter ut?
– Att arbeta inom en politiskt styrd organi-
sation ställer särskilda krav. En viktig upp-
gift är att verkställa de beslut som tas. Den
främsta uppgiften är att vara en bra chef
med förmåga att vara lyhörd, se helhet och
våga ta beslut. 

Vilka erfarenheter tar du med dig från åren i
Växjö?
– Jag fick stor insyn i hur ledarskap på enhe-
ter inom skol- och barnomsorgen fungerar.
Hur det är att arbeta i en kultur som är mål-
och resultatstyrd. Det är en arbetskultur
som av tradition är kontroll- och regelstyrd.
Skolans värld är också bärare av starka tra-
ditioner.

– Jag fick stor erfarenhet i rekryteringsar-
bete eftersom jag anställde många medarbe-
tare. Växjö-modellen fick jag utarbeta i stort
sett från ”scratch”: Innehåll, form och re-
krytering. Det gav stort utrymme för nytän-
kande och vi var inte speciellt belastade av
gamla biblioteks traditioner. 

Vad ser du som den största utmaningen med ditt
nya jobb?
– Att medverka till en positiv utveckling av
kulturområdet i ett framtidsperspektiv. Jag
tror att kulturområdet kommer att förän-
dras och att det leder till förbättringar.

–Ett kulturpolitiskt program för kommu-
nen kommer att tas fram. Ansvarsfrågan
kring bibliotek i olika verksamheter kommer
att tydliggöras och synliggöras i en biblio-
teksplan. Planering och genomförande av ett
sambibliotek och kulturhus kommer att krä-
va förberedelser då två bibliotekskulturer ska
integreras. Detsamma gäller även för ett fili-
albibliotek som ska integreras i en skola. 

En viktig uppgift som du står inför är Piren-pro-
jektet, ett sambibliotek med kommunen och hög-
skolan som huvudsakliga aktörer. Berätta!

–Projekt biblioteks- och kulturhus på
Östra Piren är tankar om ett sambibliotek
och kulturhus. Kulturhuset ska innehålla
ett gemensamt bibliotek, Karlshamns kom-
mun – bth (Blekinge tekniska högskola)
och lokaler för olika kulturaktiviteter. Kul-
turhuset ses som en framtidssatsning och
ska vara en mötesplats för medborgarna
med tillgång till information, kultur och
upplevelser. Det kommer även att ge möj-
ligheter för högskolan och kommuninvå-
narna att på ett naturligt sätt närma sig var-
andra. Studenterna får möjlighet att inför
publik visa upp sina alster och färdigheter.
Ett biblioteks- och kulturhus kan på så sätt
komma att utgöra ett konkurrensmedel för
att få fler studenter till Karlshamn. 

–Huset blir också en naturlig arena för
alla kulturarbetare och andra kulturintres-
senter som föreningar, studieförbund, för-
samlingar och enskilda . 

Kulturhuset planeras att byggas på hamn-
platsen alldeles vid vattnet. En otroligt
vacker plats. 

Från att ha ägnat dig huvudsakligen åt böcker
ansvarar du nu också för konst, teater och musik.
Hur känner du inför det?
–Eftersom jag förutom en pedagogisk exa-
men och en fil mag i informations- och bib-
lioteksvetenskap även har studerat på kul-
turvetarlinjen känns det inte helt främman-
de. För mig är det bara olika kulturella ut-
tryckssätt; litteratur, konst, musik och teater.
Med i stort sett samma syfte att förklara och
beskriva världen, livet och människan.

Hur är Karlshamn som kommun att jobba i ur
kulturpolitisk synvinkel?
– Karlshamn har ett rikt och varierat kultur-
liv. Här finns starka traditioner inom mu-
sik, teater, konst och film. Stadsbiblioteket
är välbesökt och har höga utlåningssiffror. I
kommunen finns fem filialer och Boken
kommer-verksamhet. 

Vad har du för visioner om Karlshamns kultur-
liv i framtiden?
– Jag ser kulturen som drivkraft för utveck-
ling inom flera områden, inte minst som
tillväxtfaktor. Kulturen är en ur hälsopers-
pektiv stark friskfaktor som gör att männi-
skor mår bättre och lever längre! 

Undrade gjorde Annina Rabe
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På nytt jobb
Suzanne Hammargren
Kulturchef i Karlshamn
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”Jämmer-och-eländes-böcker med lite
happy ending”, det går hem hos geme-
ne man just nu.
Bibliotekschefen i Timrå, Dagladet
19.1.2005.

Boken kommer-verksamheten är en
ljuspunkt i min tillvaro.
Ruth Lundgren 84, i Mora Tidning
20.1.2005.

Vi socialdemokrater kommer aldrig att
acceptera ökade kunskapsklyftor. Där-
för satsar vi ytterligare resurser för att
stärka insatserna i de skolor som ver-
kar i de mest utsatta områdena i Sveri-
ge. Resurserna ska till exempel använ-
das till att uppmuntra läsning och stöt-
ta elevernas och lärarnas användning
av skolbibliotek. 
Ibrahim Baylan, Skolminister (s) och
Stavros Giangozoglu, kommunalråd (s),
Uppsala i UNT 21.1. 2005.

Resurserna räcker inte! Det finns inga
pengar! 
Meningarna viner numera ofta i luften. 
Orden sätts dessutom extra gärna i
samband med den offentliga sektorns
fortsatta nedrustning. ”Vi måste på
grund av resursbrist slå igen den här
vårdcentralen” eller ”biblioteket ska
tyvärr till följd av minus i budgeten
stängas”, vanliga politikeruttalande
speciellt i vår del av landet.
Helena Klingspor, Arbetarbladet
23.1.2005.

– Det finns ingen vetenskaplig avhand-
ling som säger att studieresultatet för-
bättras om man sitter och pluggar i en
mjuk fåtölj jämfört med om man sitter
på hård pinnstol. Men som arbetsmiljö
skulle inte läsesalen fungera utan van-
liga skrivbordsytor. Lösningen blev
både och.
Fredrik Wretman om den konstnärliga ge-
staltningen av läsesalen i Södertörns
högskolebibliotek. Form nr 1.2005.

Vi vill egentligen inte tjäna ett enda öre
på det här. Vi vill att folk ska lämna till-
baka sina böcker i tid så att andra kan
få låna dem, och att vi ska slippa krav-
hanteringen.
Kultur- och bibliotekschef Maria Ehren-
berg, Trelleborgs Allehanda 31.1.2005.

Vissa statliga verksamheter tror jag
skulle fungera långt bättre om de helt
flyttades ut till landsorten, t ex Natur-
vårdsverket.
Göran Greider, Dala-Demokraten
1.2.2005.

Det gäller att hänga med i allt som ges
ut, så vi läser ju massor av bokrecen-
sioner och försöker hänga med i vad
lånarna vill ha.
Kerstin Fredin, bibliotekarie i Delsbo i
Hudiksvalls Tidning 7.2.2005.

För en hårt stretande familj med några
hundralappar över i månaden är de
äventyren just... fjärran. 
Kommunala gratisaktiviteter, till exem-
pel fritisgårdar och biblioteken, är tvär-
tom för ekonomiskt utsatta unga mer
värdefulla än någonsin.
Helena Klingspor i Arbetarbladet
8.2.2005.

– Bibliotekarier brukar berätta för mig
att de ofta får frågan ”Har du någon
rolig bok?”. Då plockar de ju inte fram
Lars Norén direkt, men min kan de re-
kommendera.
Katarina Mazetti i Sydsvenska dagbladet
8.2.2005.

– Medarbetarna i lokaliseringsutred-
ningen, inklusive konsulterna, har gjort
ett fantastiskt fint arbete.
Jan Bergqvist, Lokaliseringsutredningen, i
DN 10.2.2005. 

– Det behöver inte vara negativt. Det
finns faktiskt myndigheter som ligger
utanför Stockholm. Ta Vägverket eller
Domstolsverket, som jag skulle bedö-
ma har internationell toppkvalitet. Då
kan man naturligtvis ställa frågan vad
det är som säger att just Riksantikvari-
eämbetet till varje pris måste ligga i
centrala Stockholm.
Jan Bergqvist, Lokaliseringsutredningen, i
DN 10.2.2005.

– Det är en väldigt stor uppgift som re-
geringen har tagit på sig, att ställa upp
för Östersund, Gotland, Arvidsjaur och
Karlskoga-Karlstad.
Leif Pagrotsky i DN 14. 2.2005.

Bokintresset är förhoppningsvis inte så
stort i Listerby. Ty biblioteket får i fort-
sättningen bara ta emot två besökare
åt gången. Det har brandmyndigheter-
na bestämt.
– Det har ju inte hört till vanligheterna
under mitt yrkesliv att jag har fått köra
ut låntagare; att jag har fått säga till en
familj att ”ni får binda lillasyster utan-
för”. 
Margareta Andersson, bibliotekarie, BLT
17.2.2005.



I Kanada och Nya Zeeland verkar man job-
ba extra hårt med att utplåna den traditio-
nella bibliotekarie-imagen. Det är i alla fall
därifrån många av alla de alternativa biblio-
tekarie-sajter som fyller nätet kommer.
Magdansande bibliotekarier, läderklädda
bibliotekarier, en homosexuell skinhead-
bibliotekarie som är inne på ska-musik…
det är på nätet de finns. De är seriösa biblio-
tekarier, de bara vägrar att låta sig passas in i
en stereotyp.

Denna månad har bbl fastnat för ”The
modified librarian”, en specialsajt som
handlar om tatuering och piercing ur ett bib-
liotekarieperspektiv. Den innehåller bland
annat vittnesmål från tatuerade och pierca-
de bibliotekarier (gemensamt för dem alla
tycks vara att de trott att de var de enda i
världen!), behandlar problem man kan tän-
kas ha med trångsynta arbetskamrater, men
också kärleksfulla beskrivningar av de olika
tatueringarna eller av själva bibliotekarie yr-
ket. Ingen av dessa bibliotekarier verkar ha
haft svårt att få jobb trots sitt ibland extre-

ma utseende, det är mer arbetskamraternas
attityd som varit problematisk. I synnerhet
på forskningsbiblioteken. Sarah, 32 år, som
flyttat till Glasgow från Nya Zeeland påpe-
kar igen hur mycket radikalare bibliotek-
arieyrket betraktas i hennes hemland. Där
höjde ingen på ögonbrynen över hennes
konstiga utseende, medan hon i Skottland
ofta haft svårt att övertyga människor om
att hon faktiskt är en högst seriös bibliotek-
arie trots sina dreadlocks och tatueringar.

Det är intressant att bibliotekarier på vis-
sa ställen kämpar så för att komma ur den
stereotyp som de tilldelats. Hur vanligt är
det i Sverige? Kanske känner svenska bib-
liotekarier sig friare i förhållande till yrkes-
rollen, kanske behöver de inte ligga i lika
mycket för att övertyga världen om att de
inte är tråkiga hyssjande tanter? Eller kan-
ske har de bara inte upptäckt varandra, alla
de där udda bibliotekarierna som finns där
ute. 

I alla fall finns inte tillnärmelsevis så
många ”alternativa” bibliotekariesajter här.
Det ska väl möjligen vara Anna K då, bib-
liotekarie på kib i Stockholm, som har en
blogg där hon uteslutande skriver kul och
ohämmat fanatiskt om mode – vilket väl får
sägas vara ganska ovanligt. 

Favoritmotiv på bibliotekariernas tatue-
ringar? Tja, allt mellan himmel och jord.
Tribaltatueringar, rosor, en och annan katt,
en jättetiger samt en knuten feministnäve. 

Annina Rabe

adresser:

http://bmeworld.com/gailcat/ 
http://www.mymarkup.net/anna/

Sett ur ett globalt perspektiv, i vilken ut-
sträckning kan bibliotek tillhandahålla obe-
hindrad tillgång till Internetbaserad infor-
mation? Det är temat i Stuart Hamiltons
doktorsavhandling som lades fram näst sis-
ta veckan i februari på Institut for bibliotek-
sudvikling, Danmarks biblioteksskole i Kö-
penhamn. Minnesgoda kommer ihåg Stu-
art Hamilton – som i flera år varit knuten
till ifla:s faife-kontor – från biblioteksda-
garna i Karlstad i fjol där han bland annat
talade om hur kriget mot terrorn påverkat
informationsfriheten (bbl nr 4/2004). Hans
avhandling, som kommer att recenseras i
bbl längre fram, handlar alltså om bibliotek
och informations- och yttrandefrihet. Den
kretsar kring restriktioner eller begränsning-

ar i tillgängligheten till
information som bib-
lioteken tillhandahåller
via Internet. Det kan
handla om webbsidor,
databaser eller informa-
tion som erhålles via e-
post.

Stuart Hamiltons övergripande ambition
var att i avhandlingen identifiera ett antal
hinder som existerar globalt, analysera dem
och titta närmare på vilka möjligheter den
internationella biblioteksvärlden har när
det gäller att forcera dessa hinder. HZ 

För mer information: http://www.db.dk/instbib/ph.d/
forsvar_sha_18.02.05_uk.htm
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Dramatisk biblioteksstöld 

Livet på biblioteket blir allt mer spännan-
de. Åtminstone på Transylvania University
Library i Lexington, Kentucky. Den 17 de-
cember stal nämligen två män i tjugoårsål-
dern en ansenlig mängd böcker från just
detta bibliotek. De övermannade en an-
ställd och flydde sedan ut till en väntande
minibuss, där ytterligare två män väntade.

Bland titlarna fanns en första utgåva av
Darwins The Origin of Species och en samling
förberedande skisser av John James Audu-
bon inför hans illustrationer till Birds of
America; Hortus Sanitatis (1856–57).

AE

Kulturarvet ristat i huden

Ny avhandling om bibliotek och informationsfrihet

Internetfilter 
diskuteras i Virginia

Diskussionen kring Internetcensur fortsät-
ter i usa. Under 2005 ska delstatsparlamen-
tet i Virginia ta ställning till ett lagförslag
angående installation av Internetfilter. Det
gäller alla bibliotek i delstaten som får offentligt stöd. ”These filters are inexpensive, they-
’re easy to use, they’re constitutional” hävdade Samuel Nixon Jr, representant i delstat-
sparlamentet och filterförespråkare.

Å andra sidan finns ett exempel från Henrico County i Virginia, där en man påstås ha
onanerat medan han tittade på pornografi på en av bibliotekets datorer. En dator med fil-
ter. 

(Källa ALA 2005-01-14)

Stuart Hamilton.

Sarahs tatuering.

100% bibliotekarie.



Bill läser själv…

Grammys till böcker kanske inte verkar
helt självklart. Men i årets upplaga av den
amerikanska musikindustrins gala fick Bill
Clintons ljudbok My Life (Random House
Audio, 2004) en Grammy i kategorin Best
Spoken Word Album. Läser gör författaren
själv, och den finns att få som cd-skiva eller
ljudkassett.

AE
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Besserwisser av Anders Mathlein

”… för bibliotekarier är
svåra, det tror man kan-
ske inte, men det är de,
de ger sig aldrig, de vill se
blod, det ständiga um-
gänget med böcker gör
att de längtar efter något
verkligt, efter blod, och de
kan gärna få blod, bara
inte mitt …” 
(ur Erlend Loe, Fakta om Finland)

Fruktat intet…

Har du problem på Ditt bibliotek – nu
finns hjälp att få av en kollega med krafter
utöver det vanliga. Bokbrännare, A-lagare,
narkomaner eller låntagare i upplösnings-
tillstånd – som ett brev på posten landar
hon på ett bibliotek nära dig och klarar ski-
van. Få av oss visste att Batgirl i själva ver-
ket var bibliotekarie. Nu vet vi. Det känns
tryggt. Dessutom: Nya bilder av bibliotek-
arien är aldrig fel. Den text som finns i
samband med bilden på hemsidan
http://www.naughtykitty.org/librarian.html
är djupt fördomsfull. Har inget med verk-
ligheten att göra.

HZ
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Påminnelse: Nominera de 
bästa barn- och ungdomsböckerna!

Nu kan du vara med och påverka vilka böcker som ska få Svensk
Biblioteksförenings tre barnboksplaketter genom att nominera
dina favoriter bland 2004 års barn- och ungdomsböcker. 

Du kan föreslå en eller flera böcker i de tre olika kategorierna: 
Nils Holgersson-plaketten som delas ut till bästa barn/ungdoms-
bok, Elsa Beskow-plaketten som delas ut till bästa illustratör samt 
Carl von Linné-plaketten som delas ut till bästa faktabok.

Skicka dina nomineringar senast den 15 april till e-post: ww@bi-
blioteksforeningen.org eller per brev till Svensk Biblioteksfören-
ing, Att: Wiviann Wilhelmsson, Box 3127, 103 62 STOCKHOLM.
Fax 08-545 132 31. 

PAx

föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till 

pax@biblioteksforeningen.org

Våra konferenser

4 april, Stockholm
Vart har alla referensfrågor tagit vägen?
Under de sista åren har man i USA kunnat konstatera en stark
nedgång i antalet referensfrågor i de fysiska referensdiskarna.
Det har visat sig att den nya tekniken ger ett förändrat arbets-
sätt hos dem som tillhör den kommande generationen, vilka
själva i större utsträckning tar ansvar för sitt informationsbehov
oftast med hjälp av Internet istället för biblioteken. Vad innebär
detta för oss som arbetar med referensfrågor på biblioteken,
kräver det att vi ser på vårt referensarbete ur ett nytt synsätt.
Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för referensarbe-
te

4 april, Stockholm
Framtidens barnbibliotek – hur gick det sen?
För drygt två år sedan ordnade Svensk Biblioteksförenings spe-
cialgrupp för barnbibliotek en konferens som vi kallade Framti-
dens barnbibliotek – vem bestämmer? Vad har hänt sedan dess
med våra barnbibliotek? Vilka rörelser kan vi urskilja? I den
dagliga verksamheten är det svårt att få syn på vad som egent-
ligen händer. Ibland undrar vi kanske om det överhuvudtaget
händer något. Men det som kan tyckas smått blir större när man
anlägger ett helikopterperspektiv och det är det perspektivet vi
vill få fatt i med den här konferensen.
Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för barnbibliotek

6–7 april, Borås
Return to Borås - Vårdbibliotekskonferens 
Första dagen får vi genom intressanta föreläsningar inblick i hur
utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap är
utformad. Pågående forskning vid högskolan presenteras. And-

ra dagen presenteras ett varierat program med bl a prisutdel-
ning till ”Årets Sjukhusbibliotek”.
Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för medicin och
vård

11 april, Stockholm
Läget under kontroll?
Biblioteken och omvärldsbevakningen
Vet vi vad vi behöver veta för att stärka bibliotekens position
och även i fortsättningen kunna tillhandahålla god service?
Konferensen vill belysa olika aspekter av hur bibliotekspersonal
kan arbeta med omvärldsbevakning, både inom den egna orga-
nisationen och i förhållande till kommuner, myndigheter och
andra aktörer.
Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för ekonomi och
samhällsinformation inkl. EU

18–20 maj 2005, Stockholm
Biblioteket i ett lärande samhälle
Biblioteksdagarna 2005
Hur ser bilden av biblioteket ut? Är biblioteket en naturlig del i
utbildningsstrategier inom stat, kommun och landsting? Vilka
krav ställer det lärande samhället på biblioteket? Hur blir bib-
lioteket en strategisk del i kommunens infrastruktur för både
det formella och informella lärandet? Biblioteksdagarna 2005 i
Stockholm tar upp detta tema i föreläsningar och parallella se-
minarier. Dessutom blir det produktdemonstrationer och ut-
ställning. 
Arr: Svensk Biblioteksförening

Program och anmälningsformulär finns på vår hemsida 
www.biblioteksforeningen.org eller går att beställa från 
föreningens kansli 08-545 132 30.

Medlemsutlottning

Intresset för att vinna en Nancy Pearl ”Librarian Action Figure”
har varit rekordstort. Över 200 medlemmar var intresserade av
att få sin egen docka. 

De fyra vinnarna blev Oskar Hammargren, Östersund, Marika
Holmblad, Älvsjö, Hanna Lennartson, Göteborg, och Ulla-Marie
Norrby, Karlskrona.

PAx



Hur ser bilden av biblioteket ut? Är biblioteket en naturlig del i utbildnings-
strategier inom stat, kommun och landsting? Vilka krav ställer det lärande
samhället på biblioteket? Hur blir biblioteket en strategisk del i kommunens
infrastruktur för både det formella och informella lärandet?

Forskning utan centrum 
– vad en bibliotekarie kan göra

Vårdalinstitutet 
i Lund är verk-
samt inom hälso-
området och har
tre uppgifter:
forskning, fors-
kar- och post-
doktoral utbild-
ning samt aktiv
kommunikation
mellan forsk-
ning, utbildning,

verksamheter och befolkning. Informations-
och kunskapsflödet organiseras i huvudsak i
olika virtuella rum, bl.a arbetar institutet
med en intressant verksamhet som kallas
Tematiska rum. Dessa innehåller senaste
forskningsrön men skall kunna användas
även av den breda allmänheten. Biblioteket
och bibliotekarierollen får här ett innehåll
som är intressant långt utanför Vårdalinsti-
tutet.  Anna Brümmer, projektbibliotekarie
och redaktör, Vårdalinstitutet 

Var finns kunskapen?
Kunskap är av växan-
de värde, men osynlig
tills den behövs!
Internationellt kallas
det Intellectual Capi-
tal och röner alltmer
intresse och uppmärk-
samhet. Hur skall vi

agera för att få ett växande kunskapsvärde?
Leif Edvinsson, adj. professor, Lunds uni-
versitet, är världens första direktör för intel-
lektuellt kapital samt globala prototyper för
kunskapsverktyg. Han är en belönad och
uppmärksammad författare av ett antal
böcker inom ämnet, nu senast IC of
Nations, Regions and Cities.

Tillsammans skapar vi bättre bibliotek
50 svenska bibliotek
från Boden i norr till
Ystad i söder har gått
samman för att ut-
veckla och förbättra
verksamheten. 
Projektet, kallat
Handbok i utvärde-
ringsarbete, leds av
specialgruppen för
kvalitetsarbete och

statistik. Vid årsskiftet avslutades det treåri-
ga projektet och nu har vi tagit reda på om
samarbetet gjorde någon skillnad.  Christina
Jönsson Adrial, Johan Edgren, Susanna
Månsby och Jan Nilsson. Svensk Biblioteks-
förenings specialgrupp för kvalitetsarbete
och statistik. 

Vi är framtidens historia. 
Om kunskapens förgänglighet –
exemplet medicin

I sin senaste bok Den
mörka kontinenten – 
kvinnan, medicin och 
fin-de-siècle berör Karin
Johannisson centrala frågor
kring kunskap och kunska-
pens förgänglighet. Om vi
kan betrakta gårdagens 
sanningar med ett milt 
småleende, hur skall vi då
förhålla oss till dagens san-
ningar? Är konsekvensen en
ökad respekt för det tillfälli-
ga och preliminära? Vart
leder det oss? Karin Johan-
nisson, professor, Institutio-
nen för idé- och lärdomshis-
toria, Uppsala universitet. 

Att lära för att förstå
Peter Gärdenfors gör en
jämförelse mellan informa-
tion, kunskap och förståelse
och hävdar att målet är att
nå förståelse. Vi vet väldigt
lite om vad som händer i
våra huvuden när vi förstår.

Föreläsaren argumenterar för att förstå är
att se mönster. Med detta som utgångs-
punkt kommer han att ge några exempel på
hur man kan organisera utbildning, med
eller utan IT, så att den leder till ökad för-
ståelse. Peter Gärdenfors, professor i kogni-
tionsforskning, Lunds universitet. 

Svensk Biblioteksförenings verksamhet-
sinriktning är Biblioteket i ett lärande
samhälle. Biblioteksdagarna 2005 i
Stockholm tar upp detta tema. Här är
ett axplock ur fler än 30 föreläsningar
och seminarier. Dessutom blir det pro-
duktdemonstrationer, fest på Nalen,
årsmöte, mingelkväll och utställning.
Anmälan och information finns på
www.biblioteksforeningen.org

Biblioteket i ett lärande samhälle
1 8 – 2 0  M A J  2 0 0 5  ·  F O L K E T S  H U S  ·  S TOCKHOLM

Programmet i sin helhet finns på vår hemsida www.biblioteksforeningen.org 
eller kan beställas från föreningens kansli 08-545 132 30

Svensk Biblioteksförening
Box 3127 · 103 62 Stockholm
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lilla biblioteket att kunna vara en del i ett stort biblioteksnätverk,
där nätverkets yttersta tåt når ända hem till den enskilde använ-
daren. Filialbiblioteket skall vara helpdesken i närområdet, där
vägledning går att få.

De biblioteksfilialer som inte kan leva upp till ovan nämnda
skall vi lägga ner. Vi kan inte ha regementen som en garant för sys-
selsättning och vi kan inte behålla biblioteksfilialer för att det är
det sista som finns kvar när skola, affär och post slagit igen. Det är
inte mötesplatsen i sig som är viktig, det är innehållet som gör mö-
tet. Bibliotek som inte är angelägna skall heller inte finnas, det är
dålig resursanvändning.

Gunilla Herdenberg
Chef för Folkbiblioteken i Lund 

och vice ordförande Svensk Biblioteksförening

Vi lever i ett kunskapssamhälle, sägs det. Vårt samhälle har alltid
byggt på kunskap, det kan alltså inte anses vara något nytt. Snara-
re är det nog så, att den verkligt viktiga kunskapen blir allt svårare
att komma åt. Vi lever i ett brus av information, information som
kan bli kunskap, om vi ger alla medborgare möjlighet att söka,
värdera, förstå och använda informationen.

Biblioteken har därmed en given roll i samhällsutvecklingen,
och är en del av samhällets infrastruktur. Rimliga resurser måste
finnas för biblioteksutveckling, alla medborgare skall ha möjlig-
het att få biblioteksservice.

Biblioteken skall vara öppna och kreativa miljöer, där möjlighe-
ter ges till den enskilde att hämta kunskap med hjälp av professio-
nell personal. Kunskap som är basen för allt mänskligt framåtskri-
dande.

I Sveriges alla kommuner finns ett väl utvecklat bibliotekssys-
tem med huvudbibliotek och filialer. Under senare år har biblio-
teken också börjat utveckla tjänster på nätet och därmed revolu-
tionerat tillgängligheten till utbud och tjänster. Mellan åren 1980
och 2000 har 499 filialer lagts ner och trenden håller i sig. Samti-
digt har andelen filialer som är integrerade med skolbibliotek för-
dubblats, i dag är varannan filial integrerad.

Vi talar ofta och med stor upprördhet om att vi tvingas lägga ner
filialer. Jag tycker det är dags att börja tala om vad vi ska ha våra fi-
lialer till!

I bibliotekslagen står det att alla medborgare ska ha tillgång till
ett folkbibliotek, tillgång till biblioteksservice på ett rimligt fysiskt
avstånd alltså. Vad är det då för tjänster våra användare behöver,
och hur ser vi till att leva upp till kraven på ett modernt biblioteks-
system när inte pengarna räcker?

Lokal identitet – I vår globaliserade Internetvärld blir den lo-
kala identiteten viktig. Det lokala biblioteket måste arbeta i sitt
sammanhang, ta aktiv del i närsamhället och ha en stark lokal pro-
fil. Att vara en angelägenhet för väldigt många måste vara målet.

Tillgänglighet – Biblioteken ska vara synliga och tillgängliga
i sitt område. Central placering, professionellt arbetssätt och ge-
nerösa öppettider är nödvändigt. Att göra biblioteket synligt och
tillgängligt är avgörande för framgång.

Samverkan – Ensam är inte längre stark! Att samverka är ett sätt
att få ut mer av varje investerad skattekrona. Att vara sambo är ett
vinna-vinna koncept! Skolbibliotek, dagcentral, fritidsgård, med-
borgarkontor, vårdcentral… möjliga partners finns det gott om.

Låt alla filialer vara en angelägenhet i närsamhället och vara cen-
tralt placerade i attraktiva lokaler. Jobba ihop med någon eller
några andra viktiga aktörer i närområdet, se till att vara den krea-
tiva miljö som gagnar utveckling, utbildning och kultur.

Utveckla det virtuella biblioteket. Det är en förutsättning för det
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Krönika Gunilla Herdenberg
Att lägga ner regementen

Årsmöte 
med Svensk Biblioteksförening

Onsdagen den 18 maj kl 15.30 är det dags för
Svensk Biblioteksförenings årsmöte. Årsmötet är
öppet för alla medlemmar (enskilda och institutio-
nella) i Svensk Biblioteksförening.

Hämta ditt röstkort i god tid före årsmötet. 
Registreringen öppnar 11.00 på onsdagen. Om du
betalat din medlemsavgift efter 2 maj måste du ha
inbetalningsbevis att visa upp. Observera att röst-
ning via ombud ej är tillåten. Man kan företräda
sitt biblioteks röster och samtidigt ha en enskild
röst, men man kan ej företräda andra bibliotek
eller andra enskilda medlemmar.

För att enbart delta i årsmötet krävs ingen 
anmälan! Alla medlemmar är välkomna. 
Vill du däremot delta i Biblioteksdagarna anmäler
du dig på talong eller via föreningens hemsida.
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nätet. Spännande forskning pågår med
DDC som utgångspunkt kring sökning och
informationsåtervinning i digitala sam-
manhang. Joan Mitchell, redaktör för DDC
kommer hit och presenterar DDC tillsam-
mans med Unni Knutsen från Norge, där
man förra året publicerade DDK5, den
femte utgåvan av den norska förkortade
Dewey.
Arr: Kungl biblioteket

27 april, Stockholm
Metadata Makes the World go
Around
Ständigt detta nät! En kompetensutveck-
lande kurs i fördjupad webbsökning med
föreläsningar, vägledda övningar och dis-
kussioner.
Arr: Ikoner-Akademien
Mer info: www.btj.se/ikoner

27–29 april, Seattle, USA
Shattering Stereotypes
Med utgångspunkt från det djärva nya
biblioteket i Seattle kommer biblioteks-
medarbetare från hela världen för att dis-
kutera arkitektur, profilering, media, bru-
karmedverkan mm. Biblioteket har sedan
man öppnade haft ung. 10.000 besökare
per dag och har blivit ett Mecka för biblio-
teks- och arkitekturintresserade.
Arr:The Seattle Public Library och PLIN,
Public Libraries International Network
PDF-dokument

11–12 maj, Lund
BOOK-IT Användarmöte 2005
Arr: BOOK-IT användargrupp i samarbe-
te med Axiell Bibliotek AB

18–20 maj, Folkets Hus,
Stockholm
Biblioteksdagarna 2005
Hur ser bilden av biblioteket ut? Är biblio-
teket en naturlig del i utbildningsstrategi-
er inom stat, kommun och landsting? Vilka
krav ställer det lärande samhället på bib-
lioteket? Hur blir biblioteket en strategisk
del i kommunens infrastruktur för både
det formella och informella lärandet? I ett
lärande samhälle är bibliotek en del av
infrastrukturen och bibliotek är en viktig
del i ett samhälles utveckling för jämlik-
het, tillväxt och välstånd! Svensk Biblio-
teksförenings verksamhetsinriktning för
2005 - 2007 är Biblioteket i ett lärande
samhälle. Biblioteksdagarna 2005 i Stock-
holm tar upp detta tema i föreläsningar
och parallella seminarier. Dessutom blir
det produktdemonstrationer och utställ-
ning.
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

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

kalendarium
16 mars, Stockholm
Ämnesportaler och ämnesbeskriv-
ning av webbresurser
Ständigt detta nät! En kompetensutveck-
lande kurs i fördjupad webbsökning med
föreläsningar, vägledda övningar och dis-
kussioner.
Arr: Ikoner-Akademien
Mer info: www.btj.se/ikoner

4 april, Stockholm
Framtidens barnbibliotek – hur
gick det sen?
För drygt två år sedan ordnade Svensk
Biblioteksförenings specialgrupp för barn-
bibliotek en konferens som vi kallade
Framtidens barnbibliotek - vem bestäm-
mer? Vad har hänt sedan dess med våra
barnbibliotek? Vilka rörelser kan vi urskil-
ja? I den dagliga verksamheten är det
svårt att få syn på vad som egentligen
händer. Ibland undrar vi kanske om det
överhuvudtaget händer något. Men det
som kan tyckas smått blir större när man
anlägger ett helikopterperspektiv och det
är det perspektivet vi vill få fatt i med den
här konferensen.
Arr: Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för barnbibliotek
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

4 april, Stockholm
Vart har alla referensfrågor tagit
vägen?
Under de sista åren har man i USA kunnat
konstatera en stark nedgång i antalet
referensfrågor i de fysiska referensdis-
karna. Det har visat sig att den nya tekni-
ken ger ett förändrat arbetssätt hos dem
som tillhör den kommande generationen,
vilka själva i större utsträckning tar
ansvar för sitt informationsbehov oftast
med hjälp av Internet istället för bibliotek-
en. Vad innebär detta för oss som arbetar
med referensfrågor på biblioteken? Krä-
ver det att vi ser på vårt referensarbete
från ett nytt synsätt...?
Arr: Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för referensarbete
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

6–7 april, Borås
Vårdbibliotekskonferens
Arr: Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för vårdbibliotek i samarbete med
högskolan i Borås och sjukhusbiblioteket
vid Södra Älvsborgs Sjukhus
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

6 april, Stockholm
E-publikationer. Nytta, nöje och
fallgropar
Ständigt detta nät! En kompetensutveck-
lande kurs i fördjupad webbsökning med
föreläsningar, vägledda övningar och dis-
kussioner.
Arr: Ikoner-Akademien
Mer info: www.btj.se/ikoner

7–9 april, Mimers hus, Kungälv
Norsk – Svensk Bokfest i Kungälv
En fest för svenska och norska bokälskare
Arr: Regionbibliotek Västra Götaland och
Östfold fylkesbibliotek
Mer info: www.bokfest.com

11–15 april, Stockholm
Talboken 50 år – Jubileumsvecka
För 50 år sedan kom den första talboken i
Sverige. Då var talboken på rullband. Idag
är det digital teknik – DAISY – som gäller.
För 25 år sedan bildades myndigheten Tal-
boks- och punktskriftsbiblioteket, TPB
som har utvecklat DAISY-formatet. Två
anledningar att fira med ett jubileum
vecka 15. 12–13 april Jubileumskonfe-
rens: Från rullband till bredband på
CCC/Folkets Hus i Stockholm. 14-15 april
Öppet hus med föreläsningar på TPB och
guidade visningar av jubileumsutställning-
en på Synskadades Museum, Enskede.
Utställningen pågår till midsommar.
Arr:Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
TPB och Synskadades Riksförbund, SRF
Mer info: www.tpb.se/om_tpb/talbok-
sjubileum

11 april, Stockholm
Läget under kontroll? Biblioteken
och omvärldsbevakningen
För mer information kontakta Eva Olson,
Malmö stadsbibl. eva.olson@malmo.se
Arr: Svensk biblioteksförenings special-
grupp för ekonomi och samhällsinforma-
tion inklusive EU
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

23 april, Över hela landet
Världsbokdagen
Världsbokdagen firas över hela landet lör-
dagen den 23 april.
Mer info: www.varldsbokdagen.nu

26 april, Stockholm
Dewey Decimal Classification
Boka in denna dag du som är intresserad
av ämnessökning och klassifikation.
Dewey Decimal Classification (DDC) är
det mest spridda klassifikationssystemet i
världen och det används, förutom i biblio-
tekskataloger, också för söktjänster på

Framtidsspanare 
sökes! 

Säffle Bibliotek 
inbjuder för femte
gången till uppsats-
pristävlingen ”Fram-
tidsspanare”. Vinnande
uppsats belönas med 
10 000 kronor. Pris-
utdelning äger rum vid
Bok & Bibliotek i Göte-
borg hösten 2005.

Hur ska Säffle bibliotek, och
andra bibliotek i små och
medelstora kommuner, bäst
möta dagens och morgonda-
gens anspråk på biblioteks-
verksamheten? För att kunna
besvara den frågan söker Säff-
le Bibliotek skarpögda och
sensibla ”Framtidsspanare”.
Biblioteket söker uppsatser
som kan belysa och underlätta
utveckling av verksamheten
vid små och medelstora folk-
bibliotek.

Uppsatserna bedöms av en
jury bestående av: Eva Björk,
bibliotekschef i Säffle Kom-
mun, Britt Marie Häggström,
DIK-förbundet, Johanna
Hansson, Svensk Biblioteks-
förening, Anders Hjertén,
Säffle Kommun, Sven Junzell,
personalchef i Säffle Kommun
samt Anna Christina Rutqvist,
länsbibliotekarie i Värmland.

Tävlingsbidragen ska vara
godkända magisteruppsatser.
De ska ha lagts fram för semi-
nariebehandling under tiden
januari 2004–april 2005. Upp-
satserna ska vara Säffle Bib-
liotek, 661 80 Säffle, tillhanda
i 6 ex senast den 30 april år
2005.





Posttidning
Svensk Biblioteksförening
Box 3127, 103 62 StockholmB


