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I detta nummer är debattsidorna väl-
fyllda – det är glädjande att debatten om 
Stockholms stadsbibliotek, som till en 
början fördes i den stockholmska dags-

pressen, nu fortsätter i branschblaskan. Det 
kan tyckas att omorganisationen och allt vad 
den innebär för huvudstadens stadsbibliotek 
är en intern angelägenhet men frågan är stör-

re än så, tror jag. Den aktualiserar vad ett bibliotek är och ska vara i en 
tid då konkurrensen mellan den traditionella pappersboken och den 
digitaliserade tekniken blir allt tydligare.

I Danmark, som regelbundet framhålls som ett föregångsland, har 
en animerad debatt pågått om folkbibliotekens framtid och vilken 
plats pappersboken ska ha. Ska biblioteken vara boksamlingar där 
den tryckta litteraturens särställning är oomtvistad? Eller ska de vara 
allaktivitetshus, datacenter, fitnesscenter eller värmestugor där man 
tillhandahåller allt möjligt, till nöds också böcker till utlån?

Debatten har också kretsat kring rent kvalitativa aspekter: Vad ska 
prioriteras och på bekostnad av vad? 

Precis som i Sverige är det förstås de dystra siffrorna som talar i 
Danmark. 2007 lades 100 filialer ner. Och det talas om ytterligare ned-
skärningar i biblioteksverksamheten i 75 % procent av landets kom-
muner. Bokutlåningen har nästan halverats under de senaste 25 åren. 

Den tändande gnistan i debatten gav Köpenhamns stadsbiblioteks 
nytillträdde chef, Pernille Schaltz, när hon i en intervju i Politiken i 
slutet av december förra året lade fram sin vision för att möta den dys-
tra utvecklingen. Mer utrymme för digitala medier, spel och lärande, 
mindre utrymme för böcker. Klassiker och gamla böcker swisch ner 
i magasinen eller ut på depåer. Vart den smala litteraturen ska för-
passas är oklart, kanske den inte ens ska köpas in. I Schaltz vision är 
det främst aktuella och populära böcker som kvalificerar sig för en 
plats i bibliotekets hyllor – böcker av författare som ”Camilla Läck-
berg och de andra”. Och dessa ska marknadsföras genom frontexpo-
nering. Alltså folkbiblioteket som vilken bokhandel som helst med 
bästsäljarna i blickfånget och med ett präktigt utbud av digitalisera-
de media.  Kritiken lät inte vänta på sig: Är det verkligen bibliotekets 
uppgift att agera som en del av bokindustrins marknadsföringsappa-
rat? Biblioteken borde förmedla böcker som inte förmedlar sig själva 
och inte hållningslöst ge efter för marknadsmekanismerna eller jaga 
trender… Till skillnad från i Sverige har debatten i Danmark engage-
rat författare, förläggare och politiker, ja till och med kulturminis-
tern har yttrat sig.

Men Schaltz har också fått medhåll: Boken som den enda sanna 
möjligheten till fördjupning och som det enda mediet för litteratur 
är kulturellt snobberi och vad är det för fel på att arbeta målinriktat 
för att skapa bibliotek som ger möjlighet till både fördjupning och 
upplevelser? Läs mera på www.dk/nyheder.

Skiljelinjen går mellan dem som förenklat uttryckt ser biblioteket 
som boksamling och dem som vill modernisera och efterfrågeanpas-
sa biblioteken för yngre besökare, göra dem till en del av upplevelse-
industrin där utlån av böcker ingår som en del av allt det andra. Sture 
Näslund kommenterade den danska biblioteksdebatten i radions Obs 
i februari: ”Men det är intressant att notera att det tydligen är bland 
bibliotekarier som intresset är störst för att förändra bokens roll i bib-
liotekens totala utbud.” Så tycks det inte vara i den svenska debatten. 
Ännu. Henriette Zorn
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 ”Biblioteket på Brunnsvik är inte  
 vilket bibliotek som helst, det är  
 inte ens vilket folkhögskolebib- 
  liotek som helst. Med stöd i sina 

anor inom arbetarrörelsen går det i spet-
sen för arbetet med att infoga litteratur och 
kultur som en naturlig och betydelsefull del 
i byggandet av kunskapen om och engage-
manget i samhällsfrågor av skilda slag. Det 
uppvisar en rakryggad och konsekvent håll-
ning i sitt professionella arbete med att spri-
da litteratur och goda läsvanor till grupper 
som har störst behov av stöd för att riva bar-
riärer till läsandet, inte minst lo-anslutna.” 

Så uttrycker sig Författarförbundets Biblio-
teksråd genom ordföranden Jan Ristarp in-
för hotet om att varsla skolans bibliotekarie 
Christina Garbergs-Gunn. lo vill göra sig av 
med sitt ägarskap i den över hundra år gamla 
Brunnsviks folkhögskola, som kallats ”arbe-
tarklassens universitet.” Skolan är en av lan-
dets äldsta folkrörelsedrivna folkhögskolor 
och även känd som en idé- och tankesmedja. 
Mängder av namnkunniga föreläsare har be-
sökt skolan – från Carl Larsson, Kata Dahl-
ström, Ernst Wigforss till Margot Wallström 
för att nämna några. Även välkända diktare 
som Dan Andersson och Stig Sjödin har varit 
elever på Brunnsvik. Totalt har ett 70-tal för-
fattare under årens lopp fått sin bildnings-
väg via Brunnsvik, som litteraturprofessorn 
Lars Furuland  brukar benämna arbetarför-
fattarnas skola framför andra. Man kan nog 
också säga att det var där som abf bildades, 
i samband med att Rickard Sandler arbe-
tade på skolan och höll ett föredrag där 1912. 
Ekonomiskt är det lo som har ansvaret för 
skolan men även abf, Metall, Hyresgäströr-
elsen, Ludvika och Smedjebackens kom-
muner är medlemmar i föreningen. Många 
av landets fackligt förtroendevalda har gått 
fackliga grundkurser på Brunnsvik. Trots det 
har skolan slitit med ekonomiska problem i 
form av underskott på senare år. Därför be-

slöt lo att bryta den negativa trenden och 
tillsatte en konsult, Enrico Barilo, som några 
månader senare fick titeln operativ chef. För 
att nå målet har anställda inom Handels och 
Kommunal sagts upp och han har genomfört 
en del förändringar vad gäller kostnads- och 
inköpsrutiner på skolan. Skolans biblioteka-
rie, Christina Garbergs-Gunn, får inte längre 
ensam ansvara för bokinköp, det är rektor 
och den operativa chefen som har sista or-
det. Det har fått konsekvenser. I höstas tilläts 
bibliotekarien köpa in en enda bok, Göran 
Perssons memoarer. Inköp av bland annat 
Susanna Alakoskis senaste antologi Lyckliga 
slut, om våld mot kvinnor, stoppades efter-
som den betraktades som mindre viktig för 
verksamhetsområdet. Efter argumentation 
från bibliotekarien upphävdes beslutet men 
fortfarande måste alla inköp och löpande 
biblioteksverksamhet i förväg godkännas av 
rektor. Och detta på en skola där såväl biblio-
teket som bibliotekarien blivit prisbelönt för 
sin verksamhet! En annan förändring som 
Enrico Barilo gjorde var att plocka bort LO-
tidningen från skolans entré och ersätta den 
med Affärsvärlden. 

Christina Garbergs-Gunn är en välkänd 
person genom sitt stora engagemang för kul-
turens betydelse för lärande. Som 21-åring, 
med en journalistexamen i bagaget, beslöt 
hon sig för att läsa vidare till bibliotekarie. 
Därefter har hon byggt på med en fil kand i 
litteraturvetenskap. Hon är en folkbildare av 
klassiskt snitt som i dagsläget arbetar som 
bibliotekarie på 70 procent och som lärare på 
30 procent. Många är de författare som hon 
har lockat till skolans Bokstuga. Därför är det 
också logiskt att ett 40-tal författare, bland 
dem Åsa Linderborg, Torgny Karnstedt, Kjell 
Johansson och Ann-Charlotte Alvefors, i ett 
upprop i lo-tidningen och Dalademokra-
ten, protesterat mot planerna på att avskaffa 
bibliotekarietjänsten för att spara pengar. 
Turerna har varit många kring folkhögsko-

lan som lo äger och som man nu vill göra 
sig av med. Ett av skälen är det ekonomiska 
underskottet som bland annat beror på kon-
ferensverksamhetens dåliga omsättning.

– Det är för långt bort att ha kursverksam-
het i Ludvika. Därför vi vill förlägga det mesta 
till Runö folkhögskola i Stockholmstrakten 
istället, säger Kjell Ahlberg, kanslichef på lo 
till bbl. 

Ett något märkligt resonemang i dessa 
eu-tider anser kritikerna. För att spara 
pengar har man också beslutat att Bokstu-
gan ska vara obemannad och att inköp till 
skolverksamheten ska skötas av befintlig 
lönebidragsanställd. Övriga bokinköp samt 
kultur- och utställningsverksamhet ska skö-
tas av en särskild kulturgrupp där rektor är 
sammankallande.

– Jag anser att varje skolbibliotek bör ha ut-
bildad personal. Särskilt viktigt är det på ett 
bibliotek i en folkhögskola av den här typen. 
Något annat vore ovärdigt eftersom bibliote-
ket riskerar att reduceras till en boksamling 
istället för den pedagogiska resurs som det 
nu faktiskt är. Vad är det för kvalitet?

Sedan Christina Garbergs-Gunn anställ-

Biblioteket vid Brunnsviks  
folkhögskola hotad 
– LO sviker folkbildningen

Christina Garbergs-Gunn kan få sparken när facket 
inte längre vill satsa på biblioteket vid Brunnsviks 
folkhögskola.

Efter 28 års arbete med att ha byggt upp Bokstugan på Brunnsviks 
folkhögskola riskerar Christina Garbergs-Gunn att sparkas från  
skolan. I alla fall om fackföreningsrörelsen och skolans ledning får  
som den vill.
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des 1980, har hon satsat på läsfrämjande och 
otaliga utställningar som lockat mängder av 
besökare. Här möter lo-medlemmar, folk-
högskoleelever och folk i trakten, kanske för 
första gången, bilder som provocerar och be-
rör. Biblioteket har också satsat på tidskrifter 
och har ungefär 150 tidskrifter i hyllorna. 
Flertalet är smalare kulturtidskrifter. 

– Jag prioriterar medvetet smalare tidskrif-
ter eftersom jag anser att biblioteket har ett 
ansvar att visa vad som finns i tidskriftsflo-
ran. De mer kommersiella tidningarna kan 
man köpa i kiosk och varuhus.  

Christina Garbergs-Gunn, som även är 
ordförande i Biblioteket i folkhögskola & 
folkbildning, biff, är förvånad och besvi-
ken. Hon tror ju på arbetarrörelsens grund-
läggande värderingar och har utgått från 
att skolan respekterar arbetsrättsliga regler. 
Enligt arbetsmiljölagens kapitel två ska ar-
betstagaren ”ges möjlighet att medverka i ut-
formningen av sin egen arbetssituation samt 
i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 
hans eget arbete”. Det har inte skett. 

– Jag känner mig överkörd, säger hon.
När jag går runt i det välbesökta bibliote-

ket upptäcker jag eleven Anna Eriksson som 
sitter vid ett bord i ett av bibliotekets hörn 
med böcker uppslagna framför sig. Hon och 
hennes skolkamrat Emma, som är dyslekti-
ker, anser att det är skandal om bibliotekarien 
försvinner.

– Vem ska hjälpa mig då? Jag skriver och 
läser så pass illa att jag bara använder mig av 
talböcker och jag behöver ju massor av hjälp 
med tips på talböcker. Någon måste också 
jaga rätt på dem, säger Emma uppgivet.

– Vi använder oss av biblioteket varje dag. 
Här pluggar vi och letar fakta. Det är också 
ett bra ställe att träffas på eftersom vi inte har 
något fik på skolan. Här utanför finns en kaf-
feautomat – det är bara att slå sig ner med sin 
kaffekopp. 

Frågan kvarstår. Vem är beredd att satsa 
pengar på konferensverksamhet utanför Lud-
vika? Den lokala arbetarrörelsen är knappast 
känd för sin välfyllda kassakista, men lo:s är 
betydligt fetare. Dessutom borde det väl vara 
vettigt att satsa på utbildning och opinions-
bildande verksamhet när hårda vindar blåser, 
anser Christina Garbergs-Gunn.

Finns det överhuvudtaget någon vilja 

inom lo att satsa på folkbildare med hjärtat 
till vänster när ekonomismen styr, frågar sig 
kritikerna. 

Själv funderar jag på om det kanske ska bli 
som med den gamla barnkolonin Fängenhäl-
larna i trakten. En Örebrofamilj som köpt 
stället berättar att tv4 velat hyra gården för 
att spela in en tv-såpa. Ja, kanske Brunns-
vik kommer att gå det ödet till mötes genom 
att köpas upp av någon med betydligt större 
vinstintressen för ögonen än något så mos-
sigt som folkbildning. Å andra sidan, varför 
inte börja med att låta bibliotekarien Chris-
tina Garbergs-Gunn uppdatera skolan till 
Brunnsvik 2.0? Hon om någon klarar det till-
sammans med skolans it-tekniker. Tyvärr är 
det just denna personal som ledningen anser 
inte längre behövs. När jag lämnar skolan i 
taxi för att hinna med tåget till huvudstaden 
berättar den unge chauffören att han min-
sann läst in gymnasieämnen på Brunnsvik. 
Och skolans bibliotekarie minns han väl.

– Det vore skandal om man lade ner just 
biblioteket, konstaterar han innan vi skiljs 
åt.

Åsa Ekström

Studenter som har SFA-undervisning, dvs svenska för akademiker, på Brunnsvik.  
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 Riksdagsbeslutet innebär i kort- 
 het att intagna på fängelse och  
 häkte inte får ta emot tidningar,  
 böcker eller tidskrifter som kan 

äventyra ordningen eller säkerheten på 
anstalten, eller som motverkar den behand-
ling som den intagne får. Det kan handla om 
vapenkataloger, tidskrifter som uppmanar 
till brott eller porrtidningar till personer 
dömda för sexbrott. Brev till eller från en in-
tagen ska kunna granskas om det är nödvän-
digt med hänsyn till ordningen eller säkerhe-
ten. Det ska bli enklare för Kriminalvården 
att göra drogkontroller. Som alternativ till 
blod-, urin- och utandningsprov ska även 
saliv-, svett- och hårprov få användas. Den 
nya lagen träder i kraft den 1 april i år och 
Kriminalvården ska fram till dess ha arbetat 
fram nya föreskrifter som de anställda ska 
arbeta efter. Det råder till exempel stor oklar-
het om vilken litteratur och vilka tidskrifter 
som avses liksom vilka intagna som kommer 
att beröras. Klart är att det blir anstaltsche-
ferna som till stor del blir de som ska fatta 
besluten. Den nya lagändringen välkomnas 
av Kriminalvården. Men kritiker menar att 
lagen strider mot Tryckfrihetsförordningen. 
Allt som publiceras ska medborgarna få läsa, 
det är grunden i Tryckfrihetsförordningen, 
och stryper man den rätten tar man bort in-
formationsfriheten. Percy Bratt, advokat och 
expert på tryckfrihet, har med anledning av 
lagändringen sagt till tidningen Journalis-
ten: Om Kriminalvården med stöd av en vag 
lagbestämmelse kan censurera vad de intag-
na läser, kan det enligt grundlagen och Euro-
pakonventionen leda till kränkningar av de-
ras rätt till informationsfrihet. Bakgrunden 
till lagförslaget, som kom från justitiemi-
nister Beatrice Ask, har sin upprinnelse i ett 
fall med en sexualbrottsdömd man som läste 
porrtidningar under sin behandlingstid. När 
förslaget presenterades ansåg Lagrådet att 
lagen inte borde genomföras. Den politiska 
oppositionen reserverade sig och menade 

att lagändringen kan strida mot grundlagen. 
Elisabeth Lager, chefsjurist på Kriminalvår-
den, säger till bbl att hon håller med om 
att det finns en gränsdragningsproblematik 
men är ändå positiv till lagen. Enligt henne 
kommer det inte att bli tal om några listor 
över förbjudna böcker. Däremot blir reglerna 
tydligare.

– Utgångspunkten är att intagna ska få läsa 
vad de vill. Men ibland motverkar det syftet 
med kriminalvården, som är vår huvudupp-
gift. Dessutom är det ju så att interner alltid 
kan överklaga beslut och göra en jo-anmälan 
om lagen tillämpas på ett felaktigt sätt, säger 
Elisabeth Lager.

För bibliotekens del blir det inte någon 
större förändring tror Lena Malmquist, av-
delningschef för särskilda tjänster vid stads-
biblioteket i Malmö, som bland annat står 
för biblioteksservicen på Fossieanstalten i 
Skåne. 

– Dessutom har jag aldrig under alla år 
stött på någon större efterfrågan på böcker 
om till exempel vapentillverkning, säger 
Lena Malmquist.

Lagen väcker ändå en del funderingar. Det 
finns till exempel ingen jämförelse med de 
övriga nordiska länderna i utredningsun-
derlaget vilket kanske borde ha varit på sin 
plats när det gäller en så pass omfattande 
lagändring. Dessutom kan man undra över: 
Varför just böcker och tidningar? I en tid när 
statistiken visar att männen läser allt min-
dre borde väl det vara läsfrämjande att dom 
läser och inte vad. Är det inte mer skadligt 
med passivt tv-tittandet? Är det ok att titta 
på program som innehåller våld? Och hur 
kan t ex den individuella och ack så populära 
styrketräningen på landets fängelser främja 
behandling men inte böcker? Någon viskade 
i mitt öra att det kanske istället borde satsas 
mer på lagsporter för att interner ska få chan-
sens att vara i ett sammanhang och lära sig 
samarbeta bättre. 

Åsa Ekström

Ny lag förbjuder viss litteratur på anstalterna

Censur som vård

En ny lag ska förbjuda tidningar och böcker på fängelser – om de mot-
verkar behandlingen av de intagna. Lagen välkomnas av Kriminalvår-
den men kritiker talar om censur och felsatsning.
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 Bara några minuter efter det att  
 jag satt min fot på biblioteket på  
 Kronobergshäktet i Stockholm  
 kommer den första besökaren. 

Det är Suzanne Scapiro, kriminalvårdare, 
som letar efter en bra deckare av Karin Alv-
tegen. Eftersom biblioteket ligger mitt i en 
administrativ avdelning i polishuset kan 
personalen relativt enkelt slinka in och låna 
böcker och tidningar eller använda sig av den 
allmänna biblioteksdatorn som alltid står 
påslagen. Bibliotekarien Maggi Stenström 
berättar för Suzanne att bbl är på besök med 
anledning av den nya lagändringen som ska 
begränsa interners rätt att ta del av tidningar 
och böcker på landets fängelser. Suzanne 
Scapiro, som är skyddsombud, tycker att 
lagen behövs. Hon menar att hon inte vill 
uppleva diskriminering och kränkningar på 
sin arbetsplats. Därför är hon stenhård när 
det gäller att motverka framför allt porren på 
häktet. 

– Jag tillåter inte att de häktade sätter upp 
grova porrbilder på väggarna i cellen. De åker 
ner direkt. Vill de så gärna ha skräpet uppe får 
de ha bilderna i sin byrålåda, säger  Suzanne 
Scapiro.  

Hon har lagen på sin sida. Vi resonerar lite 
kring gränsdragningsproblematiken och hon 
håller med om att det inte är helt enkelt. 

– Jag har ju t ex manliga kollegor som til-
låter mycket mer än vad jag gör. Framför allt 
när det gäller langningen – de tidskrifter och 
böcker som kommer in utifrån – finns det 
kollegor som ser mer mellan fingrarna än 
vad jag gör. 

– Å andra sidan finns det de som reagerar 
på graffititidningar och ropar på förbud. Den 
gruppen tillhör inte jag. Av två onda ting välj-
er jag bort det värsta, konstaterar hon krasst 
och går iväg med sin nya lånebok. 

Maggi Stenström avslöjar att biblioteket 
är populärt bland personalen, men att det är 
internerna som är duktigast på att lämna till-
baka sina låneböcker. 

Hon har arbetat på häktesbiblioteket se-
dan 1980-talet. Då var hennes arbetsplats ett 
depåbibliotek som aldrig hade tillgång till 
nya böcker. I dag har man ett eget bokanslag 
på 100 000 kronor varav 40 000 kronor går till 
tidskrifter. I anslutning till biblioteket finns 
även arbetsrum för sex präster från Svenska 
kyrkan, katolska församlingen, frikyrkan 
och en imam. Varje vecka går hon eller kol-
legan Gunvor Klus med bokvagnen till de 
femton avdelningarna. Varje pass tar un-
gefär en timme men oftast längre eftersom 
låntagarna mestadels behöver komplettera 
sina lån med exempelvis lexikon. Biblioteka-
rierna har ingen aning om låntagarnas iden-
titet eller orsaken till varför de sitter i häktet. 
Bibliotekarierna går heller aldrig in i cellen 
utan står i korridoren med sin bokvagn och i 
sällskap med en kriminalvårdare. Men Maggi 
Stenström betonar att det aldrig hänt henne 
någonting eftersom hederskoden ännu tycks 

gälla bland de intagna: man rör inte biblio-
tekarien och prästen. En naturlig förklaring 
till det kan vara att bibliotekarien ofta är den 
enda människa utifrån som den intagne har 
kontakt med. Det är en kontakt som man 
värnar om. Maggi Stenström berättar att de 
häktade ofta har ett stort behov av att få prata 
av sig.

På avdelningarna finns sammanlagt 300 
häktade män och kvinnor och på varje av-
delning står en bokhylla. En del avdelningar 
är mer öppna än andra där det råder full res-
triktion vilket innebär att den häktade en-
dast får ha kontakt med häktespersonalen, 
prästen eller bibliotekarien. På de mer öppna 
avdelningarna är det tillåtet för de intagna 
att umgås med varandra och spela kort. Det 
finns även en avdelning för ungdomar, en för 
kvinnor och en för sjuka där både psykiskt 
och fysiskt sjuka människor vårdas. 

– På det sättet har häktet blivit mänskliga-

Flitiga låntagare på häktet

Biblioteket på Kronobergshäktet i Stockholm är lika mycket ett ar-
betsplatsbibliotek för kriminalvårdare som ett lånebibliotek för de 
intagna. En ovanlig arbetsplats där det lånas flitigt.

Maggi Stenström har arbetat på Kronobergshäktets biblioteket sedan 1980-talet. Hon tycker att det nya 
lagförslaget som innebär begränsning av utlåningen av viss litteratur känns märkligt eftersom det kommer att 
innebära godtycke och problem med gränsdragningar. 
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re och förbättrats. I dag finns inte hela famil-
jer här med förtvivlade barn vilket var vanligt 
för några år sedan, berättar Maggi Stenström 
när vi går runt på avdelningarna.  

På golvet utanför några av de låsta vita 
celldörrarna står stora, vita plastskålar med 
cigarettpaket. En vakt berättar att det rökför-
bud som infördes på samtliga anstalter och 
häkten vid årsskiftet, faktiskt fungerat rik-
tigt bra, trots stor skepsis från både interner 
och personal. 

– Det enda negativa är väl att det blir rätt 
osunda promenader uppe på rastgården med 
storrökande människor, konstaterar vakten. 

Promenaderna är annars välbehövliga för 
att bryta rutinerna på häktet. Men även böck-
er och tidningar fyller en funktion för både 
män och kvinnor. Biblioteket används flitigt, 
ungefär 30 000 lån per år. Men det är oklart 
exakt hur många böcker som finns i bibliote-
ket. På Maggi Stensströms bokvagn står flera 
filosofiböcker men även lyrik, främst kär-
lekslyrik. Vi pratar lite om vilka böcker som 
oftast blir stående kvar på bokvagnen. Maggi 
Stenström säger att böcker av Moa Martins-
son aldrig lånas trots att hon envisas med att 
erbjuda dem. 

– Det är framför allt de yngre som läser 
klassiker av Strindberg eller Dostojevskij. 
Kanske för att de har böckerna i färskt minne 
efter att nyligen ha läst dem i skolan. 

Annars är det deckare men framför allt 
självbiografier som är omåttligt populära. 

– När det gäller tidningar lånas t ex Amelia 
flitigt av männen vilket kan vara en poäng. 
Lite enkel relationspsykologi kanske kan 
komma till verklig nytta där. 

Maggi Stenström tror ändå att läsandet 
överlag minskat inne på häktet. En orsak kan 
vara konkurrensen från tv och film menar 
hon. 

– Idag säger man att man sett Jan Guillous 
Ondskan, inte att man läst boken. 

Vi enas om att det är märkligt att man stry-
per tillgången på vissa böcker och tidningar 
samtidigt som de intagna ostört kan sitta i 
cellen och zappa mellan tv-kanalerna och se 
på Efterlyst på tv 3 eller våldsamma b-filmer 
i någon annan kanal. 

– Det känns märkligt att begränsa utlå-
ningen av vissa böcker eftersom det kommer 
att innebära godtycke. Anstaltscheferna, 
som ju ytterst ska fatta besluten, är ju indi-
vider med olika tycke och smak. Dessutom 
tvivlar jag på att det överhuvudtaget är möj-
ligt att begränsa utbudet utan att det strider 
mot tryckfrihetsförordningen.

– Därtill har vi den klassiska gränsdrag-
ningsproblematiken. Är erotiska noveller 
porr eller inte? Är det skadligt för alla inter-

ner att läsa Fass eller ska det vara enskilda 
bedömningar? Det innebär ju en enorm ar-
betsbörda i så fall att granska varje enskilt 
fall. Eller ska kriminalvården erbjuda listor 
över känsliga böcker? Samtidigt ställer jag 
mig oförstående till att Svenska Polisidrotts-
förbundet står bakom en bok som Nordisk 
kriminalkrönika, konstaterar hon.

Den populära boken som Maggi Stenström 
syftar på innehåller en mängd kriminalut-
redningsartiklar om de värsta brotten under 
årens lopp, ofta med de mest pikanta och blo-
diga detaljer. 

Eftersom det inte finns så mycket annat 
att göra läser många av de intagna otroligt 
mycket medan det finns andra som knappt 
kan läsa. ll-böcker lånas ut flitigt bland 
andra och tredje generationens invandrare. 
Monster av Cody Scott är väldigt populär lik-
som Snabba cash av Jens Lapidus, Hinsehäxan 
av Lillemor Östlin och Svensk maffia av Lasse 
Wierup. Idag krävs också att det finns böcker 
och tidskrifter tillgängliga på många olika 
språk. 

– Jag brukar säga att det idag inte är in-
vandrare som sitter i fängelse utan utlän-
ningar. Sådana som aldrig kommer att bli 
svenskar, exempelvis de som är inblandade i 
människohandel. 

Idag är det många från Östeuropa som 
sitter häktade. Även i den gruppen kan man 
se skillnader i läsvanor, menar Maggi Sten-
ström. 

– Alla ryssar läser mycket medan rumä-
ner och bulgarer läser mindre. Vi har emel-
lanåt problem med att få tag i ryska böcker 
som täcker efterfrågan. Tidigare hade vi en 
fantastiskt bra rysk bokhandlare i närheten 

av häktet som servade oss med böcker ur sitt 
bestånd. Men han har tyvärr slutat. 

Annars får biblioteket ta hjälp av Stock-
holms stadsbibliotek och Internationella bib-
lioteket. Läsecirklar, bokprat och författarbe-
sök arrangeras också ibland även om budget 
för det saknas. Mia Törnblom och represen-
tanter från t ex kris har varit på häktet och 
talat på temat att stärka sin självkänsla och 
strategier för att undvika att ta till våld.

– Ibland har vi tur. Jens Lapidus ringde 
här om veckan och erbjöd sig att komma hit 
och prata om sin bok – helt gratis. 

Innan vi skiljs åt berättar Maggi Stenström 
att hon stortrivs med sitt jobb. Redan under 
studietiden kände hon att det var uppsökande 
verksamhet hon ville syssla med. Det märks 
även på hennes yrkesbakgrund. Innan hon 
började på Kronobergshäktet jobbade hon på 
biblioteket på Långbro sjukhus, ett numera 
nedlagt mentalsjukhus i södra Stockholm. 
Hon ser en utmaning i att få hjälpa dem som 
inte vet vad de vill ha. Under kortare perioder 
har hon arbetat på folkbibliotek och där blev 
det nästan tråkigt att bara få plocka fram det 
mest efterfrågade. 

– På häktet har jag ju till exempel fått leda 
yogapass för kvinnor efter att någon intagen 
fått nys om att jag sysslat med yoga sedan 
flera år. Hur ofta får en bibliotekarie chansen 
till det? 

Åsa Ekström

  
PS Kronobergshäktets chef Lars-Åke Pettersson, avgår 
i protest mot att kriminalvården inför hårdare regler 
för de häktade. I 19 år har han varit chef för landets 
största häkte men avgår för att han anser att den nya 
organisation som ska införas kommer att försämra 
vården och utarma vårdarrollen.

Populär litteratur på häktet. Vilka av dessa titlar kommer i framtiden att förbjudas för utlån?
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 Identifikation av strategiska områ-
den för kompetensutveckling på biblio-
teken, ett gemensamt kalendarium för 
kompetensutveckling i Bibliotekssve-

rige samt ett seminarium på Biblioteksstäm-
man (kb:s årliga dag för bibliotekschefer) i 
november 2008 – det är några av de konkreta 
aktiviteter som den av Kungl. biblioteket in-
rättade Expertgruppen för kompetensfrågor 
planerar att genomföra under året. 

Expertgruppen består av representanter 
från i stort sett samtliga grupperingar i Bib lio-
tekssverige inklusive biblioteksutbildningar-
na, Svensk Biblioteksförening, Svensk fören-
ing för informationsspecialister och förstås 
kb (se även bbl nr 1/2008). Sammanlagt be-
står gruppen av tretton personer. Catharina 
Isberg, platschef på Alnarpsbiblioteket och 
biträdande överbibliotekarie slu, är ordfö-
randen och Eva Lunneborg, utbildningssam-
ordnare, Kungl. biblioteket, är sekreterare 
i Expertgruppen. Catharina Isberg betonar 
vikten av gruppens breda sammansättning, 
det finns mycket att lära av varandra.

– Vi arbetar för Bibliotekssverige men i för-
sta hand för de forsknings- och specialbiblio-
tek som kb har ett nationellt ansvar för.

Catharina Isberg betonar också att grup-
pens medlemmar sitter i egenskap av repre-
sentanter för sina respektive bibliotekstyper, 
inte som företrädare för det egna biblioteket. 
Har man goda idéer och exempel eller förslag 
som man vill tillföra Expertgruppen kan man 
t ex ta kontakt med den representant i Expert-
gruppen som företräder den bibliotekstyp 
man själv tillhör.

Syftet med gruppen, som sitter på upp-
drag av Nationella referensgruppen på kb, 
är att höja medvetandet om vikten av kompe-
tensutveckling inom biblioteken men också 

Expertgruppen för kompetensutveckling:

Kompetensfrågor – en del  
av den strategiska planeringen

– Vi vill att kompetensfrågorna ska bli en del av 
den strategiska planeringen på biblioteken, säger 
Catharina Isberg, ordförande i Expertgruppen för 
kompetensutveckling.
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identifiera både nuvarande och framtida be-
hov av kompetensutveckling.

I början av februari hade Expertgruppen 
sitt tredje möte – man är just nu inne i en 
planeringsprocess som under året också ska 
emanera i konkreta aktiviteter. Fler möten 
blir det – gruppen sitter på en mandatperiod 
som sträcker sig fram till sista december 
2009. Då hoppas Expertgruppen att man har 
kommit så långt att det finns ett utbud av 
kompetensutveckling som motsvarar biblio-
tekens behov. 

För att få en bild av läget avser Expertgrup-
pen att gå ut med en enkät till verksamhets-
cheferna vid biblioteken där dessa får svara på 
hur man arbetar med kompetensutveckling i 
den egna verksamheten, huruvida man har 
kompetensutvecklingsplaner, om man har 
en särskild ansvarig på området, hur behoven 
kan tänkas se ut inom de närmaste tre åren 
samt slutligen vilka fem områden som man 
bedömer är viktigast att satsa på. På många 
bibliotek kan enkäten säkert bli startskottet 
för en egen inventering. För Expertgruppen 
– som ska sammanställa svaren – kan det bli 
intressant att se om det finns behov som är 
gemensamma för många bibliotek.

– Det vi vill är att man ute på biblioteken 
för upp kompetensfrågorna och de behov 
som finns på strategisk nivå, att det ska ingå 
som en del av den strategiska planeringen, 
när man planerar för budget och verksamhet 
– och inte bara för att chefen tycker det är bra. 
Och kanske också att fokus snarare ska ligga i 
vad verksamheten behöver, inte individerna, 
säger Catharina Isberg.

Hon har tidigare arbetat som bibliotekarie 
i näringslivet och länge kämpat för att biblio-
tekariers kompetens ska användas bredare 
för att gynna moderorganisationen.

– Vi bibliotekarier behöver bli bättre på 
att marknadsföra oss och vår kompetens och 
också tro mer på oss själva i det vi gör och kan 
göra, se möjligheterna och ta utmaningarna! 
Vi måste våga ta för oss! När jag jobbade på 
läkemedelsföretag i Danmark vid millennie-
skiftet var det lika många bibliotekarier som 
jobbade utanför biblioteket som på biblio-
teket inom företaget. Vi på biblioteket hade 
ansvar både för Intranät och Internet samt 
Business Intelligence – ett bra exempel på 
hur man kan använda kompetensen brett för 
företagets bästa!

Under 2008 hoppas Expertgruppen också 
att kunna sammanställa ett gemensamt 
kurskalendarium där man, förhoppningsvis 
på en hemsida på Internet, lätt kan orientera 
sig om det utbud som finns och kanske hitta 
något som passar. 

– På kb:s årliga dag för bibliotekschefer 
kommer vi att ha en punkt med som handlar 
om kompetensutveckling, vi håller på att pla-
nera för det men det troliga är att vi bjuder in 
någon som talar, berättar Catharina Isberg.

Kompetensutveckling är ett hett ämne i 
branschen – flera av de grupperingar som 
också finns representerade i Expertgruppen 
har egna arbetsgrupper för kompetensfrå-
gor. Det tyder på att det finns ett stort behov 
eller snarare: att behoven har förändrats men 
inte identifierats.

Enligt Catharina Isberg finns det två om-

råden där man vet att kompetensutvecklande 
insatser krävs.

– Vetenskaplig publicering och bibliome-
tri är heta områden på forsknings- och uni-
versitetsbiblioteken. Det finns ett stort tryck 
från moderorganisationerna att den kompe-
tensen finns på biblioteken.

Henriette Zorn

I Expertgruppen för  
kompetensutvecklingsfrågor ingår:

Eva Lunneborg, Utbildningssamordnare, Kungl. 
biblioteket (sekreterare i Expertgruppen)
Catharina Isberg, platschef Alnarpsbiblioteket, 
bitr. överbibliotekarie SLU Biblioteken (ordförande i 
Expertgruppen)
Annelie Ekberg Andersson, Karlstads universitets-
bibliotek
Helena Wedborn, Linköpings universitetsbibliotek
Lotta Åstrand, Karolinska Institutets Universitets-
bibliotek
Inger Thomas Sundin, Umeå universitetsbibliotek
Linda Vidlund, Riksdagsbiblioteket
Catrin Sundel, Anna Lindh-biblioteket
Elisabet Fornell, Stockholms stadsbibliotek
Margaretha Eriksson, Regionbibliotekarie, Region-
bibliotek Skåne (representant för Föreningen Sveriges 
länsbibliotekarier)
Christina Jönsson Adrial, Bibliotekschef, Högskolan 
Kristianstad, Biblioteket (företräder Svensk Biblioteks-
förening)
Ylva Fernvall, Manager of Scientific Information, 
Biovitrum, Stockholm (företräder Svensk förening för 
informationsspecialister)
Anders Stenström, bitr. prefekt, Bibliotekshögskolan, 
Högskolan i Borås 

För mer information:
www.kb.se: klicka på ”För bibliotek” sedan på 
”Referensgrupper” därefter på ”Expertgruppen för 
kompetensutvecklingsfrågor”

D I X I K O N . S E
Utvald litteratur på originalspråk

”Vilket trevligt 
 initiativ!”
             Kafka

”En riktigt 
 bra grej det här!”

                    Goethe”Snygg 
   hemsida.”
           Rimbaud
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Tomas Lidbeck beskriver i bbl 2008:1 den nya 
organisationen på Stadsbiblioteket i Stock-
holm. Fokus ligger ”på barn, på ungdom, på 
utåtriktad verksamhet, på lära för livet och 
på bemötande”, skriver Tomas. Jag tycker att 
det är en bra beskrivning.

Det stämmer också, som Tomas säger, att 
vi tonar ner samlingsfokus – i betydelsen att 
prioritera själva uppbyggnaden av samlingar 
– för att i stället lägga ökad vikt vid använ-
darfokus. Med det menas att aktivt främja 
läsande, berättande och lärande med hjälp av 
våra medier förstås, men också att – mer än ti-
digare – synliggöra personalens kompetens.

För att göra det möjligt har vi definierat 
den ungefärliga tid som en medarbetare ska 
lägga på koncentrerad bevakning av ett äm-
nesområde, precis som Tomas skriver. Vi har 
också satt samman grupper av mediebeva-
kare för att olika kompetenser och intresse-
områden ska kunna komplettera och stärka 
varandra.

Tomas Lidbeck menar att allt detta är 
snurrigt. Även här kan jag ge honom lite rätt. 
Det är ingen enkel sak att förändra en orga-
nisation. Det krävs både tid och engagemang 
för att alla pusselbitar ska falla på plats. Ut-
gångspunkten för vår nya organisation är 
vad våra användare gör på bibliotek, låna, 
lära, läsa. Det är alltså en sorts processorga-
nisation. Jag tror inte att det här är den ideala 
eller eviga organisationslösningen. Den be-
höver ständigt utvecklas och revideras. Men 
jag ser att den just nu hjälper oss att komma 
vidare inom ett antal områden där vi tidigare 
har haft problem. Jag ser också att det här sät-
tet att organisera resulterar i många aktivite-
ter, mer verksamhet helt enkelt. 

Folkbibliotek i sig är dessutom både rör-
liga och möjligen röriga. Varje medarbetare 
ställs dagligen inför komplexa och ibland 
svåra situationer. Vi ska kunna möta alla 
medborgare och alltid förhålla oss till ett 
föränderligt och komplicerat samhälle. Till 
detta kommer, inte minst på ett stort bib-
liotek som vårt, en vardag fylld av praktiskt 
och ibland ganska tungt, medie- och cirku-
lationsarbete. Jag är full av beundran för hur 
bra allt det här i de allra flesta fall hanteras, 

tack vare medarbetarnas kunskaper, klok-
skap och kompetens. Jag tycker också att de 
allra flesta medarbetare på Stadsbiblioteket 
har gått in i arbetet med vår nya organisa-
tion med stor intellektuell nyfikenhet och 
god vilja. Det intrycket minskar inte av att en 
och annan i stället väljer att ställa sig lite vid 
sidan om för att recensera gjorda felsteg och 
förutspå framtida.

Det finns en del annat i din artikel, Tomas, 
som jag inte håller med om eller som helt 
enkelt är fel. Vi minskar inte utan ökar sats-
ningen på kompetensutveckling i till exem-
pel databaser. Vi bortser inte från det fysiska 
rummet, även om det inte är kring det som vi 
organiserar verksamheten. 

Du har helt fel när du skriver att varken 
ämneskunskaper eller formella kompeten-
ser längre räknas. Tvärtom har vi både inför 
starten av den nya organisationen och för att 
hitta intresserade mediebevakare, gått ut och 
bett all personal att beskriva sin kompetens 
och hur den kan användas på biblioteket. 
Eftersom allt kunnande, allt engagemang 
och alla ämneskunskaper är viktiga för bib-
lioteket, har vi valt att inte enbart fråga efter 
formella meriter. I en kunskapsorganisation, 
som jag, liksom du, menar att Stadsbibliote-
ket är, är all kunskap värdefull. Inget vetande 
är statiskt. Den kan utvecklas och fördjupas, 
förändras och utmanas.

En medarbetares formella kompetenser 
blir inte mindre värda eller mindre viktiga 
för att organisationen även frågar efter och 
tar till vara annan kompetens.

Kärnan i bibliotekets verksamhet är mötet 
mellan människor och mellan människor 
och medier. Den som har läst en bra bok vill 
dela upplevelsen. Det gäller både personal 
och användare.

Den sortens möten är en del av bibliotekets 
”intellektuella ansvar”. Det kan gälla Liza M. 
eller Franz K, det kan gälla bortglömda för-
fattarskap och smal lyrik. För den medarbe-
tare som vill och kan, finns alla möjligheter 
att sätta igång med uppgiften.

Johanna Hansson
Enhetschef Stadsbiblioteket

Stockholms stadsbibliotek

Replik till 
Tomas Lidbeck (2)

Det finns flera intressanta aspekter på Tomas 
Lidbecks svar i bbl på Inga Lundéns svar i 
SvD på Christer Hermanssons inlägg i SvD 
den 8.1. 

En är den självklara varför repliken inte 
fanns att läsa i SvD där ju debatten ursprung-
ligen försiggick. Det hade varit bra för att 
också andra utanför då kunde fått en fortsatt 
inblick i en viktig bibliotekspolitisk angelä-
genhet. Den, nämligen, huruvida bibliotek 
ska vara böcker eller ballyhoo.

Nu behöver ju inte detta nödvändigtvis ha 
varit Lidbecks fel utan kan lika gärna haft att 
göra med att stockholmsdrakens tålamod 
med en biblioteksdebatt börjat tryta redan 
efter det tredje inslaget.

Något som i sin tur kan vara förståeligt 
med en så genomskinligt förberedd demon-
regisserad polemik som den mellan stads-
bibliotekarien i stockholmsnära Strängnäs 
och stadsbibliotekarien i Stockholm dagarna 
efter varandra. Mer insulär än så kan knap-
past den aktuella svenska bibliotekssituatio-
nen illustreras.

Men det kan också ses i perspektivet av 
mediernas skyldighet i den traditionellt 
självpåtagna rollen med ansvar för det of-
fentliga samtalet, att informera, orientera 
och upplysa medborgarna. Här kunde ju SvD 
bidragit med att ge sina läsare en djupare 
insikt i och förutsättningar för att ta ställ-
ning till en samhällsfråga som kanske inte är 
självklar ens för alla som, stundtals, utnytt-
jar bibliotek för ro skull eller i professionen. 
Att på eget initiativ ha breddat diskussionen 
genom att aktivt engagera bidragsgivare vid 
sidan av innegänget; statligt och kommunalt 
ansvariga, beslutsfattare, resurspersoner, 
sakkunniga – allmänheten. Då skulle säkert 
också vi klenförståndiga begripit bättre. Men 
sådant får väl fortsätta få vara våra fåfänga 
förhoppningar. 

Oavsett sakfrågan, som jag inte har några 
synpunkter på även om jag har det, var det 
synd att Tomas Lidbeck inte höll hela vägen 
igenom de två spalterna. Dvs. att han efter 
halva sträckan övergav den lovande och all-
mängiltigt intressanta starten om varför bib-
liotekarierna håller på att ”frånsäga sig sitt 

Debatt och kommentar

Replik till Tomas Lidbeck (1)
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intellektuella ansvar”, och på upploppet både 
snävade och snöade in i en  närmast mikro-
lokal finish. Är det han beskriver i samband 
med målgången ens i närheten av korrekt så 
är det uppenbart värt att diskutera men kan-
ske företrädesvis i personaltidningen.

Ändå visade Christer Hermansson upp sig 
i generalistens snyggaste brallor och på ett 
vederhäftigt seriöst sätt verkställde en sub-
jektiv vision – alls inte ointressant – av det 
moderna bibliotekets position i en 2.0-miljö. 
Till dels gjorde Inga Lundén det också men 
blev mot slutet kanske lite mycket ssb-in-
tim, och väl var det som fick Tomas Lidbeck 
att byta bana mitt i loppet.

För så vitt vi på landet nu inte borde ha 
begripit att den biblioteksdebatt som fördes 
i SvD i själva verket rakt igenom rörde sig 
om en huvudstadsfråga. Därför att SvD inte 
längre är en storstadstidning utan ett lokal-
blad.

Däremot är inte Stockholm liktydigt med 
Sverige, dess stadsbibliotek inte detsamma 
som bibliotekssverige. Ens i 3.0.

Jan-Eric Malmquist 

Jag kan hålla med Jan-Eric Malmquist om att 
diskussioner om organisationsformer är oin-
tressanta för andra än de närmast berörda. 
Anledningen till att syna ssb:s nyaste orga-
nisation närmare i sömmarna är helt enkelt 
den artikeln i SvD (08-01-10) där Inga Lundén 
nämner organisationen som ett exempel på 
en intellektuell nysatsning, när den i själva 
verket är ett uttryck för just den banalisering 
och avintellektualisering i biblioteksvärlden 
som Christer Hermansson vill ta upp till dis-
kussion. I denna kontext blir organisations-
modellen intressant. 

Riktlinjerna för Låna, Lära, Läsa som or-
ganisationen döpts till, är uttalat publiktill-
vända och jag har inget att invända mot detta 
så länge som man inte förfaller till ren popu-
lism. Vilket jag anser att man gör genom en 
alltmer efterfrågestyrd inköpspolicy, ett allt-
mer intensivt sneglande på utlåningssiffror 
och en alltmer godtycklig bemanningsplan 
där det inte längre spelar någon roll om det 
är utbildad personal eller inte som bemannar 
bibliotekets informationsdiskar. Det här är 
verkligheten bakom Johanna Hanssons vack-
ra och säkert välmenande ord om att synlig-
göra kompetenser. Och det värsta är att man 
inte inser att denna kvalitetssänkning märks 
utåt. Men det gör den.

Den ideala organisationen, om man nu 
kan tänka sig en sådan, fungerar utan att den 
märks – friktionsfritt. Den stödjer den verk-
samhet som ska organiseras.

Det är när organisation upphöjs till ideo-

logi och ska pressas på en verklighet som inte 
lever upp till denna, som friktionen uppstår. 
Låna, Lära, Läsa, är en hybrid skapad dels 
för ett tänkt framtida bibliotek där det för-
sta spadtaget ännu inte är grävt, dels för en 
i huvudsak virtuell verksamhet, där biblio-
teket som fysisk enhet redan tycks ha spelat 
ut sin roll. Här blir Inga Lundéns tankar om 
det virtuella biblioteket rent paradoxala. Om 
samlingarnas värde är försumbart, vad i hela 
fridens namn ska vi då med ett nytt bibliotek 
till?

De bakomliggande idéerna är att böcker 
och boksamlingar är tråkiga och inte kom-
mer att efterfrågas i vår sköna nya värld. Att 
dessa idéer har sådan attraktionskraft inom 
biblioteksvärlden är för mig en gåta. Här 
finns en ständig ängslan för att inte hänga 
med och vara modern. Redan Oscar Wilde 
visste att det finns ingenting som riskerar 
att bli så hopplöst omodernt som det just nu 
moderna.

Tittar man för länge i kristallkulan riskerar 
man till slut att bli skumögd. Men låt oss, än 
en gång diskutera, förutsättningslöst, bib-
liotekens framtid. Vad ska vi egentligen ha 
biblioteken till? Finns det en gnutta folkbild-
ningsideologi kvar i biblioteksvärlden eller 
är begreppet så osexigt att vi lika gärna kan 
begrava det, dra på oss läderbrallorna och ta 
emot kunderna som fullfjädrade chick-lit-
krämare?

Tomas Lidbeck
Bibliotekarie på Stockholms Stadsbibliotek

Svar direkt från Tomas Lidbeck:

Svar direkt från Johanna Hansson:

Hej Tomas,
För mig är ett bra bibliotek ett bibliotek 
som klarar av att vara angeläget för många 
(gärna många besök och mycket utlån!) och 
som samtidigt utmanar och förvånar med 
till exempel nya tankar, smala författarskap 
och oväntade möten. Med rötterna tryggt 
i folkbildningen och med nyfiket fokus på 
samtiden. 

Jag vill arbeta för att Stadsbiblioteket ska 

fortsätta att vara ett sånt bibliotek. Vill du?
När det gäller den möjligen en smula in-

terna frågan om hur vi bemannar biblioteket 
kan jag bara konstatera att de personer som 
bemannade biblioteket innan omorganisa-
tionen i september, gör det även i dag. Med 
i stort sett samma kompetens och i de allra 
flesta fall ungefär på samma platser i biblio-
teket.

Johanna Hansson

Uppdaterad  
eller avpolletterad? 

Läs BBL-nyheter på webben!
www.biblioteksbladet.se
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Vi som arbetar inom Stockholms stadsbiblio-
tek erfar just nu vad den moderatledda bib-
liotekssatsningen innebär i praktiken. Ett få-
tal artiklar i dagspressen (nu senast i dn den 
14/2 2008) visar att det som kulturborgarrå-
det Madeleine Sjöstedt menar är en satsning 
tolkas på ett helt annat sätt av representanter 
från verksamheten. Studerar man siffrorna i 
budgeten närmare är det svårt att acceptera 
den politiska retoriken.

En indexuppräkning eller kompensa-
tion för pris- och löneökningar har för bib-
liotekens del inte gjorts sedan 2002 och den 
satsning som görs i år på 6 miljoner kronor 
äts upp av ett besparingskrav på 6 miljoner, 
vilket alltså innebär noll kronor, helt enkelt. 
Biblioteken måste dessutom, liksom all an-
nan verksamhet, räkna med ökade kostnader 
för priser och löner, och då hamnar man på 
ett underskott för 2008 på drygt 7 miljoner 
kronor, och med dessa siffror framför sig är 
det mycket svårt att se att det rör sig om en 
”satsning”.

Konkret innebär dessa siffror nedskär-
ningar i biblioteksverksamheten där minst 
20 personer förlorar sina arbeten. 20 perso-
ners heltidsarbete med kunskapsorganisa-
tion motsvarar ca 5 medelstora förortsbib-
liotek. Men eftersom detta drabbar genom 
osthyvelsprincipen blir personalstyrkan 
allt glesare och biblioteken alltmer sårbara. 
Bibliotekspersonalen förväntas kunna trolla 
med både händer, fötter och knän.

Redan innan denna senaste ”satsning” 
på biblioteken kan en inblick i en lokal bib-
lioteksbudget te sig ofattbart torftig. Här kan 
en diskussion på allvar utbryta om huruvida 
det finns pengar till pennor, gem eller gum-
misnoddar eller om de istället ska satsas på 
lokalernas behov av golvvård. Många biblio-
tek har idag inte pengar för att förvalta sina 
lokaler utan de förfaller sakta men säkert.

Vad som händer med kunskapsorganisa-
tionen, litteraturförmedlingen, det intel-
lektuella och kulturella kapitalet samt inte 

minst med det demokratiska uppdraget, det 
återstår att se. En stor omorganisation som 
också kommer att sjösättas under senare 
hälften av 2008 som en direkt konsekvens av 
den bristande ekonomin visar redan att bib-
lioteken kommer att avhända sig delar av sitt 
kunnande till kommersiella aktörer.

Inom biblioteksvärlden liksom på andra 
håll inom offentlig sektor finns en vilja att 
alltid ställa upp på sitt viktiga arbete och att 
vara till lags. Det är en olycklig kombination 
av många års tuffa besparingar i en trängd 
offentlig verksamhet som lett till en lojalitet 
som gränsar till självutplåning. Många vill 
vara duktiga på jobbet och inte klaga eftersom 
man faktiskt kan mista sitt arbete. Det här är 
en farlig logik som berör kärnan i ett demo-
kratiskt samhälle, där själva essensen måste 
utgöras av hög demokratisk svansföring och 
oräddhet och där värnandet om tryck- och 
yttrandefriheten måste stå i centrum.

Att bygga en kunskapsorganisation på 
rädsla är det absolut sämsta sättet – det är 
därför vi måste bryta tystnaden om vad som 
faktiskt sker med våra bibliotek. Det är vår 
intellektuella plikt att ta ansvar för vårt ge-
mensamt uppbyggda demokratiska rum – 
biblioteket. Vi kan helt enkelt inte längre tiga 
om det som sker. Nu kan ingen komma och 
säga att vi ingenting visste.

Det är naturligtvis upp till våra politiker 
att visa att de förstår vidden av sina beslut. 
Om man aldrig indexuppräknar en verksam-
hets kostnader måste det förr eller senare få 
följder. Är det måhända därför som oppo-
sitionen tiger still? Eller är det så att ingen 
egentligen vill försvara biblioteken – trots 
allt fagert tal om motsatsen?

Eva K. Nilsson och Lars Lundin, 
bibliotekarier, Skarpnäcks bibliotek

Debatt och kommentar

Öppet brev 
Alla älskar bibliotek – 
men vem försvarar dem i praktiken?

Vilken  
biblioteksdebatt!

I Malte Perssons recension av Christer Her-
manssons senaste verk, där denne synbar-
ligen samlat samman sina subtila spalter i 
bbl, påpekas också Hermanssons medver-
kan i fordomtima bagatellen ikoner. Före-
komsten var två bidrag och en citering.

Första kontakten var att på hans eget ini-
tiativ återge ett kapitel ur den kommande 
romanen Ich bin ein Bibliothekar. Det var själv-
fallet tveksamt med tanke på textreklam men 
ändå någorlunda intressant därför att skön-
litteratur med bibliotek och bibliotekarier 
i huvudrollen ju inte är så vanligt förekom-
mande. Obetald annonsplats och arvoderad 
marknadsföring, med andra ord.

Andra gången var det här med vitsarna fö-
regånget av ett brev med det – troddes det väl 
– provokativa påståendet att ikoner inte 
skulle våga publicera dem. Nu var inte detta 
anledningen – utan just för att de var så usla. 
Något som läsarna själva skulle kunna note-
ra, vilket de också gjorde med synpunkter på 
både det ena och den andre.

Det tredje mer indirekta besöket var ett ci-
tat från en bbl-krönika där Hermansson an-
ser att ikoner är ”dödande tråkig att läsa”. 
F.ö. återgivet ur boken också av Malte Pers-
son fast där saknas en närstående mening: 
”Den begåvade och alltid lika högintressanta 
bbl är i en klass för sig i Norden.”

Ja herregud, svensk biblioteksdebatt!
Jan-Eric Malmquist

pensionär

Annonser till BBL 2008 från WAGNER Form AB     080128.

Annons 1 o 2  (olika) = 2 st olika annonser för införande i alla nr utom nr 6. 

Annons 3  = 4 st annonser för insättning endast i BBL nr 6 inför Bok & bibliotek 2008. (vi återkommer med
nytt utseende och ett monternr i denna annons innan manusstop 20 aug)

Mått annons: 59 x 30 mm    (OBS! Ingen svart ruta runt annonsen)

(1) (2)

(2 st annonser
(olika) i BBL 
nr 1,2,3,4
5,7,8,9,10)

Digital BiblioteksGUIDE

www.wagnerform.se www.wagnerform.se

Pedagogisk OrienteringsBILD
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Trumf
på hand
Fyra utbildningar och en högskola som 
ger dig ett försprång på arbetsmarknaden.

Bibliotekarie

Läs om utbildningarna på: www.hb.se/bhs/

Vill du förkovra dig i sommar? 
 
Institutionen för ABM ger en kurs om tecknade serier 
 
µ0HG�SUDWEXEEODQ�VRP�NRPPXQLNDWLRQVPHGHOµ������KS�
�
Sista anmälningsdag  till sommarkursen är 15 mars!  
Läs mer på www.abm.uu.se , anmäl dig på www.studera.nu 
 
 
I höst ger vi bl a en kurs om upphovsrättens moderna kulturhistoria 
 
µ)UnQ�IRWRNRSLHULQJ�WLOO�ILOGHOQLQJµ�����KS�
 
Vårt Masterprogram i ABM med dess tre inriktningar  
har nyantagning ht-08. Mer information om våra kurser  
och programmet finner du på vår hemsida 

www.abm.uu.se  
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 Någon chef som arbetar i det 
tysta är han inte, Uwe Bødewadt. 
Under sina sju år som chef på 
Kulturhuset i Stockholm stor-

made det rejält kring honom flera gånger. 
Men han blåste också nytt liv i Kulturhuset 
med nya evenemang, ny personal och nya be-
sökare. Besöksantalet under hans tid ökade 
med drygt en halv miljon. Programverksam-
heten ökade från 600 till 1 100. Internationell 
författarscen och ungdomsverksamheten 
Lava byggdes ut. Litteraturhus Stockholm, 
Kulturhusnatten, Video Photography Stock-
holm och World News Café är andra förete-
elser som tillkommit under hans tid. Är det 
något Uwe Bødewadt säger sig vara nöjd med 
under sin tid som kulturhuschef är det just 
att han har bidragit till att göra huset mer 
synligt. 

Och det är också hans mål och formule-
rade uppdrag med Det kongelige bibliotek, 
även kallat Den svarta diamanten, i Köpen-
hamn. Nyligen tillträdde han som chef för 
kultur- och museiverksamheten, och en del 
av planerna han har med huset är inte allde-
les olika dem han förverkligade i Kulturhu-

set. Några av de mest framgångsrika idéerna 
snor han helt enkelt med sig till det nya stäl-
let: t ex planerar han att starta en liknande 
internationell författarscen som Kulturhu-
set med framgång drivit de senaste tio åren. 
Och han vill skapa en utomhusscen liknande 
sommarscenen Stockholmsterassen på Kul-
turhuset. En journalistisk debattscen är en 
annan plan liksom att med teknikens hjälp 
göra det möjligt att visa även de rara och ex-
klusiva böckerna.

– Vi sitter på en skattkammare – men det är 
ingen som får titta på den. Jag vill ha ut den 
till publiken, och det kan man göra med tek-
nikens hjälp. Och Det kongelige bibliotek är 
skitbra på teknologi. De som jobbar där har 
verkligen tagit till sig den nya tekniken. Men 
annars finns där mycket att göra, menar Uwe 
Bødewadt. 

– Det kommer för lite folk till utställning-
arna, biblioteket kommunicerar bara med de 
redan invigda. Sponsringen från utomstå-
ende företag behöver styras upp. 

Den som följde hans framfart i Stockholm 
vet att han är en idéstyrd chef som inte skyr 
några medel när han har bestämt sig för nå-

Gossen Ruda på  
nya uppdrag
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– Jag hade alltid hatat bibliotekarier, ända tills jag träffade dem och blev chef över dem, säger Uwe Bødewadt, numera chef för Det kongelige bibliotek i Köpenhamn.

Han blev känd för sina kontro-
versiella sponsringsprojekt. Men 
också för att han lockade massor 
av folk till och blåste nytt liv i en 
stillsamt lunkande institution. 
Uwe Bødewadt, förre chefen för 
Kulturhuset i Stockholm, tar 
med sig några av de bästa idéerna 
till det nya jobbet som kultur- 
och museichef för Det kongelige 
bibliotek i Köpenhamn. 
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got. När han anställde personal till Läsesa-
longen som inte var bibliotekarier tog det 
hus i helvete. Han motiverade det med att 
han saknade ett slags oräddhet hos de biblio-
tekarier som sökte. Att han sökte kvaliteter 
som inte nödvändigtvis hade med kunskap 
om böcker och bibliotek att göra.

– Det blev ett jävla liv med facket. Jag ville 
se huset fyllas med liv, och det livet hittade 
jag inte hos bibliotekarierna. Jag ville hellre 
ha någon från Cirkus Cirkör, eller någon som 
var bra på att dansa Lindy hop. Böcker? Det 
kan de väl lära sig. Och kanske blir man en 
lyckligare bibliotekarie om man kan dansa 
Lindy hop …

Hans uppfattning om bibliotekarier är inte 
odelat positiv även om han har fått revidera 
sin uppfattning med tiden. 

– Jag hade alltid hatat bibliotekarier, ända 
tills jag träffade dem och blev chef över dem. 
De vet allt om kataloger men frågar man bib-
liotekarierna på Det kongelige vem Aretha 
Franklin är så vet de inte det. Come on, tänk 
att inte veta vem Aretha Franklin är!  

Han skakar på huvudet. ”Hatar” är ett 
starkt ord, men möjligen skall man inte ta 

det så bokstavligt. Uwe Bødewadt tar gärna 
till kraftuttryck. Och språket kan ibland vara 
trubbigt. Han säger själv att han pratar ”da-
gissvenska” och att språkförbistringar ibland 
komplicerade hans jobb på Kulturhuset. 

Han lyfter fram barnbiblioteket Rum för 
barn som en av sina mest lyckade satsningar 
på Kulturhuset. Och det är mycket på grund 
av två icke-bibliotekarier: Giovanna Jörgen-
sen och Katti Hoflin. Ett lyckat sponsrings-
samarbete med Åhléns har gjort Rum för 
barn till ett av de exempel som ofta dras upp 
när kultursponsringens fördelar skall visas 
upp.

Men Uwe Bødewadt har också stått för någ-
ra av de mest utskällda satsningarna i svenska 
kultursponsringssammanhang. Som nytill-
trädd chef på Kulturhuset kom han på den i 
sitt eget tycke briljanta idén att låta Ikea göra 
en utställning. Det resulterade i ”Open me” en 
utställning som blev mycket omdebatterad i 
media.

– Jag tänkte ”Ikea, för helvete, det är ju 
Sveriges största kulturexport”! Jag trodde att 
svenskarna ville se vad Ikea har tänkt göra om 
tio år så jag gjorde en sådan utställning. Jag 

fick så mycket stryk! Hela kulturmaffian kas-
tade sig över mig, jag fick sitta i tv-soffor och 
prata sponsring hela tiden. 

Uwe Bødewadt tycker fortfarande att idén 
var bra, men också att han gick för fort fram. 

– Jag minns att engelsmannen David Elliot, 
dåvarande Moderna museets chef, sa till mig: 
”Stockholm, it’s not a fucking picnic”. 

Och det blev han varse när han några år 
senare tackade ja till ännu ett kontroversiellt 
sponsringssamarbete. Läskedrycksföretaget 
Red Bull fick hyra in sig i lokalerna och egen-
producera en konstutställning. Det tog om 
möjligt än mer hus i helvete den här gången, 
och Uwe Bødewadt erkänner själv idag  att ut-
ställningen var ett misstag.

– Men du kan aldrig utveckla en verksam-
het utan misstag. Men svenskar hatar ju alla 
fel – det är därför de inte vågar ta några steg 
framåt. Kultur handlar om utveckling! 

– Ta biblioteken t ex, jag har aldrig förstått 
varför de inte utvecklar sig mer. Går man tret-
tio år tillbaka i tiden var biblioteken progres-
siva men i dag uppfattar jag dem mest som 
konserverande.

Hur menar du då?

– Jag har aldrig förstått varför biblioteken inte utvecklar sig mer. Går man trettio år tillbaka i tiden var 
biblioteken progressiva, men i dag uppfattar jag dem mest som konserverande, säger Uwe Bødewadt.

”Jag tänkte ’Ikea, för hel-
vete, det är ju Sveriges största 
kulturexport’! Jag trodde att 
svenskarna ville se vad Ikea 
har tänkt göra om tio år så jag 
gjorde en sådan utställning. 
Jag fick så mycket stryk!”
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– Biblioteken skall vara en mötesplats – en 
plats för utveckling på det mänskliga planet. 
Var hittar vi förklaringar och innehåll? Vart 
går vi när vi ska bearbeta katastrofer eller 
stora känslor? Vi går till litteraturen. Konst-
en överhuvudtaget är en livsnödvändighet, 
precis som köttbullar, mos och kaffe. 

Han tycker att biblioteken idag är för nyt-
toinriktade. De skall vara ”livsbekräftande”, 
hävdar han. 

– Biblioteken kan inte profitmaximeras. 
De skall inte fungera på marknadens premis-
ser. Det är viktigt att behålla spänningsfältet 
mellan det kommersiella och det icke-kom-
mersiella. 

Inte minst forskningsbiblioteken är för 
nyttoinriktade, anser han. Där tror han att 
han kan göra skillnad på Den Sorte Diamant. 

– Det är min uppgift att se till att forskarna 
berättar sina historier för oss andra idioter. 
Samhället kastar in pengar i de här institu-
tionerna, och då har institutionerna faktiskt 
en plikt att kommunicera tillbaka med sam-
hället. 

Men Kongelige bibliotek skiljer sig till sto-

ra delar från sin svenska motsvarighet Kung-
liga biblioteket, säger Uwe Bødewadt. Han 
tycker att Kongelige bibliotek rör sig mer i en 
europeisk riktning, mer åt samma håll som 
t ex Bibliotheque National i Paris.

– Det kongelige bibliotek är mycket mer 
öppet, och vi har en stor kulturavdelning. 
Vi har kontakt med det danska folket. Kung-
liga biblioteket har ju ingen kontakt alls med 
dem som inte är forskare. Det var ett misstag 
att bygga ner det i jorden också – de borde ha 
gjort det mer inbjudande. Men de är helvetes 
kunniga på kb, de vet ju allt! Kanske lite för 
mycket, när jag tänker efter. Det vore spän-
nande att en gång öppna kb på samma sätt 
som vi nu gör med Den Sorte Diamant.

Annina Rabe

 
Bakgrund Uwe Bødewadt: 

Utbildad arkitekt på Konstakademien, men aldrig job-
bat som husarkitekt. Skrivit böcker om arkitektur och 
barnpedagogik, varit fotograf, gjort kortfilm och TV. 
Chef på Kulturhuset i Stockholm mellan 2000–2007. 

Citat: ”Livets lätthet har jag alltid tyckt om. Jag hatar 
det skandinaviska tungsinnet, hatar det!”

”Biblioteken kan inte 
profitmaximeras. De skall 
inte fungera på marknadens 
premisser. Det är viktigt att 
behålla spänningsfältet mellan 
det kommersiella och det icke-
kommersiella.”
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 Bakom portalen står Kvinnohisto- 
 riska samlingarna vid Göteborgs  
 universitetsbibliotek. Det är den  
 fjärde portalen i det som på sikt ska 

bli en sammanhängande historik på webben 
över kvinnorörelsen. Den här portalen liksom 
de tre tidigare – Kärlek, makt och systerskap – 
30 år av kvinnokamp, Kvinnors kamp för rösträtt 
och Kvinnors kamp för kunskap – bygger på 
material som finns i Kvinnohistoriska sam-
lingarna. Tonvikten i portalen Kvinnor och 
arbete ligger på 1800-talet och tidigt 1900-tal. 
Den rymmer mycket som är intressant: por-
trätt på framträdande kvinnor inom olika yr-

Kvinnohistoriska samlingarna lanserar ny portal:

Den arbetande kvinnan

”Arbete med tobaksbladen”. Interiör från Tobaksmonopolets fabrik i Stockholm på 1920-talet. Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet bildades och startade sin 
verksamhet 1 juni 1915.

1846 tilläts de att börja arbeta inom hantverk och handel. Sju år 
senare fick de rätt att undervisa i de mindre folkskolorna och ytter-
ligare några år senare, 1853, fick de inneha vissa lägre lärartjänster 
och statstjänster. Men kvinnor har alltid arbetat, ofta oavlönat. Det 
handlar om kvinnor och arbete i Sverige. Det handlar om en ny portal 
på webben som illustrerar svenska kvinnor i arbete. 
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ken, betydelsefulla kvinnor inom den fackli-
ga och politiska verksamheten, i fulltext kan 
man ta del av källmaterial från t ex Svenska 
Tobaksmonopolet och Föreningen Kvinnor i 
statens tjänst. Portalen bjuder också på bio-
grafier, fotografier och en sammanställning 
över viktiga årtal – från 1846 fram till våra da-
gar – i den arbetande kvinnans historia. I den 
blir man påmind om att det bara är drygt ett 
decennium sedan vi fick vår första kvinnliga 
ärkebiskop, Christina Odenberg, och bara 
åtta år sedan lo fick sin första kvinnliga ord-
förande, Wanja Lundby-Wedin.

En verkligt god ingång, både till portalen 
och till själva ämnet, får man genom att läsa 
en för ändamålet nyskriven historik av Ulla 
Wikander, professor i ekonomisk historia. I 
den kan man följa hur utvecklingen av kvin-
nors deltagande i arbete har sett ut under de 
senaste tvåhundra åren – även det oavlönade 
arbetet. För oavlönat var arbetet till stor del 
och är det fortfarande till viss del om räknar 
allt det omsorgsarbete som ofta utförs av 
kvinnor vid sidan av lönearbetet. 

Intressant är också det sorgliga faktum att 
i takt med att kvinnor fick möjlighet att bryta 
sig in på arbeten som utfördes av män, och 
t o m arbeta jämsides med dem, fick de gan-
ska snart sämre betalt för samma arbete. Så 
gick det t ex för folkskollärarna och telegraf-
isterna, menar Ulla Wikander. ”Staten an-
ställde kvinnor istället för män på många tjäns-
ter, för att spara skattepengar genom att betala 
kvinnor sämre än män. Att kvinnor skulle vara 
billigare var som en naturlag, och den understöd-
des av kvinnors stora behov av försörjning, sämre 
utbildning och färre arbeten att välja mellan”, 
skriver Ulla Wikander vidare.

Hon menar att man kan dela in kvinnors 
arbete i tre kategorier beroende på hur de har 
belönats. Första kategorin handlar om kvin-
nors arbete i hushållet för sin familj, släk-
tingar eller andra närstående och som belö-
nades ”in natura”, dvs bostad, skydd, mat och 
förhoppningsvis kärlek och erkänsla. 

Den andra kategorin handlar om kvinnor 
som har arbetat för samhällets bästa, ideellt 
(omsorgs-) arbete som utfördes utanför fa-
miljen och utan betalning. Under 1800-talet 
var det t ex inte ovanligt att kvinnor i över- 
och medelklassen arbetade med välgörenhet 

till fattiga eller i s k associationer, föreningar 
som värnade om de grupper som inte klarade 
sig själva. 

En ganska bra bild av hur synen på kvin-
nors arbete kunde se ut får man t ex i Åsa Mo-
bergs bok: Hon var ingen Florence Nightingale. 
Människan bakom myten (Natur och Kultur). 
Visserligen är det brittiska förhållanden 
som skildras men både där som här ansågs 
gifta kvinnor i de högre skikten ha sin plats i 
hemmen med möjligen lite välgörenhet som 
tidsfördriv. Florence Nightingale ville inte bli 
gift, hon ville bli sjuksköterska – ett yrke som 
knappt fanns i den tappning vi känner det 
idag – något som inte sågs med blida ögon 
i familjen. Med avsmak beskriver Florence 
moderns och systerns liv som framlevdes 
i sysslolöshetens tecken: ”Deras hela sys-
selsättning var att ligga på varsin soffa och 
avråda varandra från att trötta ut sig med att 
sätta blommor i vatten.” 

Man kan förstå familjens motstånd också i 
perspektivet av att på den tiden var sjukskö-
terska ett högst tvivelaktigt yrke som utför-
des av outbildade, ofta alkoholiserade och 
prostituerade kvinnor i en miljö som prägla-
des av elände, smuts och förnedring.

Florence Nightingale inte bara skaffade 
sig ett yrke, hon skapade det. Hon reforme-
rade det brittiska sjukvårdssystemet och 
kämpade mot fattigdom och socialt elände. 
Hon grundade en sjuksköterskeskola, pro-
pagerade dessutom för att yrket skulle vara 
välbetalt, skrev utredningar, verkade som 
samhällsdebattör och forskade. Och det var 
till Florence Nightingales skola som Sophie 
Leijonhufvud, initiativtagare till den svens-
ka sjuksköterskeutbildningen – skickade 
den första svenska eleven, men det är en an-
nan historia som man kan läsa mer om i Åsa 
Mobergs bok.

Den tredje kategorin arbete utfört av kvin-
nor som Ulla Wikander identifierar är de som 
utfördes av anställda eller fria yrkesutövare 
mot betalning. Industrialismen och urbani-
seringen kom här att spela en betydande roll. 
Hur och på vilket sätt kan man läsa mer om i 
Wikanders historik som beskriver hur olika 
det kunde se ut beroende på vilken klass man 
tillhörde. Också genusarbetsdelningen (en 
uppdelning av arbetet beroende på om det 

var en man eller en kvinna som utförde det) 
är en viktig fråga som förklaras och diskute-
ras. Genusarbetsdelningen är idag det största 
hindret för jämlikhet mellan män och kvin-
nor, skriver Ulla Wikander och kommer av-
slutningsvis till följande slutsats:

”Ingenstans finns kvinnor ”som män” på arbets-
marknaden. Kvinnor är i arbetslivet värderade 
enligt en norm som säger hur lönearbetande kvin-
nor bör vara och vad de ska göra och detta innebär 
inte sällan att de måste visa att de även privat är 
”kvinnliga”, har barn, bakar bullar och liknande. 
Kvinnor har fortfarande det större ansvaret för 
det ”lilla livet”, att vardagslivet utanför det be-
talda arbetet fungerar. Den normen för kvinnor 
fungerar även när kvinnor kommer in på tidigare 
mansdominerade yrkesområden, ja, kanske ännu 
mera då. Kvinnor ska följa outsagda normer; de 
ska var ”kvinnliga” också som statsråd, chefer, 
civilingenjörer eller snickare. I privatlivet kan 
det vara lättare än i arbetslivet att avvika och 
hävda individualitet. Normerna i arbetslivet sät-
ter gränser för privatlivet minst lika mycket som 
motsatsen.” 

Enligt Berith Backlund på Kvinnohistoriska 
samlingarna i Göteborg planeras det redan 
nu för en ny portal och då med temat Kvinnor 
och fred. 

– Den kommer bl a att bygga på vårt stora 
arkiv från ikff, Internationella Kvinno-
förbundet för Fred och Frihet. Vem som ska 
skriva historiken är inte bestämt än och vi 
har inte börjat arbeta med den, men tanken 
är att den ska vara färdig i början av nästa år, 
säger Berith Backlund.

För arbetet med och marknadsföringen av 
de tre tidigare portalerna fick Kvinnohisto-
riska samlingarna Greta Renborgs pris 2007. 
I år firar Kvinnohistoriska samlingarna 50 år. 
Verksamheten startade 1958 genom att stif-
telsen Kvinnohistoriskt Arkiv grundades på 
privat initiativ med syfte att samla arkivma-
terial om den svenska kvinnorörelsen och för 
att lyfta fram kvinnoforskningslitteraturen i 
bibliotekets samlingar. 1971 övertogs arkivet 
av Göteborgs universitetsbibliotek. Jubileet 
firas med en utställning som öppnar 7 mars 
och som bygger på material ur samlingarna.

Henriette Zorn

Abonnemang på lättlästa böcker! 
Nu även för Unga Läsare

Många behöver lättläst. Otränade läsare och nysvenskar,
äldre, dyslektiker eller personer med andra lässvårigheter
- LL-förlaget inspirerar till läsning bland både unga och vuxna!
Beställ på www.ll-forlaget.se/abonnemang2008
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 Herta svensson (1886–1981) 
kom att ha det för tiden något 
ovanliga yrket fabrikssyster. Yr-
ket var inspirerat från usa där 

det kallades ”social ingenjör”. Herta Svens-
son, som var utbildad lärare, anställdes 1916 
som fabrikssyster vid det nya statliga To-
baksmonopolet. Tobaksmonopolets ledning 
var intresserad av att arbetarna skulle ha det 
bra och som fabrikssyster såg Herta Svens-
son till att miljön i fabriken blev bättre, att 
hygienen förbättrades och att de gemensam-
ma utrymmena förseddes med blommor och 
tavlor. Hon ordnade kolonilotter i anslut-
ning till fabriken liksom sommarkoloni för 
tobaksarbeterskornas barn samt barnkrubba 
och förskola för de minsta att vara på under 
mödrarnas arbetstid. Herta Svensson ar-
rangerade också viss kursverksamhet som 
hölls i fabriken.

1921 ändrades titeln fabrikssyster och Her-
ta Svensson blev Sveriges första personal-
konsulent. Som sådan ägnade hon sig fram-
för allt åt sociala frågor och åt att organisera 
fritidsverksamhet för de anställda och deras 
familjer.

Herta Svensson var också en av initiativta-
garna till ”stugrörelsen”, som öppnade som-
marstugor för överansträngda arbeterskor.

Wendela Hebbe (1808–1899) är väl den som 
är mest känd som pionjär inom sitt yrke – 
Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist. I 
närmare ett decennium, från 1841 och framåt, 
publicerade hon sig i Aftonbladet. En senare 
kollega till henne hette Ester Blenda Nord-
ström (1891–1948) – en kvinnlig pionjär inom 
den undersökande journalistiken. Hon blev 
vår första kvinnliga Wallraff när hon ano-
nymt tog plats som piga på landet 1914 och 
sedan skildrade sina upplevelser i en serie re-

portage: ”En månad som tjänsteflicka på en 
bondgård i Södermanland”.

Genom reportageserien, där hon kritiskt 
beskrev de hårda arbetsvillkoren för en 
glömd yrkesgrupp, med långa arbetsdagar 
och enformigt arbete, blev hon känd över 
hela landet. Artiklarna gavs så småningom ut 
i bokform med titeln En piga bland pigor och 
blev också film 1924 i regi av John W. Brunius. 
Bonden som anställt Nordström gav 1915 ut 
en motskrift, Ett pennskaft som piga. 

Ester Blenda Nordström fortsatte med 
sina undersökande reportage, och hon 
tycks ha haft ett spännande liv – äventyrligt 
också. Bland annat tog hon sig till New York 
och arbetade som servitris, liftade genom 
landet och gifte sig så småningom med en 
forskningsresande. Läs mera på: http://www.
ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/

HZ

Från portalen ”Den arbetande kvinnan”

Herta och Ester – tidiga pionjärer i sitt yrke

Herta Svensson, fabrikssyster, en titel som senare ändrades till personalkonsulent. Ester Blenda Nordström – Sveriges första kvinnliga Wallraff och förnyare av det 
sociala reportaget. 
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 Det hela startade med att en jord- 
 källare grävdes ut under medicin- 
 kliniken för att få plats med  
 en boksamling. Sedan dess har 

verksamheten utvecklats till ett värdefullt 
komplement till den medicinska vården. 
De anställda kan inte tänka sig ett mer me-
ningsfullt arbete. De går bokronder på 45 av-
delningar, bokpratar på Hospice och sysslar 
med lässtimulering för patienter med annat 
modersmål än svenska – allt i nära samar-
bete med lekterapeuter, sjukhusclowner och 
sjukhusskolan. 

Catharina Norén tillhör sedan sex år eld-
själ arna på Patientbiblioteket. Tidigare an-
svarade hon för barn- och ungdomsavdel-
ningen på Malmö stadsbibliotek. Catharina 
Norén var också med om att introducera fle-

ra uppmärksammade projekt som numera 
ingår i det vanliga utbudet på huvudbiblio-
teket. Mest kända är utlåningen av levande 
böcker, flerspråkiga ungdomsguider och ut-
bildningen av arabiska och somaliska kvin-
nor som får lära sig att presentera barnlitte-
ratur för grannar, släkt och vänner i Malmö.

Catharina Norén skulle kunna gå i pension 
men har ännu inga planer på att lämna sin 
tjänst. Vad är det som driver henne att fort-
sätta?

– Jag gillar att vara kreativ och möta nya 
utmaningar, förklarar hon när vi ses i hennes 
minimala arbetsrum på umas. Samarbete 
med människor från andra yrkesområden 
eller med andra erfarenheter brukar ge spän-
nande resultat. Gensvaret från patienterna 
betyder också mycket för mig. Det kan vara 

en arabisktalande familj som sitter till synes 
apatiska men när de upptäcker att bokvag-
nen innehåller tidskrifter och Alfons Åberg 
på arabiska vaknar de till liv. Det är rik lön för 
mödan.

Vilka böcker är populärast bland dina lånta-
gare?
– Jag träffar mest barn och ungdomar. De 
längtar efter trygga, välkända barnboksfigu-
rer eller deckare. På de psykiatriska kliniker-
na behövs litteratur om känslor, vrede, glädje 
och sorg. Barnkirurgin frågar efter böcker om 
kroppsfunktioner. En del patienter har aldrig 
brytt sig om böcker förut. Här börjar de låna 
och upptäcker att de vill läsa vidare. 

Hur bemöter du svårt sjuka patienter?
– Jag försöker se till det friska och få dem att 
känna sig vanliga. Det gäller även deras för-
äldrar och syskon som ibland får tillbringa 
mycket tid på sjukhuset medan behandling-
arna pågår. Känner du till metodutvecklings-
projektet Salut? Salut innebär salutogent 
eller hälsofrämjande tänkande i vården. Det 
är så sjukhusclownerna och vi andra arbetar 
på umas.

Kan läsning läka?
– Ja, genom att visa att andra haft det lika 
svårt, visa på handlingsalternativ och utvä-
gar, visa förebilder, inge hopp och tröst, ge 
glömska och vila en stund från det svåra. Och 
skratt läker!

Barnkirurgiska enheten är vårt första 
stopp på bokvagnsronden. 

– Jag börjar alltid med att leta rätt på lek-
terapeuten, förklarar Catharina Norén när vi 
närmar oss avdelningen. 

– Anita Hagman är en av mina viktigaste 
kontakter i huset. Anita engagerar sig verk-
ligen för patienternas bästa och håller mig 
informerad om deras tillstånd och intressen. 
Sist bad hon om en fotbollsbok till en pojke 
som var deprimerad och behövde aktiveras. 

Anita Hagman vinkar in oss i ett förråd 
fyllt med teckningar, leksaker sällskapsspel. 
I ett skåp finns en väl använd pärm med tips 
på sagor och berättelser om kroppsfunktio-
nerna. 

– Vi vill erbjuda barnen ett varierat kultur-

Läsning läker!

Läsning kan läka, menar Catharina Norén. ”Genom att visa att andra haft det lika svårt, visa på 
handlingsalternativ och utvägar, visa förebilder, inge hopp och tröst, ge glömska och vila en stund från det 
svåra”, säger hon.
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Patientbiblioteket på Universitetssjukhuset MAS i Malmö har fyllt 70 
år. Speciellt för barn och unga kan sjukhusmiljön verka skrämmande 
och här kan biblioteket spela en trygghetsskapande funktion och ett 
komplement till vården.
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utbud med litteratur, film, musik och konst, 
säger lekterapeuten. 

– Senaste initiativet är ett samarbete med 
Konstfrämjandet och Patientbiblioteket om 
Barnens Artotek. Det går ut på att patienter-
na själva kan välja en tavla till sitt sjukrum. 
Till konstverket hör ett informationsblad, 
diskussionsunderlag och tips på aktiviteter. 
Sjukhusmiljön är skrämmande för många 
barn. De kan inte påverka sin situation utan 
måste finna sig i smärtsamma behandlingar 
och långa väntetider. Då kan det kännas bra 
att i alla fall ha den valmöjligheten. Tavlorna 
gör salarna trivsammare och påminner om 
världen utanför sjukhuset.

Catharina Norén hoppas att konstprojektet 
ska sprida sig till fler landsting. Helt nyligen 
presenterade hon idén på en nordisk konfe-
rens om kultur i vården. Åhörarna var intres-
serade. Problemet är förstås tid och pengar. 

Vårt samtal avbryts av musik och varma 
applåder från en sal på avdelningen. Vad hän-
der på barnkirurgin? Mysteriet får snart sin 
förklaring. Clownerna går ronden. 

Professor Fiffikus spelar munspel och 
stampar takten med foten. Clownen Jack 
kompar på gitarr. Båda har grön basker, röd 
näsa och randiga och rutiga kläder. 

– Ska det vara blygpost, flygpost eller 
smygpost? frågar Jack och viftar med ett vy-
kort framför en nyopererad patient. 

Blygpost!
Konvalescenten vickar förväntansfullt på 

tårna, mer än så får hon inte röra sig efter in-
greppet. Den självsäkre clownen förvandlas 
till en räddhare som på darriga ben närmar 
sig bädden. Flickans pappa är på besök. Han 
skrattar lika gott som sin dotter och tar fram 
en kamera och filmar clownerna innan de 
dansar ut ur salen. 

I korridoren väntar lilla Maja med sin res-
väska. Läkaren har skrivit ut henne men hon 
vill inte åka hem förrän hon sagt hejdå till 
clownerna. 

– Jag är professor! Jag kan skriva, skryter 
Fiffikus och utfärdar ett gåhemkort till den 
färdigbehandlade patienten. 

Maja blir så glad att hon går ner i spagat. 
Sen hoppar hon upp och kramar om sina vän-
ner medan mamma tar hand om resväskan 
och pappa håller upp dörren. 

Bakom professor Fiffikus mask döljer sig 
Viveka Olofsson. Hon startade Clownronden 
tillsammans med Nina Gyllensköld 1997. In-
spirationen hämtades från usa och Frank-
rike där sjukhusclowner har funnits i några 
decennier. Clownronden är en ideell förening 
som finansieras med kulturbidrag och spon-
sorpengar. 

– Helt rätt, anser Viveka Olofsson. Vi ska 
inte belasta sjukhusbudgeten utan vara ett 
extra tillskott som förgyller vardagen.

Clownronden besöker lasaretten i Helsing-
borg, Kristianstad och Malmö. De anställda är 
professionella artister och specialutbildade 
för att arbeta med sjuka och funktionshind-
rade barn. Viveka Olofsson började som skå-
despelare och mimare. Jerker Heijkenskjöld 
alias Clownen Jack är musiker. 

– Vi är inga läkare utan lekare, säger han. 
Vår främsta uppgift är att skingra stress och 
oro. Vi hjälper patienterna att hantera smärta 
och att leva ut känslor som annars stängs inne. 
Det gör att de slappnar av och mår bättre. Vi 
följer med på provtagningar, ja ibland ända 
fram till operationssalen. Förhoppningsvis 
kan det påskynda läkeprocessen.

– Sjukhusclownerna håller kurser i bemö-
tande för personalen på umas. De är proffs 
på att läsa av barnen. De känner av deras 
dagsform och anpassar sig efter den, berättar 
lekterapeuten.

– Det gäller att vara inkännande och närva-
rande under ronden, säger Viveka Olofsson. 
Familjerna är i kris och vi har inte råd att göra 
några misstag.

Catharina Norén minns en brännskadad 
pojke som vägrade att träna sin skadade 
hand. Clownen Knutte hörde talas om pro-
blemet och började trolla för patienten. Poj-
ken blev så intresserad att han genast ville 
lära sig några tricks. Men då måste han an-
vända bägge händerna. Det slutade med att 
de bägge trollkonstnärerna höll en magisk 
föreställning för speciellt inbjudna gäster i 
dagrummet. 

Sjukhusclownerna arbetar i par. Resultatet 
blir bäst så och därigenom kan de avlasta och 
stödja varandra. Möten med allvarligt sjuka 
och döende barn tär på krafterna men ingen 
av dem vill byta yrke. Belöningen är respon-
sen från omgivningen. 

Vi lämnar barnkirurgen och går tillbaka till 
Patientbiblioteket. Catharina Noréns skriv-
bord är belamrat med böcker som ska läsas 
in till olika bokprat och telefonen ringer. Det 
finns bara tid för ett par frågor till. 

Vad skulle du göra om Patientbiblioteket plötsligt 
fick obegränsade resurser?
– Jag skulle köpa fler moderna barnboksklas-
siker, ljudböcker och cd-skivor. Ägna mer 
tid åt patienterna som ligger inne länge. För-
bättra tekniken på salarna. Skaffa större och 
ljusare lokaler till biblioteket. Det hade vi ti-
digare men sen fick vi flytta ner i underjorden 
igen.

Vad har ni för öppettider?
– Inga alls. Det är trist för alla som vill komma 
hit och låna. Vi tänker öppna på prov ett par 
timmar i veckan. Det har dragits in på perso-
nalen så egentligen finns det inte tid till det 
men vi vill ändå göra ett försök.

Är det sämre ställt i Malmö än i övriga landet?
– Tvärtom. Patientbiblioteken läggs ner över-
allt. De som bestämmer är långt från verk-
samheten. De ser inte hur viktigt det är med 
kultur i vården men jag är ändå optimistisk. 
Det måste man vara.

Suzanne Mortensen
bibliotekarie

www. .se
Arkitekter  Design  Inredningar

Tel. 046-524 41
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Före detta bibliotekarier
Det finns bibliotekarier som byter yrkesbana. Orsakerna till 
det kan väl vara lika många som antalet ”avhoppare”…. En 
del blir författare och poeter, andra blir IT-specialister. Dou-
glas Foley, Bo Carpelan, Christer Hermansson, Harry Järv, 
Ellen Mattson, Åsa Storck, Gull Åkerblom, Mårten Melin, 
Sanna Töringe, Anna Dunér, Jon Ewo är några av alla bib-
liotekarier som satsat på att skriva och som lyckats. Men 
inte alla lämnar för den skull bibliotekarieyrket. SvD:s lit-
teraturpris 2007 tilldelades poeten Arne Johnsson som trots 
garanterad författarlön fortsätter att arbeta på halvtid på 
biblioteket i Lindesberg. Sedan finns det de som blir konsul-
ter inom biblioteksbranschen. De kan erbjuda sina tjänster i 
de mest skilda sammanhang – i konsten att göra biblioteks-

planer, konsten att marknadsföra bibliotek, etc. Beträffande 
bibliotekarieyrket finns det numera ett som är säkert: utbild-
ningen till bibliotekarie blir allt mer specialiserad. Tidigare 
fanns det bibliotekarieyrket. Punkt. Men det enorma infor-
mationsflödet och den ständigt föränderliga informations-
teknologin gör att man kan läsa till informationsspecialist 
och informationsarkitekt eller kanske satsa på en Masters-
utbildning i B&I. Som bibliotekarie behöver man inte alls 
vara intresserad av kultur eller för den delen litteratur. Om 
det innebär en möjlighet eller inte får väl framtiden utvisa. 
BBL har hur som helst träffat två ”avhoppare” som lämnat 
bibliotekarieyrket. Och de har inte gjort det för att bli förfat-
tare.  ÅE

 Trots att 57-årige Jan Herstad levt i 
Kalmar i mer än tjugo års tid talar han 
rikssvenska utan dialekt. En förkla-
ring är att han under sitt liv har haft 

ett trettiotal olika bostadsadresser eftersom 
han växte upp i en officersfamilj med ständi-
ga flyttar mellan olika arbetsorter. Efter gym-
nasietiden i Uppsala fortsatte Jan Herstad till 
universitetet och studerade bland annat reli-
gion och sociologi. Han spelade teater i en fri 
grupp samtidigt som han arbetade extra som 
kontorist på biblioteket för att kvalificera sig 
för intagningskvoten till Bibliotekshögsko-
lan i Borås. Yrkesvalen stod mellan bibliotek, 
teater och skola.  

– Jag minns att vi var tre kompisar som i 
mitten av 1970-talet satt på Kungsgrillen i 
Uppsala och drömde om att få jobba med 
människor och med böcker. Vi ville bli bib-
liotekarier vilket vi också blev, minns han. 

På sjuttiotalet fanns det endast två inrikt-
ningar på utbildningen: folk- och skolbiblio-
teksinriktning och forsknings- och företags-
biblioteksinriktning. Jan Herstad valde den 

förstnämnda. Det var två bra år med duktiga 
lärare. Han minns att han fick en bra relation 
till förre bhs-rektorn Ulf Dittmer som lärde 
honom mycket på vägen. Det var en rolig stu-
dietid och han var aktiv inom elevkåren – ett 
självklart val för honom eftersom han alltid 
varit typen som inte står vid sidan om och 
ser på utan gör. När jag frågar honom om han 
haft konkret nytta av utbildningen säger han 
att det framför allt varit idédebatterna som 
han kunnat använda sig av i den kommunala 
verksamheten. 

– Jag måste erkänna att jag inte katalogise-
rat en enda bok. Däremot har jag diskuterat 
yrkesroller och kultur för att kunna utveck-
las.  

Diskussionerna om exempelvis läsaren har 
varit nyttiga. Hur ska biblioteket locka till sig 
den icke-läsande människan? Och varför?

– Olof Lagercrantz skrev någon gång på 
1980-talet att den lyckligaste människan han 
träffat var en fiskare i Finland som aldrig läst 
en enda bok i sitt liv. Så är böcker verkligen 
frälsningen?  

– Jag ville kunna vara samma person privat som på 
jobbet men kände att det inte gick. Det blev en gråare 
Jan på jobbet helt enkelt, säger Jan Herstad om sin tid 
som biblioteks- och kulturchef i Lindesberg. 

Jan Herstad hoppade av jobbet som biblioteks- och kulturchef för att 
bli festgeneral. I dag har han sadlat om helt och som egen företagare 
brinner han för kvinnofridsfrågor.

” Livet är inte  
enbart böcker…”
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– Det finns ju tendenser bland vissa bib-
lioteksmedarbetare som anser sig ha ett kall 
där man ska frälsa världen. Man tar i princip 
bara order från gud. Det är oerhört svårt att 
samarbeta med sådana människor i en kom-
munalpolitisk verksamhet. 

Ibland saknar bibliotekarier självdistans, 
anser Jan Herstad. Arbetet med utveckling av 
verksamheten måste fortgå även om resur-
serna minskat. Kravet på utveckling borde 
vara konstant i alla branscher.

 – Efter examen minns jag att Aftonbladet 
skrev en artikel om att endast fyra av hundra-
åttio bibliotekarier hade jobb efter studieti-
dens slut. Jag var en av de lyckliga! 

Under två års tid arbetade Jan Herstad som 
biblioteks- och kulturchef i den särpräglade 
företagarorten Gnosjö. Han minns en aning-
ens kulturskeptiska invånare som tipsade om 
att han borde satsa på tavelinramning istäl-
let. Men det fanns en tillåtande atmosfär där 
han som relativt ung och oerfaren chef kunde 
göra misstag i liten skala.

– I princip stod jag i velourbyxor och tog 
emot ensemblen från Riksteatern, låste upp 
teatern, köpte blommor och hade full kon-
troll eftersom jag även skrev recensionen i 
lokaltidningen dagen efter, säger Jan Herstad 
och skrattar åt minnet. 

Tiden i Gnosjö blev ett slags praktisk fort-
bildning efter de avslutade studierna. Det 
var där han blev medveten om hur den kom-
munala processens kvarnar mal – från idé till 
själva förverkligandet. Det var en nyttig tid 
rent professionellt men för familjen, hustrun 
Kirsti och de tre barnen, var det bättre med 
en flytt till Lindesberg. Det blev fem år i Lin-
desberg där han arbetade som biblioteks- och 
kulturchef. Men trots att det var en fantastisk 
tid kände Jan Herstad att han hade fastnat i 
en tjänstemannaroll som var kvävande.

– Jag ville kunna vara samma person privat 
som på jobbet men kände att det inte gick. 
Det blev en gråare Jan på jobbet helt enkelt. 

Ännu ett tillfälle att förena de bägge roller-
na blev det dock i Kalmar när han fick jobbet 
som kulturchef där. Det blev en nytändning 
både socialt och professionellt. 

– Kalmar 1985 var ett fantastiskt utgångs-
läge med ny organisation, nytt bibliotek, ny 
verksamhet och en ny kulturnämnd. Jag var 
mogen som chef och person och kunde till 
och med välja mina medarbetare. Här fanns 
också politiker som ville något. 

Det fanns också en tolerans som innebar 
att Jan Herstad kunde vara sig själv med sitt, 
på den tiden, blåröd-färgade hår. Han fick 
spelrum och därmed gavs medarbetarna 
spelrum och tillsammans nådde man de mål 
man satte upp. 1988 blev Kalmar stadsbiblio-

tek Årets bibliotek. Biblioteket jobbade med 
uppsökande verksamhet och man startade 
arbetsplatsbibliotek. Kalmar var också en av 
de första kommunerna i landet som införde 
en sponsringspolicy eftersom man tidigt 
hade sådana samarbeten. Dessutom var han 
en av bibliotekscheferna bakom gök-projek-
tet där biblioteken i Göteborg, Örnsköldsvik 
och Kalmar ingick. Det var i nedskärningar-
nas 1990-tal och man lät låntagarna få infly-

tande över bokinköp och hylluppställningar. 
Ett för den tiden mycket kontroversiellt 
projekt som sågades av delar av kultureta-
blissemanget, bland dem Harry Järv och Jan 
Myrdal. I åtta år arbetade han som kulturchef 
i Kalmar men när gök-projektet var i hamn 
kände Jan Herstad att han var färdig med 
jobb et. Eftersom han var pigg på att jobba 
över förvaltningsgränserna kändes det na-
turligt att 1994 nappa på erbjudandet om att 
jobba som unionsgeneral för 600-års jubiléet 
av Kalmarunionen.  

– Här fanns en kampanj med ett synligt mål 
som det kändes kul att ta tag i, säger han. 

Ordet kul är något som återkommer när 
man pratar med Jan Herstad. Han under-
stryker ofta att det är viktigt att ha kul och 
känna lust till jobbet. Kanske är det därför 
ingen tillfällighet att han, som gammal bok-
samlare, startade antikvariat, att han som 
52-åring gick en filmproducentutbildning 
tillsammans med kurskamrater i 20-årsål-
dern. Yrkestitlar som statussymbol och hög 
lön verkar inte vara det som primärt spor-
rar denne man, snarare nyfikenhet och lust. 
Även om han naturligtvis har en ekonomisk 
fallskärm efter alla år i kommunal tjänst. I 
dag har han egen firma och var bland annat 
med och grundade ”Mäns kamp för kvinno-
frid i Kalmar och på Öland”. 

– Det var Piteåuppropet (där en samling 
män protesterade mot våldet mot kvinnor) 
som fick mig att agera för att protestera mot 
mäns våld mot kvinnor.  

Jan Herstad arbetar med Kvinnofridspro-
jekt i flera län och regioner. 

Saknar han tryggheten med en fast anställ-
ning och en relativt hög lön?

– Nej, jag vill pröva nya saker och arbeta 
mot tröghet och rädsla. Jag vill även slakta 
heliga kor. Det har jag kunnat göra eftersom 
jag haft nätverk och goda mentorer.

Under tiden med gök-projektet blev de in-
blandade biblioteken rätt hårt ansatta av kri-
tiker men då hade han sitt nätverk, grupp 90, 
bestående av bland andra Gunilla Konrads-
son, Roland Eliasson och Margareta Lund-
berg, som utmynnade i personlig vänskap. 
För övrigt kan tilläggas att utvärderingen av 
gök-projektet visade en ökning av antalet 
användare och man fick positiva reaktioner 
på förändringarna i biblioteksmiljön.    

– Jag kan ge sken av att vara impulsiv men 
det är nog bara mitt teatraliska drag som slår 
igenom. Naturligtvis är jag en strukturerad 
person även om jag vill ha förändring till 
stånd. 

På frågan om vad han gör i framtiden så vet 
han inte. Det enda som är någorlunda säkert 
är att han är en man som inte vill stå stilla. 
Han kommer att fortsätta framåt. 

Åsa Ekström   

”Jag ville kunna vara samma person privat som på jobbet men kände 
att det inte gick. Det blev en gråare Jan på jobbet helt enkelt. ”
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 Den röda tråden i Linda Jerrewings  
 liv har varit boken. Förutom löp- 
 ningen. Hon kallas Running  
 Librarian och har bland annat 

avverkat flera långdistanslopp. Linda Jerre-
wing har ständigt närt drömmen om att bli 
bibliotekarie och biblioteksmiljön med alla 
dess böcker i hyllorna väcker positiva min-
nen. Som liten Stockholmstös var hon ofta 
på biblioteket tillsammans med sin mamma, 
det har alltid varit en självklar miljö. Trots 
det utbildade hon sig till informatör innan 
hon slutligen tog klivet och byggde på sin 
utbildning med en bibliotekarieexamen med 
inriktning Kunskapsorganisation vid Borås 
högskola 2005. Studietiden minns hon som 
dagar fyllda med arbete kring tillgänglighet, 
klassificering och indexering.

– Vi hade en lärare som varit med ett tag 
som introducerade oss i detta med katalog-
kort fram till dagens databasstruktur. Det var 
nyttigt att få uppleva både det traditionella 
och moderna sättet att arbeta på. 

Även Lindas sambo var studerande under 
samma tid. Han läste data och informatik 
och de slogs bägge av hur mycket som var 
gemensamt beträffande studieinnehållet. 
Kanske inte riktigt vad de bägge hade väntat 
sig. Efter exa men hade Linda tur att få jobb 
direkt vilket var långt ifrån självklart för flera 
av hennes studiekamrater.  

– Som de flesta andra hade jag en vision om 
att jag skulle jobba på ett folkbibliotek med 
inriktning mot barn och ungdomar. Istället 
hamnade jag på ett högskolebibliotek i Väs-
terås.

På högskolan arbetade hon konkret med 
databaser, indexering och med att hjälpa stu-
denter. Hon trivdes men konstaterar självkri-
tiskt att den pedagogiska biten kändes svår. 
Som relativt ung och oerfaren kändes det 
tungt att ensam undervisa studenterna och 
deras lärare utan något egentligt stöd. Sam-
tidigt upplevde hon att hon hade alldeles för 
lite kontakt med studenterna. 

– Det var ju studentvakterna som fanns på 
golvet och plockade med böckerna som hade 
den direkta kontakten med låntagarna. Vi 
andra stod ju bakom muren på golvet, säger 
Linda Jerrewing och syftar på den förhatliga 
disken. 

– Så här i efterhand har jag hört att den nya 
bibliotekschefen jobbat hårt med att öppna 
biblioteket, bland annat genom att ta bort 
diskarna. 

Ett klokt beslut tycker Linda samtidigt 
som hon tror att det säkert fanns en och an-
nan bibliotekarie som kände sig trygg där 
bakom. Lindas möte med biblioteksvärlden 
blev kanske inte som hon hade väntat. 

– Det var tydligt att man arbetade utan att 
ha något mätbart mål och det var frustre-
rande åtminstone för mig. Känslan av att allt 
liksom bara rullade på av gammal vana och 
rutin, med lite statistiska mätningar och uti-
från anslaget som alibi. 

Bristen på karriärmöjligheter inom den 
egna yrkesgruppen var en annan källa till 
frustration. Att bli bibliotekschef ses inte 
som slutet på en lyckad karriär av alla. 

– De enda alternativen för att utvecklas blir 
att byta avdelning eller att arbeta i projekt. 
Men det räcker inte. 

Det mesta hänger på ett gott ledarskap vil-
ket är frustrerande för medarbetarna, tycker 
Linda Jerrewing. Men den största besvikelsen 
var ändå bristen på kontakt med böcker. 

– Sortimentet hade man egentligen ingen 
riktig koll på. Man skummade på ytan genom 
att läsa btj-recensioner istället för att läsa 
böckerna. Dessutom hade man överhuvud-
taget sällan böcker i handen. 

Bytte jobb för böckernas skull

– Det var tydligt att man arbetade utan att ha något mätbart mål och det var frustrerande, åtminstone för mig. 
Känslan av att allt liksom bara rullade på av gammal vana och rutin, med lite statistiska mätningar och utifrån 
anslaget som alibi, säger Linda Jerrewing om sin tid som bibliotekarie.

Fo
to

 : Å
sa

 Ek
str

ö
m

27-åriga bibliotekarien Linda Jerrewing är en Running Librarian som 
ilat vidare till bokförlagsvärlden. I biblioteket upplevde hon att hon 
allt för ofta saknade böckerna. 
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På den numera vilande sajten www.jerrewing.se 
kan man läsa om Running Librarians löpning.

Hon medger att det kanske, i hennes fall, 
var en nackdel att arbeta på ett högskolebib-
liotek där hon nästan enbart hade kurslittera-
tur omkring sig. Men hon tror att det är en all-
män tendens i biblioteksvärlden att kontak-
ten med böcker minskar. Trots det blev hon 
kvar i Västerås i två år innan hon flyttade hem 
till huvudstaden igen. Det var en tillfällighet 
som förde in henne på bokförlaget Verbum, 
som ger ut mestadels teologisk litteratur. I 
snart ett år har Linda Jerrewing arbetat som 
marknadsassistent med ett allt mer växande 
ansvar för webben. Hon stortrivs eftersom 
det är ett mycket varierande arbete där det 
förutsätts att medarbetarna tar ett stort eget 
ansvar. 

– Min bibliotekarienatur är väl sådan att 
jag har ett behov av kontroll och gärna tar på 
mig mycket arbete, så det passar mig.

Linda Jerrewing arbetar för närvarande 
med att bygga upp en ny webbsida samti-
digt som hon använder sig av sina bibliote-
kariekunskaper. Hon lägger till exempel ner 
mycket arbete på strukturen bakom webbsid-
an och har ständigt användarfokus i åtanke 
när det gäller tillgänglighetsarbetet. Hon får 
även skriva en hel del vilket hon uppskattar. 

– Med min bakgrund ser jag på förlags-
verksamheten med andra glasögon, vilket är 
en fördel. Jag vet också lite om tänket bakom 
hur inköpare ser på böcker när det gäller tit-
lar och baksidor. 

Hon uppskattar att arbeta med tydliga 
vinstmål eftersom det innebär ett mätbart 
resultat. När jag frågar vad hon gör om tio år 
svarar hon snabbt att hon definitivt kommer 
att arbeta med böcker på något sätt. Jag tror 
henne. Det är det enda riktigt säkra – att hon 
kommer att följa sin röda tråd genom livet. 
Böckerna får visa vägen.    

Åsa Ekström

Elektroniska- & tryckta 

prenumerationer

Hantering & tillgång 

av e-resurser

Referens- & full-

textdatabaser
E-böcker

Tillsammans kan vi bevara vår planet.

För mer information se www.ebsco.com/green

Orolig för miljön?

EBSCO:s

gröna initiativ
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 Det bästa betyget på ”Forum för  
 bibliotekschefer” är att uppslut- 
 ningen är så stor på våra sam- 
 mankomster. Inte bara första 

gången, då många kan tänkas delta av artighet, 
utan att närvaron är hög även i fortsättningen.

Så sammanfattar Marie-Louise Fendin, 
bibliotekschef vid Handelshögskolan i Stock-
holm, vad nämnda Forum kommit att betyda 
för sina medlemmar. Det grundläggande 
uppdraget för Forum för bibliotekschefer är, 
enligt styrdokumentet, att ”befrämja samråd 
och samverkan mellan medlemmarna samt 
att agera i frågor av gemensamt intresse” 
samt ”verka för en god informationsförsörj-
ning till högre utbildning och forskning och 
en för svenska universitet och högskolor än-
damålsenlig utveckling av den akademiska 
biblioteksverksamheten”.  

Från början var det, vilket bbl tidigare re-
fererat, tänkt som ett helt fristående, eget för-
bund. Men tämligen snabbt förvandlades det 
till just ett forum inom suhf (Sveriges Uni-
versitets- och Högskoleförbund), som en av 
organisationens arbets- och projektgrupper. 

Ur ett suhf-perspektiv var bibliotekschef-
erna självklara under organisationens para-
ply, eftersom suhf, som förbundets gene-
ralsekreterare Bengt Carlsson påpekar, ”har 
ett totalt lärosätesperspektiv” och högskole-
biblioteken är en del av helheten, med biblio-
tekschefer i högskolornas ledningsgrupper. 
I uppdraget för Forum för bibliotekschefer 
ingår också att informera suhf om utveck-
lingen på biblioteksområdet, man ska vida-
re, på uppdrag av suhf:s presidium, utgöra 
samtalspartner till exempelvis myndigheter 
när det gäller informationsförsörjning. 

Från allra första början fanns uppfattning-
en att idén om ett eget förbund för biblioteks-
chefer var ett slags protest eller åtminstone 
en kraftmätning i förhållande till Biblioteks-
föreningen och, framförallt, kb. 

Eventuell polarisering och revirstrid 
märks inte idag. Samverkan och samarbete 
är vad som betonas. Om något problem finns 
i relation till kb är det i så fall risken för 
”dubbelarbete”, exempelvis genom att suhf 
också utser ledamöter i en del av kb:s arbets-
grupper. 

– Ja, det är numera ett kryller av samar-
beten och grupper kring dessa frågor, säger 
suhf:s generalsekreterare Bengt Carlsson. 

Frågorna och vad man vill arbeta för, har 
inte förändrats nämnvärt sedan Forum för 
bibliotekschefer bildades. 

Att verka för sådant som ”god informa-
tionsförsörjning till högre utbildning och 
forskning”, diskutera kompetensutveckling, 
licensfrågor, publikationsregistrering och 
Open Access var självklara ämnen och fanns 
med i styrdokument och diskussioner från 
början. 

– Det finns några områden som kommer att 
bli extra viktiga framöver, säger Lars Bjørns-
hauge, Lunds universitet, och en av initiativ-
tagarna till Forum för bibliotekschefer. 

– Det handlar om bibliometri och om uni-
versitetens ökande intresse för utvärderingar 
och hur det kommer att påverka bibliotekens 
verksamhet. 

Dessutom vill han se mer av visioner, vil-
ket formulerades i avsiktsdokumenten redan 
2006. Lars Bjørnshauge menar att det är hög 
tid att ägna sig åt det nu: 

– Vi ska bli ännu mer visionära under den 
här perioden, en framtidsfråga som kräver 
visioner är nya generationers annorlunda be-
teenden att hantera information. 

Men hittills uppfattas själva plattformen, 
nätverksfunktionen som den främsta poäng-
en med Forum för bibliotekschefer, med nya 
möjligheter till kontakt med den som befin-
ner sig i samma situation.

Marie-Louise Fendin förmedlar en ögon-
blicksbild från bibliotekschefsvardagen, ett 
exempel på sådant som hon uppskattar att 
kunna diskutera med andra bibliotekschefer:

– Handelshögskolans bibliotek har nu 220 
tryckta tidskrifter, mot kanske 10 000 förr. 
Inom Forum ska vi inte bara ladda för fram-

tiden utan också kartlägga och jämföra hur 
våra villkor ser ut idag. 

Hon talar om att bibliotekschefen kan vara 
rätt så ensam i sin roll, t ex i förhållande till 
övrig högskoleledning och tycker därför att 
det är en stor fördel att Forum för biblioteks-
chefer har en rektor, Göran Sandberg vid 
Umeå universitet, som ordförande. 

– Det är värt tiden att mötas ”live”, under-
stryker Marie-Louise Fendin som tillägger 
att hon, med arbetsplatsen centralt i Stock-
holm, ”på gångavstånd från suhf”, ändå är 
privilegierad när det gäller tillgängligheten 
till kolleger och branschfolk. 

Annika Annemark, Blekinge Tekniska 
Högskola, har liksom Marie-Louise Fendin, 
varit med sedan Forum för bibliotekschefer 
bildades. 

– Den stora vinsten är att vi alls samordnar 
oss och att vi gör det inom suhf. 

– Önsketänker man framåt hoppas jag att 
vi kan forma en framtidstrategi för att stärka 
bibliotekens roll. Än så länge provar vi oss 
fram. Nej, än så länge har det inte blivit några 
stora steg, men det allra viktigaste är att vi 
samarbetar. 

MarieLouise Samuelsson

Fakta Forum för Bibliotekschefer vid 
Svenska Universitet och Högskolor

Det grundläggande uppdraget är att:
-

marna samt att agera i frågor av gemensamt intresse, 
-

bildning och forskning och en för svenska universitet 
och högskolor övrigt ändamålsenlig utveckling av den 
akademiska biblioteksverksamheten,

SUHF om viktiga utvecklingstendenser 
inom området samt ge underlag till remissvar och 
rekommendationer,

organisationer i frågor gällande informationsförsörj-
ning efter uppdrag från SUHF:s presidium,

-
jekt och kunskapsutvecklande aktiviteter.

tjänster och projekt.

Styrgruppen för perioden 2008–2009 består av:
Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande
Lars Bjørnshauge, Lunds universitet, vice ordförande
Annika Annemark, Blekinge Tekniska Högskola
Christer Björklund, Karolinska institutet
Anna Carin Börjeson, Högskolan Väst
Marie-Louise Fendin, Handelshögskolan i Stockholm
Jette Guldborg, Malmö Högskola
Terje Höiseth, Luleå Tekniska universitet
Annika Sverrung, Chalmers
Berit Nilsson, Biblioteksdirektionen, Lunds  
universitet, sekreterare

Forum för bibliotekschefer:

”Vi ska bli ännu mer visionära”
För ett par år sedan bildades 
Forum för bibliotekschefer – ett 
samarbetsorgan inom ramen 
för SUHF. En rad arbetsgrupper 
tillsattes men hur gick det sedan? 
Vad har hänt konkret sedan som-
maren 2006 när plattformen för 
samverkan bildades? 2008 inled-
des en ny mandatperiod.
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 Olika förlag, som huserar i Lin- 
 köping, har än så länge gett ut fyra  
 boktitlar och har som mål att  
 skildra samtiden. Förlaget läser 

alla böcker med genusglasögonen på och 
man välkomnar manus som belyser mång-
fald. Olika samarbetar bland annat med Lena 
Kåreland som är professor i litteraturveten-
skap. I boken Cirkus Bestivus punkteras köns-
schabloner kring yrken. Boken, som är gjord 
av illustratören Per Gustavsson och författa-
ren Anders Palmaer, skildrar cirkusdirektö-
ren Beatas planer. I Vem är tjuven, Mirjana! är 
etnicitet någonting som inte ens nämns i bo-
ken utan Mirjana tillbringar helt enkelt sina 
eftermiddagar på föräldrarnas pizzeria. 

Marie Tomicic, som grundat förlaget Olika, 
välkomnar fler titlar med karaktärer av olika 
ursprung.  

– Ofta fokuserar bilderböcker med invand-
rare som huvudpersoner på svårigheten med 
att vara just invandrare, vilket inte behöver 
var fel. Men det positiva med Mirjanaboken 
är bland annat självklarheten, att invandrar-
grejen varken kommenteras eller problema-
tiseras. Det ger barn från andra kulturer möj-
ligheter att identifiera sig på ett positiv sätt.  

Det är Ana Udovic som skrivit boken om 
Mirjana. Hon är uppvuxen i Sverige med en 
pappa från forna Jugoslavien och en mamma 
från Sverige. Hon beskriver sig själv som 
svensk men med rötter i en annan kultur. 

Med boken Vem är tjuven Mirjana, som hand-
lar om fördomar och vänskap, vill hon lyfta 
fram människor som sällan syns: 

– Invandrare i barnlitteraturen skildras 
väl i stort sett inte alls, skulle jag säga. Jag 
ser dem i alla fall aldrig. Det är väldigt synd. 
Varje dag går vi och handlar något i närbu-
tiken, och vem jobbar där om inte Mirjanas 
föräldrar eller någon i ungefär samma situa-
tion. Det är bara att öppna ögonen och se, sä-
ger författaren till tt.

Det är inte många av dagens barnboks-
författare som har rötter utomlands vilket 
kan vara ett skäl till att barnböckerna främst 
skildrar helsvenska barn. Ibland kan det bli 
för många pekpinnar eller ”tycka-synd-om-
skildringar-av-de-goda-och-fina-blattarna” 
i en del barnböcker, något som tidningen 
Gringo bland annat skrivit om. Klart är att 
behovet av dessa böcker finns. Marie To-
micic var nyligen i Norge på den nordiska 
barnboksfestivalen i Stavanger för att tala 
om barnböcker som förstärker traditionella 
könsrollsmönster. Hon blev inbjuden till 
konferensen efter att någon i konferensled-
ningen läst om affärsidén med Olika. Någon 
motsvarighet finns inte i Norge. Marie Tomi-
cic har tidigare studerat ekonomi med fokus 
på förändringar inom institutioner och före-
tag.

– Jag har nog fastnat i förändringsfrågor 
och vill själv bredda utbudet så att det inte 

blir alltför snävt. Jag kan tycka att det finns 
en feghet bland både förlag och bibliotek 
som inte vågar satsa på det nya som kommer. 
Istället fortsätter man med de redan etable-
rade författarna. 

Förlaget Olika säljer böckerna genom bok-
handeln och designaffärer. Man ska även 
göra en lansering av satsningen på pocket-
böcker för barn. En bilderpocketbok som vä-
ger 17 gram ska säljas via Pressbyrån, på stora 
flygplatser och tågstationer. 

En förändring tycks vara på väg vilket 
känns hoppfullt. Det nystartade Vilda förlag 
satsar på Kram-märkning vilket innebär att 
deras böcker granskas ur ett demokrati-, jäm-
ställdhets- och mångfaldsperspektiv. Dess-
utom finns sedan flera år tillbaka nätverket 
”Den hemliga trädgården” som jobbar med 
att sprida barn- och ungdomslitteratur från 
Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern 
och delar av Europa. Förlaget Apec publice-
rar barnböcker på bland annat persiska och 
kurdiska och Dar el muna översätter svenska 
barnböcker till bland annat arabiska. 

– Det tuffaste i den här branschen har 
väl annars varit att det är svårt att jobba så 
mycket utan att tjäna några pengar på det. 
Men jag tror det kommer med efterfrågan an-
nars skulle jag väl inte heller ha kastat mig in 
i branschen, konstaterar Marie Tomicic.

Åsa Ekström

Bland blattar och flickpruttar
 I de svenska barnböckerna är det 
inte mycket som skvallrar om 
att vi lever i ett mångkulturellt 
samhälle. Det nystartade förlaget 
Olika vill ändra på det. 
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Marie Tomicic som grundat förlaget Olika.
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 Efter att Högsby under en period  
 fick schavottera i pressen när man  
 sålde ut bibliotekets lokaler till  
 Migrationsverket står nu åter ett 

ståtligt biblioteksbygge mitt i byn. Det är 
den gamla Konsumbutiken som byggts om 
till ett välfungerande bibliotek tillika med-
borgarkontor, turistbyrå mm. Fredagen den 
15 februari firade kommuninvånarna med 
musik, tal, blommor och cheescake i långa 
banor. Trängseln var stor och ca 500 personer 
av kommunens knappt 6 000 invånare hade 
sökt sig till festligheterna. Det var roligt att 
se blandningen av gamla och unga och även 
blandningen av många nationaliteter vilket 
bland annat avspeglades i att invigningspro-
grammet innehöll allt från småländska pol-
skor till magdans och afrikanska rytmer.

Efter en tävling bland kommunens invå-
nare har det nya huset fått namnet Misteln 
och dagen till ära var både lokalen och perso-
nalen dekorerade med denna speciella växt. 
Just i centralorten Högsby växer faktiskt 
norra Europas största bestånd av mistel, vil-
ket på detta sätt uppmärksammades.

Invigningstalade gjorde länets centerpar-
tistiske riksdagsman, tillika ledamot av kul-
turutskottet, Anders Åkesson, kommunsty-
relsens ordförande, Ewa Engdahl, även hon 
centerpartist, och professor Brigitte Kühne 
– välkänd biblioteksprofil. Förhoppningarna 
om Mistelns framtida roll som mötesplats 
för många av kommunens verksamheter är 
stora. Anders Åkesson talade om ”multihu-
set” och huset som en ”one stop shop” för 
samhällsinformation. Även Ewa Engdahl ut-
tryckte samma förhoppningar och hon tack-
ade både kommuninvånarna och personalen 
för allt tålamod de visat under de år som verk-
samheten har skötts i provisoriska lokaler.

Det mest substantiella invigningsta-
let hölls av Brigitte Kühne som genom sitt 
mångåriga engagemang för kommunens 
biblioteksfrågor – både i egenskap av kom-
muninvånare, kommunpolitiker och tidi-
gare bibliotekschef – kunde ge en kunnig 
bakgrund till bibliotekens växlande roller i 
samhällsutvecklingen. Hon påminde även 
om att det så sent som på 1950-talet inte 
var tillåtet för barn att besöka kommunens 

biblio tek. Ett faktum som idag verkar helt 
otroligt när man ser det nya bibliotekets 
barnvänliga inredning i den väl tilltagna 
barnavdelningen med plats för liten scen och 
sagostunder. Det nya biblioteket fick mycket 
beröm för allt som erbjuds av möjligheter till 
samhällsinformation, tillgång till datorer, 
studieplatser och kurslitteratur för distans-
studenter. Brigitte Kühne uppehöll sig även 
vid den viktiga tredelade roll som biblioteket 
har idag genom att vara en social mötesplats, 
ett pedagogiskt centrum för bildning och 
utbildning samt att även axla mantel som 
kommunens främsta kulturinstitution. Av-
slutningsvis uppmanade Brigitte Kühne till 
samarbete och att släppa allt revirtänkande. 
Glöm inte att vi ska ha kunden i centrum, var 
hennes avslutande ord.

Allt bådar gott för den framtida biblioteks-
utvecklingen i Högsby. Kommunstyrelsens 
nästa uppgift blir nu att anta det förslag till 
biblioteksplan som ligger klart sedan några 
månader, och därmed sälla sig till den stora 
skara kommuner med redan antagna planer.

Catta Torhell
Bibliotekschef, Borås högskola

Framtidshopp i Högsby –  
Misteln invigd

– Glöm inte att vi ska ha kunden i centrum, påminde 
Brigitte Kühne i sitt invigningstal i det nya biblioteket 
i Högsby.
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Fakta om Misteln:

Yta: ca 480 kvadratmeter som rymmer kultur, fritid, 
turism, lärcentrum, bibliotek, inflyttarservice
Öppnade: 15 februari 2008

Bakgrund: 2005 evakuerades biblioteket från sina 
gamla lokaler efter att kommunstyrelsen beslutat 
överlåta bibliotekslokalen till Migrationsverket. Högs-
by bibliotek har under tiden varit inhyst i två trånga 
lokaler på olika håll i centralorten. Barnbiblioteksverk-
samheten har funnits i den tidigare turistbyrån och 
vuxenavdelningen i det gamla bibliotekets hörsal.

WWW.BIKETJANST.SE
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 Att resa i ett land där man inte för- 
 står något av språket, kan ibland  
 vara förknippat med vissa svå- 
 righeter. Har man tillgång till 

en egen tolk går det mycket bättre. Vår familj 
har en sådan i Evaldas från Litauen, som ef-
ter några somrar som jordgubbsplockare på 
grannens odling, växte mer och mer in i vår 
familj. När så Litauen 2004 blev medlemmar 
i eu bestämde han sig för att stanna i Sverige. 
Numera delar han rum med äldste sonen och 
läser svenska för invandrare. Vi började in-
tressera oss för landet han kommer ifrån och 
vi bestämde oss för att resa dit. Varför inte 
på samma gång utforska hur biblioteksvä-
sendet fungerar? Sagt och gjort. Vi åkte med 
Baltic Kristina från Stockholm till Lettlands 
huvudstad Riga. Från Riga styrde vi sedan vår 
rostiga minibuss söderut mot Litauen. Från 
Riga till Litauiska gränsen är det bara ca 70 

km, sedan lika mycket till, till Evaldas hem-
stad Radviliskis. På vägen passerade vi ett av 
Litauens märkligaste monument: Korskul-
len, en kulle med ca en miljon kors. Eftersom 
många som besöker kullen hänger dit små 
kors på de stora korsen vet ingen det egent-
liga antalet. Under Sovjettiden försökte man 
meja ner alltihopa, men de som skulle utföra 
arbetet dog på något mystiskt sätt, även den 
som beordrade det hela. Efter det har ingen 
vågat sig dit igen. 

*
Radviliskis, är ganska litet, som Lindes-
berg ungefär. Folkbiblioteket ligger mitt i 
centrum och var för tillfället täckt av bygg-
nadsställningar. Evaldas följde med in och 
raggade upp ett par bibliotekarier som 
kunde engelska. De två bibliotekarierna 
visade mig runt i hela biblioteket som var 

mycket trångt på grund av en stor om- och 
tillbyggnad. Böcker låg i buntar med snö-
ren om ovanpå alla hyllor  men trots allt var 
stämningen god. Efter en liten stund anslöt 
sig även bibliotekschefen med en kaffekorg. 
Bibliotekschefen kunde ingen engelska men 
de andra två översatte efter bästa förmåga, 
och de berättade om hur deras biblioteks-
system fungerar. Anslagen är t ex mycket 
små och bokpriserna höga. En nyutkommen 
roman kostar motsvarande 100–200 svenska 
kronor. Personaltätheten är förhållandevis 
stor men bibliotekarielönerna är mycket 
låga, bara några hundra euro per månad.

Glad över den positiva inställningen och 
det fantastiska bemötandet, lämnade jag det 
lilla biblioteket med ett halvt löfte att komma 
tillbaka till invigningen.

Färden gick så vidare mot Siauliau (uttalas 
Sjålei) som är närmaste större stad, i storlek 
ungefär som Örebro. Mitt i centrum ligger 
universitetets huvudbyggnad som täcker 
ett helt kvarter. Att hitta biblioteket utan 
Evaldas som kunde fråga sig fram, hade varit 
näst intill omöjligt, ty även detta var under 
ombyggnad. Ombyggnaden finansieras med 
eu-medel. 

Efter en del frågande och springande i 
trappor hittade vi till slut överbiblioteka-
rien.Loreta Burbaite visade runt i de delar 
av biblioteket som redan var ombyggda: tid-
skriftsläsesal, en mindre läsesal, samt en del 
av kontorsutrymmena. Resten av biblioteket 
beräknas vara klart 2008. Då har ytan expan-
derat från 1000 till 4000 kvadratmeter. 

Loreta Burbaite visade även bokmagasin-
en samt hur man bär sig åt för att få ner de 
böcker som står överst genom att klättra på 
hyllplanen. Varje centimeter golvyta hade ut-
nyttjats till bokhyllor. 

*
Kaunas är till storleken Litauens andra stad, 
och där finns också Litauens största tekniska 
universitet. I Kaunas anslöt sig Evaldas flick-

Framtidstro och optimism i  
den litauiska biblioteksvärlden

Tove Kjellander, som arbetar på Universitetsbiblioteket i Örebro,  
skriver om sina intryck från en vinterresa i Litauen.

Nationalbiblioteket i Vilnius grundades 1919 och fungerar både som nationalbibliotek och Riksdagsbibliotek.
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vän Milda, som läser första året på bibliote-
karieutbildningen i Vilnius. 

Milda och jag traskade iväg till Universi-
tetsbiblioteket som grundades 1923. Vi hit-
tade en mycket stor, ljus och trevlig läsesal/
referenssamling/katalogrum mm med låne-
expedition i ena änden. I bortre änden fanns 
den tysta läsesalen som också var stor, ljus 
och fräsch. Vi träffade bibliotekschefen Gene 
Duobiniene, en mycket vänlig dam som be-
rättade om biblioteket. Utöver huvudbib-
lioteket finns det fem institutionsbibliotek. 
Kaunas tekniska universitet är utspritt över 
stora delar av staden. Vi avslutade vårt be-
sök med en liten rundvandring i biblioteket 
men magasinen ville hon inte visa… Alla 
drömmer de om nyrenoverade magasin med 
kompaktus-hyllor. Även här är den posi-
tiva inställningen påtaglig och framtidstron 
mycket stor.

*
Färden gick så vidare mot Vilnius. Vi gjorde 
en avstickare till Trakai, som är en medeltida 
fästning, numera museum, med föremål 
från Litauens historia. Man går en snitslad 
bana genom stora delar av fästningen. I Vil-
nius tog vi in på vandrarhem som låg i stads-
delen Uzupis, i konstnärskvarteren. Stadsde-
len har utropat sig själv till en egen republik 
med egen konstitution.

Gamla staden i Vilnius var väl lämpad för 
promenader. Solen sken och det droppade 
från taken. Nog borde vi väl hinna med ett 
bibliotek till? I informationen på universi-
tetsbiblioteket finns en skylt som talar om att 
man inte får titta sig omkring på egen hand 
med hänsyn till alla som sitter och läser, men 
att man mot en avgift motsvarande tio svens-
ka kronor kan beställa en guide. Universitetet 
och biblioteket är mycket gammalt, dess his-
toria går tillbaka ända till slutet av 1500-ta-
let. Man har även en tämligen stor raritets-
samling. Specialläsesalen är mycket vacker 
och innehåller läsplatser med datorer längs 

med väggarna och glasmontrar med rarite-
ter i mitten. Forskarläsesalen är inrymd i det 
som en gång var ett observatorium. Där finns 
även ett torn högst upp med en något jobbig 
spiraltrappa, men vi kämpade oss ändå upp 
för att se den vidunderliga utsikten.

Nästa dag besökte jag också Nationalbiblio-
teket som grundades 1919 och som fungerar 
både som nationalbibliotek och Riksdags-
bibliotek och som är öppet för forskare och 
allmänhet. Man arkiverar allt litauiskt tryck 
enligt en pliktleveranslag. 75 hyllkilometer 
böcker finns och man driver bibliotekssyste-
met libis (Lithuanian Integrated Library In-
formation System). Detta bibliotekssystem 
används alltså av Nationalbiblioteket samt 
alla folkbibliotek, medan de 15 universitets-
biblioteken använder Aleph.

Färden gick så vidare till Klaipeda. Cirka 
300 km alldeles rak motorväg. Här finns ett 
universitet och ett folkbibliotek, men jag 
bestämde mig för att det fick räcka för denna 
gång. 

Tove Kjellander

Mer information:

Stadsbiblioteket i Radviliskis. Hemsida med informativ 
text, tyvärr inte på engelska http://www.radviliskis.
rvb.lt/.

Universitetet i Siauliau http://www.su.lt har informa-
tion om universitet på engelska. Dock ingen info på 
engelska om biblioteket.

Kaunas tekniska universitet: http://www.ktu.lt bra 
information på engelska och även http://www.ktu.lt/
en/index5.html biblioteket.

Universitet i Vilnius http://www.mb.vu.lt/index_
en.html eller http://www.vu.lt/english/ har bra in-
formation på engelska, även det som gäller biblioteket.

Nationalbiblioteket: http://www.lnb.lt/ Bra informa-
tion på engelska, Webbadressen till nationalbibliote-
ket är http://www.lnb.lt/lnb/selectPage.do?docLocato
r=8&inlanguage=en&pathId=6 

Korskullen är ett av Litauens märkligaste monument. Kullen rymmer cirka en miljon kors.

Fakta Litauen:

Folkmängd: 3,5 milj 
Yta: 65 300 km2
Huvudstad: Vilnius ca 580 000 inv.
Statsskick: Republik
Myntenhet: 1 litas=100 centas (10 litas=27 SEK)
Religion: Ca 90 % katoliker eller ortodoxa, 10 % protes-
tanter
Språk: Litauiska är statsspråk men i områden med rysk 
eller polsk majoritet används ryska eller polska även i 
officiella sammanhang
Befolkning: 83 % litauer, resten ryssar och polacker
Flagga: Röd-gul-grön
Utbildning: 10-årig grundskola (förskola + 9 år). 
Treårig gymnasieskola alt 2–4 års yrkesutbildning på 
gymnasienivå. Den högre utbildningen omfattar 15 
universitet samt ett antal högskolor och akademier 
med yrkesinriktade postgymnasiala utbildningar.

Litauen blev fritt 1991 och erhöll medlemskap i EU 
1.5.2004
Källa: Nationalencyklopedin, EU
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DANMARK

Bibliotekens ”rutschkana”

Den tendensundersökning som Danmarks 
Biblioteksforening gjorde i höstas (se Utblick 
2007:9) har tyvärr spått rätt. Biblioteken ska 
spara 107,4 miljoner kronor (fyra procent av 
budgeten) under 2008. De ”fortsætter der-
med den rutschetur, der allerede var tydelig 
i 2007-budgetterne, hvor man sparede 108 
mio. kr”, skriver Søndag Aften i sitt februa-
rinummer.

Biblioteken behandlas dessutom styvmo-
derligt. Kommunerna har t ex valt att öka 
budgetarna till teatrarna med 28,8 miljoner 
kronor – en förbättring med elva procent. I 
stort sett alla andra kulturområden har också 
sluppit besparingar under 2008, enligt Søn-
dag Aftens årliga översikt av de kommunala 
kulturutgifterna. 

Fortfarande lägger dock Danmark mest 
pengar på biblioteken i Norden, och de dans-
ka biblioteken har långt kvar innan de är nere 
på vad Sverige satsar på biblioteken per in-
vånare.

IRAN

Förbjudna böcker

Censur och hot mot yttrandefriheten och 
tryckfriheten har skärpts ytterligare i Iran. 
Nu har även ett hundratal tidigare accepte-
rade böcker förbjudits, och de exemplar som 
finns på offentliga ställen har samlats ihop 
och förstörts. Bland titlarna finns verk av 
Fjodor Dostojevskij, Gabriel García Márques 
och Isabel Allende.
(http://news.bbc.co.uk och DN 27/1)

NORGE

Teater och bibliotek

På ”Riksteatret” är man belåten med att bib-
lioteken runtom i landet ofta visar egna ut-
ställningar i samband med Riksteatrets gäst-

spel. Så belåten att man nu utlyst en tävling 
om vilket bibliotek som gör den bästa utställ-
ningen i samband med två föreställningar: 
”Barnet” av Jon Fosse och ”Min – forestil-
ling om mor” av Bente Børsum. I maj utses 
det vinnande biblioteket. Förhoppningen är 
att få ännu mer draghjälp från biblioteken i 
framtiden.
(Bibliotekforum 2008:1)

TYSKLAND

”Bibliotek för alla” – en illusion?

Biblioteken borde göra sig av med klyschan 
att bibliotek är till för alla. Det skriver so-
ciologen och organisations- och personal-
utvecklingskonsulten Meinhard Motzko i 
den tyska bibliotekstidskriften BuB Forum 
Biblio thek und Information (2008:1).

De allmänna biblioteken hänger inte med 
i samhällsutvecklingen. De är verklighets-
främmande och vänder sig som tidigare 
främst till en välutbildad borgerlighet. Men 
de tror att de vänder sig till alla. 

Bland annat tycker Meinhard Motzko att 
man borde rekrytera personal efter nya kri-
terier. Han menar att en tatuerad biblioteka-
rie med tungan piercad har mer gemensamt 
med tonåringar, och att en turkisk-tysk bib-
liotekarie ger bättre lästips till låntagare med 
turkiskt ursprung.

Inom sociologin laborerar man nu med 
nya sociala begrepp. Biblioteken borde an-
vända sådana analytiska modeller, anser för-
fattaren. Befolkningen i Tyskland har också 
förändrats. Den blir äldre, mer mångkultu-
rell och minskar stadigt. Helt nya strategier 
behövs.

Hans egen analys av den tyska befolkningen 
är grundlig och komplicerad, men samtidigt 
förenklad. Han laborerar med fyra olika hu-
vudgrupper med totalt tio undergrupper, t ex 
”konservativa (5 %)”, ”ddr-nostalgiker (5 %)”, 
”konsumentmaterialister (12 %)”. Dessutom 
har han delat in invandrarna i flera olika grup-

per, t ex ”religiöst förankrade”, ”traditionella 
gästarbetare”, ”intellektuella-kosmopolitis-
ka”. 

Enligt Meinhard Motzko bör biblioteket 
utveckla nya planer för utvalda grupper i 
samarbete med andra institutioner och med 
lokalsamhället. Framför allt ska biblioteken 
avstå från ”der Lebenslüge der Bibliothek für 
alle”.

USA

Film om bibliotekariers arbete

Bibliotekarier på film är onekligen ofta 
skrattretande stereotypt skildrade, även om 
det finns både positiva och negativa exem-
pel. The Hollywood librarian är en dokumentär 
som visar klipp från en mängd amerikanska 
filmer som skildrar bibliotekarier. Blandade 
med dessa filmsekvenser ges intervjuer med 
både unga och gamla bibliotekarier (mellan 
24 och 85 år). Dokumentärfilmen ger på ett 
underhållande sätt inblick i biblioteksarbe-
tet på olika sorters bibliotek och visar på den 
mångfald av arbetsuppgifter och mål som 
bibliotekarier har. Viktiga ämnen som cen-
sur, intellektuell frihet och faran av mins-
kande finansiering behandlas och filmen vi-
sar hur viktiga biblioteken är i en demokrati. 

The Hollywood librarian, a look at libria-
rians through film visas för allmänheten på 
bibliotek över hela usa. Manusförfattaren 
och regissören, Ann M. Seidl, har erfaren-
het både som bibliotekarie, bibliotekskon-
sult och filmare och har haft professionella 
medhjälpare i denna 95 minuter långa film. 
Den har finansierats med bidrag från främst 
Carnegie Corporation i New York och från 
individuella bibliotekarier. Filmen visades 
för första gången vid ala:s årliga konferens 
i juni förra året men ska nu alltså kunna ses 
av allmänheten på biblioteken och förhopp-
ningsvis ge en adekvatare bild av mångfalden 
i och betydelsen av bibliotekariearbetet.
(www.hollywoodlibrarian.com, www.ala.org.)

av Tottie Lönn
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INTERNATIONELLT

Religiöst trubbel

Philip Pullmans fantasyroman The Golden 
Compass (sv. övers. Guldkompassen) har 
kommit i fokus sedan filmversionen med Ni-
cole Kidman och Daniel Craig hade premiär i 
december förra året. Flera katolska skolbib-
liotek i Canada har nu, efter klagomål, tagit 
bort Guldkompassen och övriga delar av tri-
login från hyllorna. Canadas Catholic Civil 
Rights League har dessutom varnat föräldrar 
för att ta sina barn till biografen på grund av 
filmens ”starka antireligiösa innehåll”. Den 
religiösa katolska upprördheten har också 
spridit sig till andra länder. I usa har “Catho-
lic League for Religious and Civil Rights” gett 
ut en pamflett The Golden Compass: Agenda 
Unmasked där författaren anklagas för anti-
katolska fördomar. Att usa:s katolska bisk-
opar ”frikände” filmen under sin december-
konferens tog möjligen udden av pamfletten. 
Mormongrupper i Utah i usa uppmanar sina 
medlemmar att inte se filmen, medan ”Pres-
byterian Church of Scotland” däremot stöder 
den.

Betydligt farligare är det ändå att angripa 
Koranen. I Nederländerna har parlamentsle-
damoten Geert Wilders och hans främlings-
fientliga Frihetspartiet ställt till det. Han vill 
förbjuda Koranen och likställer den med Hit-
lers Mein Kampf. Dessutom tänker han visa en 
anti-islamisk film som sägs skända Koranen. 
Den nederländska televisionen vill inte visa 
en sådan film. Därför tänker Geert Wilder 
vända sig till privata tv-bolag eller utnyttja 
Internet. Blotta antydningarna om filmen 
har gett premiärministern bekymmer. Den 
högsta religiösa ledaren i Syrien har redan 
varnat landet för krig och blodspillan och ne-
derländska medborgare som bor i islamska 
länder har uppmanats att rapportera allvar-
ligare incidenter.
(American Libraries 2008:january/february,  
The Economist 9/2 2008)

  Biblioteks- och informationsvetenskap med  
 inriktning mot nordiskt ledarskap i B&I

  Library and Information Science, 
 Digital library and information services

Utbildningarna ges på distans. Läs mer på www.hb.se/bhs

Nya masterutbildningar med 
start hösten 2008  

HÄR FINNS UTRYMME FÖR LÄSLUST!
Hösten 2008 erbjuder vi kurser i...

Fysiska och digitala arkiv (helfart, 10 veckor)
Handskriftshistoria (halvfart, 10 veckor)

Fysiska och digitala bibliotek (helfart, 10 veckor)
Kvalificerad webbhantering (halvfart, 20 veckor)

och det nya masterprogrammet i ABM 
...med mera som du kan hitta på 

www.kult.lu.se
Anmälan senast 15 april via www.studera.nu

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
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Karl G. och Lilian Fredriksson
Nåd och straff. Religiösa motiv i 
deckare och thrillers

BTJ förlag

Många är de som under 
årens lopp frågat sig var-
för så många människor 
läser (så många) krimi-
nalromaner. Svaren har 
varierat i skärpa och 
trovärdighet, men en 
förklaring som klingade 
an, åtminstone hos mig, 
var ett förslag från Joyce 

Carol Oates. Spänningslitteratur, skrev hon i 
en essä i New York Times Book Review, hand-
lar i grund och botten om att återställa ord-
ningen. Brottet representerar kaos och spän-
ningsromanen skildrar vägen tillbaka till 
ordning. Godtog man hennes resonemang 
blev följden att människor inte sökte sig till 
den här sortens litteratur för spänningens 
skull, utan för motsatsen: Trygghet. 

Ett liknande tankemönster ligger till 
grund för Karl G. och Lilian Fredrikssons 
Nåd och straff. De har bara bytt idésfär och 
därmed fått ett annat motsatspar. Kampen 
mellan ordning och kaos har blivit en kamp 
mellan gott och ont. Deras bok är en grundlig 
genomgång av religiösa motiv i spännings-
litteraturen och med undantag för en liten 
skrift som kom ut 2005, Heliga mord av Ker-
stin Matz och Ulla Trenter, finns det mig ve-
terligen ingenting liknande på svenska. 

Det är många kriminalförfattare som cirk-
lat kring frågor om brott och straff, som fört 
mer eller mindre intressanta resonemang 
kring begrepp som skuld, försoning och nåd. 

Numera finns det också många spännings-
romaner som serverar en cocktail av heliga 
reliker, tempelriddare och jesuitiska lönn-
mördare. Genomgångar och analyser av den 
religiösa tematiken har dock saknats. För det 
krävs både stor beläsenhet och intresse, men 
framför allt att man tar spänningsgenren på 
allvar. Allt detta har Karl G. och Lilian Fre-
driksson. Nåd och straff är smått unik. 

Med början hos Kain och Abel, en historia 
som författarna kallar protodeckare, gran-
skar de kriminallitteraturens arketypiska 
föreställningar. De visar hur olika religioner 
och samfund speglas i kriminalromanen och 
undersöker möjligheten att betrakta super-
skurkar som ett slags fallna änglar. Personli-
gen är jag särskilt tacksam för avsnittet som 
reder ut bakgrunden till den heliga Graalen, 
ett ting som dunsat omkring i spalterna allt-
sedan Dan Brown gav ut Da Vinci-koden. 

I vissa delar är Nåd och straff en ren exem-
pelsamling där tankemödan inte är särskilt 
stor. Det har snarare handlat om att samla 
och gruppera, problemlösande präster för 
sig, nunnor för sig, klostermiljöer här och 
engelska lantkyrkor där. Det är nöjsamt, sär-
skilt att läsa om syster Mary Teresa, en så pass 
amper kvinna att hon fått smeknamnet ”At-
tila the Nun”. 

Vore Fredrikssons bok en ren sorterings-
övning skulle jag inte ha orkat med mer än 
150 sidor. Men de är inte bara ute efter att 
peka ut och visa upp. De bedriver en under-
sökning. Religiös tematik, skriver de, är inte 
bara ett bärande inslag, utan ”kanske till och 
med genrens innersta kärna.” Detta är deras 
utgångspunkt och mål och inte helt olikt ar-
keologer, som försiktigt borstar av en intres-
sant lerskärva, frilägger de förhållanden som 
inte är alldeles uppenbara. 

Det är en stor och intressant skillnad mel-
lan de kriminalförfattare som använder 
religionen som fond och de som försöker 
förmedla en religiös känsla. De förra kan 
förlägga intrigen till ett kloster för att få en 
dramatiskt tacksam miljö. Den är sluten och 
förser handlingen med ett begränsat antal fi-
gurer. De senare däremot använder religion, 
eller religiösa föreställningar, som den egent-
liga motorn; Fanatism eller mer vardagliga 
meningsmotsättningar, konflikter mellan 

religiösa idéer och omvärlden eller gärnings-
mannens brottning med sin skuld. 

Karl G. och Lilian Fredriksson har skrivit 
en underbart tjock och infallsrik bok. De på-
pekar att de inte är teologer, inte är ute efter 
att förkunna. De ser boken som ett sätt att ge 
något tillbaka till en genre som berett dem 
mycken glädje. Jag skulle vilja tillägga ytter-
ligare en aspekt som har att göra med deras 
blick för betydelsenyanser. De är översättare. 
Då får man en särskild känsla för språkets 
valörer.

Det enda som sticker ut och stör är bokens 
omslag. Det är helt enkelt och ingenting an-
nat än fult. 

Marie Peterson
Litteraturkritiker

Kaisa Sinikara
Ammatti, ihminen ja maailman-
kuva murroksessa: Tutkimus 
yliopistokirjastoista ja kirjaston-
hoitajista tietoyhteiskuntakau-
della 1970–2005.  

Väitöskirja. Helsingin Yliopisto, teologinen tiedekunta, us-
kontotieteen laitos. 2007. 

Under de senaste åren 
har flera uppmärksam-
made avhandlingar 
inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 
producerats i Finland. 
I slutet av förra året 
utkom Kaisa Sinikaras 
avhandling ”Yrke, män-

niska och världsbild i en brytningspunkt: en 
studie av universitetsbibliotek och medarbe-
tare under informationssamhällets framväxt 
1970–2005” vid Helsingfors universitet.

Fokus i avhandlingen utgör de stora för-
ändringar som svepte över biblioteken under 
perioden 1970–2005. Utgångspunkten för 
studien är, enligt författaren själv, en inten-
siv önskan om att bättre förstå de djupa för-
ändringsprocessernas inverkan på universi-

recensioner

AGNER Form AB     080128.
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tetsbibliotek och på enskilda medarbetare.
Källmaterialet i avhandlingen består av 30 

livsberättelser skrivna av biblioteksanställda 
och chefer. Den teoretiska referensgrunden 
baseras på den religionsvetenskapliga forsk-
ningens begreppsvärld: tidsuppfattning, 
människovärde, självuppfattning samt vär-
deringar, värdegrunder och världsbilder.

Författaren granskar konsekvenserna av 
förändringarna ur tre perspektiv: värde-
grunden inom bibliotekssfären kontra uni-
versitetssfären, världsuppfattningar och 
värderingar gestaltade i enskilda biblioteks-
anställdas levnadsberättelser och den expan-
siva informationsteknologins påverkan på 
organisationer och på anställdas värdege-
menskap.

Universitetsbiblioteken vilar i stort sett på 
samma värdegrund som universiteten gör. 
Skillnader finns dock. Universitetens cen-
trala värden är självständighet och den aka-
demiska friheten där konkurrensen utgör en 
drivande kraft. Den centrala värdegrunden 
för biblioteken är service, rationalitet och 
effektivitet. Informationsteknologins och 
samhällets ekonomiska brytpunkter lämnar 
spår på både biblioteken och universiteten. 
Kaisa Sinikara skildrar vilka spänningsfält 
som uppstår när förändringsprocesserna 
inte längre nödvändigtvis går hand i hand. 

Livsberättelserna är skrivna av människor 
ur olika generationer men de flesta är från 
dem inom yrkeskåren som är födda på 1940- 
och 50-talen – den generation som anpassat 
sig, genomlevt och överlevt informations-
samhällets och -teknologins omvälvande 
framväxt. 

Så omvälvande och krävande har föränd-
ringarna upplevts att Sinikara konstaterar 
att bibliotekarieyrket sida vid sida med yrken 
inom forskning, utbildning och konstnärliga 
verksamheter måste anses tillhöra den s k 
superkreativa yrkeskategorin.

Världsuppfattningarna varierar men som 
en gemensam värdegrund anges service. 
Dock, speciellt i de yngres berättelser, sker ett 
paradigmskifte. En förskjutning i yrket har 
skett från servicerollens centrala funktion 
till att i större utsträckning omfatta funktio-
ner som informationsförmedlare men också 
utbildare. Traditionen har förlorat sitt värde. 

Biblioteksutvecklingen definieras nu utifrån 
framtidens synvinkel.  

Informationssamhällets och teknologins 
utveckling påverkar organisationsstruktu-
rer. Hierarkier bryts upp. Värderingar och 
värdegrunder förändras, de enskildas tids-
uppfattning och självbild sätts på prov. Vil-
ken typ av ledarskap krävs för en sådan för-
ändringsprocess?  Sinikara diskuterar ledar-
nas roll och betydelse för organisationer och 
individer. Den rollen har blivit mer krävande 
och riskfylld. 

Sinikara slår dessutom fast att tiden för en-
skilda fysiska bibliotek är förbi. Varje biblio-
tek är mer beroende av större sammanslut-
ningar, konsortier, gemensamma system och 
internationella nätverk. Ledarna måste våga 
ta risker och biblioteken måste acceptera en 
existens i osäkerhet

Fokus i Kaisa Sinikaras avhandling ligger 
i utvecklingsprocesserna i Finland. Avhand-
lingens språk är finska. Den centrala fråge-
ställningen: Yrke, människa och världsbild 
i brytningspunkt – en studie av universitets-
bibliotek och bibliotekarier under informa-
tionssamhällets framväxt, är allmängiltig i 
hela biblioteksvärlden.

Därför är det beklagligt att avhandlingens 
språk begränsar dess tillgänglighet . Det i sig 
är den humanistiska forskningens dilemma: 
å ena sidan ska man odla och vårda sitt eget 
språk, å andra sidan minimerar man där-
med den goda forskningens synlighet i ett 
forskarsamfund med växande internationell 
konkurrens och större krav på jämförbarhet. 
Här skulle mycket ha vunnits om avhand-
lingens diskussionsdel även hade varit över-
satt till engelska.

Marjatta Hauska
Stockholms universitetsbibliotek

Lättare att  
jaga fildelare

det är upp till varje enskilt medlemsland 
att bestämma om Internetoperatörer ska 
tvingas lämna ut uppgifter om misstänkta 
för olaglig fildelning. Det har eg-domstolen 
beslutat. 

Domstolen säger att eu-länderna kan välja 
hur de vill utforma lagstiftningen när det gäl-
ler olaglig nedladdning av musik, böcker och 
filmer. Men domstolen kräver balans mellan 
de rättigheter som skyddas av gemensamma 
eu-regler, dvs skydd för upphovsrätt och 
egendom samt skydd för privatlivet. 

Tvisten i domstolen gällde ett spanskt fall 
där en upphovsrättsorganisation stämde en 
Internetoperatör för att få ut personuppgif-
ter om en misstänkt fildelare. Kärnfrågan för 
både den spanska domstolen och EG:s dom-
stol är vilken eu-rätt som ska få företräde: 
Direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation eller det nya civilrättsliga 
sanktionsdirektivet som kommit till för att 
skydda upphovsrätten. eg-domstolen bollar 
nu tillbaka frågan till den nationella domstol 
i Spanien som frågat hur eu-rätten ska tol-
kas. Sverige har ännu inte infört alla delar av 
eu:s civilrättsliga sanktionsdirektiv och lag-
förslag, som har direkt bärighet på domen. 
Lagförslaget är för närvarande på remiss och 
ska enligt regeringens förslag träda i kraft 
den 1 juli i år. Enligt lagförslaget ska en In-
ternetleverantör efter beslut i domstol vara 
skyldig att lämna ut personuppgifter till en 
upphovsrättsorganisation som därefter kan 
inleda en civilrättslig process mot den miss-
tänkta fildelaren.

Piratpartiets Rickard Falkvinge välkomnar 
utslaget och anser att det ska tolkas som att 
personskyddet väger tyngre än privata vinst-
intressen.

– Efter det här utslaget i domstolen är det 
enda rimliga att regeringen drar tillbaka för-
slaget om en fildelningslag. Följden blir rim-
ligen att Antipiratbyrån också fortsättnings-
vis måste polisanmäla misstänkta intrång i 
upphovsrätten. Rättsväsendet kan därmed 
prioritera brott enligt svensk lag, i stället 
för att ge företräde åt rika branschorgani-
sationer. ”Att lagföra ungdomar som, utan 
vinstintresse, delat med sig av kultur till sina 
kompisar, kan och ska inte vara en prioritet”, 
säger han i ett pressmeddelande.

ÅE

Uppdaterad  
eller avpolletterad? 

Läs BBL-nyheter på webben!
www.biblioteksbladet.se
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Inblick Christer Hermansson
Biblioteksturnén eller  
den underbara bildningsresan 

 När jag i somras över ett par öl 
frågade biblioteksassistenten och 
trubaduren Finn Ljunggren om 
han ville följa med på en biblio-

teksturné i februari 2008 tackade han ome-
delbart ja. Så är det ju ofta med biblioteks-
assistenter: de säger sällan nej utan jobbar 
bara oförvitligt hårt vidare i biblioteken, 
får tyvärr sällan någon uppskattning från 
bibliotekarierna eller cheferna, och det är 
ingen överdrift att säga att de ofta bär upp 
hela verksamheten med det tuffa jobbet på 
golvet. Men jag är glad att han ville följa med 
på turnén. 

Syftet med Varför har inte fler biblioteka-
rier läderbyxor?, som både boken och turnén 
heter, är ju att väcka debatt kring väsentliga 
biblioteksfrågor. Stå upp för biblioteksverk-
samheterna, berätta vad ni kan och är bra på, 
ifrågasätt era chefer och för debatten överallt 
där den kan föras. Bibliotekarier och biblio-
teksassistenter är begåvade, kompetenta och 
professionella. Vi ska vara kaxiga och stolta 
över verksamheten. Och vi ska vara subjekti-
va och snabba i vår relation till allmänheten.

När vi inledde vår turné i Umeå konfronte-
rades jag med studenter och biblioteksperso-
nal från olika bibliotek. Jag fick stå till svars 
för det jag skrivit och uttalat mig om. Det var 
tufft och jag lyckades inte särskilt bra. Många 
kunde hitta fundamentala motsägelser i det 
jag debatterat om. Men jag var glad över att så 
många höjde rösten och diskuterade offent-
ligt. Ett givande möte. Att biblioteksmän-
niskorna i Umeå hade så ingående kunskaper 
om skinnbyxor (de säger inte läderbyxor där-
uppe) var definitivt en överraskning. 

I Örebro började biblioteksassistenten 
Finn Ljunggren att ta över föreställningen 
allt mer. Sedan har det bara fortsatt. Varje 
gång han sjunger ”Biblioteksassistent blues” 
möts han av jubel, skratt och en enorm re-
spons. Kampen fortsätter, säger han sedan. 
Och då måste jag alltid vara lika snabb att 

sätta honom på plats. Eftersom jag är utbil-
dad bibliotekarie får Finn smörja in mina 
röda läderbyxor efter showen, säger jag.  Då 
tystnar han för en stund, och inser vem som 
bestämmer.

I Sundsvall satt jag i en paneldebatt med 
bland andra Britt-Marie Häggström där vi 
diskuterade bibliotekarierollen och folkbib-
liotekens uppgifter. Hon lyfte fram en fråga 
som sällan ventileras i bibliotekssamman-
hang: bibliotekariernas maktposition. Varför 
talas det inte mer om den? Har det med att 
göra att bibliotekarierna vill bli betraktade 
som en eftersatt och lågavlönad yrkeskate-
gori? Är det någon som vet?

När vi framträdde på Ålands museum i 
Mariehamn inför en fullsatt filmsal bestod 
publiken till stor del av vuxna människor. 
Men längst fram satt en 10-årig kille, detta 
fick jag veta efteråt, som har en stor dröm i 
livet. Han vill bli bibliotekarie! Varför vet jag 
inte men han vill definitivt bli bibliotekarie 
när han blir stor. Han kunde dessutom svaret 
på frågan om svarta lakritsdäck innehåller 
tjursperma. Jag hoppas att vi inte skrämde 
honom med vår show. Kanske önskar han sig 
nu ett par röda läderbyxor i födelsedagspre-
sent?

På Växjö universitet höll jag i ett semina-
rium med studenter och bibliotekarier. Flera 
lyfte fram det lustfyllda med biblioteksarbe-
te; hur roligt det är och hur många kolleger 
som verkligen är nöjda med sin tillvaro. Ja, 
biblioteksarbete är verkligen lustfyllt. Det är 
viktigt att inte glömma det. Jag lär mig eller 
påminns om någonting nytt vid varje möte 
med kolleger runt om i landet. Det är verkli-
gen en bildningsresa.

I bibliotekssammanhang är alla medel 
tillåtna och därför låter jag numera alltid 
biblioteksassistenten och trubaduren Finn 
Ljunggren bära mina väskor både före och 
efter föreställningarna. Någon ska ju göra 
grovjobbet.

Biblioteksmedarbetare 
mister jobbet
totalt tjugo tjänster ska bort från 
Stockholms stadsbibliotek när det ska sparas 
drygt 7,1 miljoner kronor.  

– Organisationen är redan underbeman-
nad som den är så det är olycklig utveckling 
att man plattar ut tjänster på detta sätt, säger 
Anne Säbom, sktf:s sektionsordförande på 
Kulturförvaltningen i Stockholms stad.

Enligt en tidigare förfrågan som gått ut 
till samtliga anställda inom ssb som fyllt 61 
år, var det 14 personer som ville ha avtals-
pension, säger sktf. Innan jul stod det klart 
att Kulturförvaltningen bara hade tre avtals-
pensionslösningar att dela ut till ssb. Hela 
förvaltningen, som bland annat inkluderar 
Kulturskolan som drabbats hårt av nedskär-
ningar, hade fått tio avtalspensioner att dela 
på men stadsbibliotekarien Inga Lundén var 
ändå hoppfull inför stundande förhandling-
ar. Signaler från stadens ledning gjorde gäl-
lande att det hela skulle lösa sig till det bästa. 
I slutet av februari när förhandlingarna är 
klara och beslut fattade är läget annorlunda. 
Det blir 9.10 biblioteksassistenter och 10.4  
bibliotekarietjänster som försvinner. Kon-
kret innebär det att nästan varje enhet drab-
bas när det försvinner en eller två tjänster. De 
enda bibliotek som inte drabbas av personal-
minskningar är Kista/Akalla/Husby-enheten 
och Mälarhöjden/Aspudden/Fruängen/Tele-
fonplan. Det blir heller inga personalminsk-
ningar på den virtuella enheten och på mark-
nad/kansli- och stabs-enheten. Merparten av 
biblioteksassistenterna är unga och har ny-
ligen tagit del av stadens internutbildning. I 
dag understryker man ofta att biblioteksvärl-
den förändras och att andra yrkeskompeten-
ser måste in på biblioteken. Många befarar 
därför att stadsbiblioteket kommer att tappa 
resurser i form av den speciella kompetens 
som många assistenter bidrar med. Trots att 
flera av dem har en annan examen än bib-
lioteks- och informationsvetenskap tillför 
de specialistkunskaper inom t ex litteratur, 
konst och it. Facket är också kritiskt till per-
sonalminskningarna som kommer att inne-
bära försämrad service till användarna men 
även en urholkning av bibliotekarieyrket.  

– Bibliotekariernas yrkesroll riskerar att bli 
ännu mer utslätad på grund av det här, säger 
fackordförande Anne Säbom.

Åsa Ekström

foto: ulf strandberg
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två biblioteksfilialer i Täby – Grib-
bylund och Skarpäng – förvandlas till resurs-
bibliotek för barn och ungdom. Samtidigt 
innebär nedskärningar och personalminsk-
ningar att det blir färre bokprat och skolbe-
sök. 

Man kan undra om politikerna riktigt för-
står innebörden av ordet resurs. Den mode-
rata kultur- och fritidsnämnden i Täby har 
beslutat att stänga de två filialerna i Skarpäng 
och Gribbylund och förvandla dem till resurs-
bibliotek för barn och ungdom under januari 
2008. Samtidigt gör nedskärningarna att bib-
lioteken tvingas tacka nej till skolklasser som 
vill komma dit. Tidigare år har skolklasser fått 
besöka biblioteken sex gånger per termin, i 
år krymper dessa tillfällen till fyra. Dessutom 
blir antalet tillfällen för bokprat halverat. Or-
saken är bland annat personalminskningar 
eftersom två tjänster försvunnit vid de bägge 
biblioteken. Öppettiderna har minskat med 
19 timmar och biblioteket har inte öppet en 
enda kväll eller på helgerna. Försämringarna 
är påtagliga men kulturnämndens ordföran-
de, den moderate riksdagsledamoten Fredrik 

Schulte som föredrar att svara på bbl:s frå-
gor via e-post, anser ändå att skolorna inte 
drabbats nämnvärt.

– Skolbesök och bokprat är enligt min 
uppfattning biblioteksverksamhetens mest 
prioriterade åtaganden och dessa skall inte 
drabbas. Däremot kanske fler skolbesök mås-
te förläggas till huvudbiblioteket, restiden är 
mycket kort och de kollektiva förbindelserna 
är mycket goda, skriver han.

Täby kommun har gjort sig känt för att 
genomföra avknoppningar i stor utsträck-
ning. I turerna kring det numera riksbekanta 
Tibblegymnasium, t ex, har diskussionen 
framför allt handlat om underpriser vid för-
säljning av kommunal verksamhet. Värt att 
notera i fallet med nedläggningen av de aktu-
ella biblioteksfilialerna är att politikerna vill 
omvandla Skarpängskolan till en friskola. 
Kanske lika bra att redan i förtid göra sig av 
med skolbiblioteket då, tycks man ha reso-
nerat. Samtidigt kan man undra varför Täby-
politikerna helt enkelt inte bara beslutar om 
avknoppning av biblioteksverksamheten 
istället för att dra ner på resurserna och för-
sämra verksamheten. 

– För det första kan man inte tvinga perso-
nalen att starta eget företag. Avknoppningar 
måste vara ett initiativ underifrån. För det 
andra är orsaken till besparingarna att för 
få personer besökte filialbiblioteken ifråga. 
Alla verksamheter måste tåla den typen av 
begränsning oavsett om det är skolor, äldre-
boenden eller bibliotek. Om de sedan är av-
knoppade enheter drivna i privat regi eller i 
helkommunal drift spelar ingen roll, skriver 
Fredrik Schulte.

Som riksdagsman har han drivit frågan 
om att avskaffa bibliotekslagen. 

Varför är bibliotekslagen inte viktig?
– Sverige har en lång tradition av att värna 

det oberoende skrivna ordet och boken är en 
viktig symbol för detta. Detta är något som vi 
bör slå vakt om och därför fyller biblioteks-
lagen en tveksam funktion. Bibliotekslagen 
garanterar inte heller en viss kvalitets- eller 
kvantitetsstandard. Samtidigt riskerar den 
att hindra förnyelse och mångfald när det 
kommer till spridningen av böcker. Nya 
driftsformer, tillkomsten av andra sätt att 

bedriva biblioteksverksamhet på, nya profi-
leringar, flexibla öppettider etc., vilket skulle 
kunna förbättra servicen och öka intresset 
för läsandet, bromsas genom en lagbunden 
reglering av biblioteken. 

– Dessutom är jag av principiella skäl för 
ett starkt kommunalt självstyre, vilket bib-
liotekslagen inskränker. Just på grund av sin 
roll som kunskapsspridare spelar bibliote-
ken också en viktig roll för demokratin. Där-
för är det viktigt att minimera den offentliga 
styrningen. 

– I en undersökning som Johan Norberg 
och Björn Wallace genomförde hösten 2004 
konstaterades bland annat att inköpen av po-
litisk litteratur till övervägande del utgjor-
des av socialistiskt orienterade böcker med 
ett kritiskt förhållningssätt mot ekonomisk 
liberalism i jämförelse med mer borgerligt 
orienterad litteratur. Detta är en olycklig 
konsekvens av politisk styrning och regle-
ring av det skrivna ordet som belyser varför 
biblioteken bör släppas fria, avslutar Fredrik 
Schulte.

Enligt bibliotekschefen Heli Renman ska 
en uppföljning av en tidigare gjord riskana-
lys göras i april men till dess gäller alltså en 
lägre ambitionsnivå eftersom resurser och 
förutsättningar försämrats. Den enda ljus-
glimten är att man i år får 700 000 kronor 
som kompensation för det stopp av bokin-
köp som rådde förra året. 

Folkpartiet och socialdemokraterna reser-
verade sig mot beslutet om en biblioteksom-
vandling vid kulturnämndens möte i decem-
ber förra året. 

Men det finns fler planer för biblioteken. 
Eventuellt kommer biblioteket i Täby kyrkby 
göras om till gym. Man vill helt enkelt hyra ut 
delar av biblioteket för att få inkomster från 
lokalen. Enligt en scenskiss föreslås biblio-
tekslokalen krympa från dagens 374 kvadrat-
meter till 80 kvadratmeter. Kommunalrådet 
Leif Gripenstam säger till lokaltidningen 
Mitt i Täby att ”hela området säkerligen blir 
mer levande om Friskis & Svettis flyttar in i 
lokalerna”. 

Åsa Ekström

Två biblioteksfilialer omvandlas i Täby

– Lagbunden reglering av biblioteken bromsar 
förbättringar av servicen, menar Fredrik Schulte.
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klippt och skuret

Spräng skiten

Hade man gett arkitekter en brief om hur 
Sverige kan se ut om 20 år skulle vi kunna få 
ett stadsbibliotek som hade förutsättningar. 
Man borde, tillsammans med arkitekterna, 
haft en dynamisk diskussion om hur samhäl-
let ser ut idag och i framtiden, för att skapa de 
bästa förutsättningar för att få ett fungerande 
stadsbibliotek. När jag kom in i Moderna Mu-
seets styrelse föreslog jag att vi skulle spränga 
huset och börja om…
Robert Weil i designtidskriften Form, nr 1 
2008

Arbetsplatsbibliotek 1

Bilar, böcker och bibliotek
Så borde det alltid ha varit
Biblioteket mitt i livet 
Ordet i arbetets mitt 
Anita Salomonsson inviger arbetsplatsbib-
lioteket vid Volvo Lastvagnar med nyskriven 
dikt, 7.2.2008

Arbetsplatsbibliotek 2

– Eftersom vi jobbar skift är det ibland svårt att 
ta sig till andra bibliotek.
– Vi arbetare läser inte så mycket, av olika an-
ledningar. Att ha ett bibliotek på arbetsplat-
sen lockar många att ta med sig en bok hem.
Röster från arbetsplatsbiblioteket vid 
Polyclad, Perstorp, Helsingborgs Dagblad 
9.2.2008

Ångrar sig?

Moderate stadsbyggnadsborgarrådet Mikael 
Söderlund tillhör inte dem som med flödande 
entusiasm talar om tillbyggnaden av Stock-
holms stadsbibliotek. Formellt sett är han 
ansvarigt borgarråd för projektet. 

 –Jag var i opposition när det här besluta-
des, säger Mikael  Söderlund […] Jag tyckte 
det var ganska komplicerade förutsättningar, 
och det hade jag synpunkter på. Allt skulle be-
varas, och samtidigt ville man ha något som 
sticker ut. Det var ganska oförenliga krav.
Svenska Dagbladet 12.2.2008

Sänkt skatt – mer kultur?

Sen ska vi också komma ihåg att vi genomför 
skattesänkningar, och det är också ett sätt att 
stimulera kulturen. Därför att det här är en 
frivillig verksamhet, och när man ger pengar i 
familjens plånböcker, ser till att de får behålla 
mer av sina surt förvärvade slantar, då finns 
det ett större utrymme att skicka barnen till 
det där hockeylägret eller köpa de där skrid-
skorna eller att köpa till och med en ponny till 

dottern som tycker om och rida. Skattesänk-
ningar är kanske det absolut bästa sättet att 
stimulera den här verksamheten.”
Fredrik Schulte (m), Täby Kommunfullmäk-
tige 15.10.2007

Jag älskar bibliotek – gör du det 
också?

Något av det bästa vi har i Sverige är de offent-
ligt finansierade biblioteken!

En dag när jag som vanligt klagade på ton-
årssonen för att han inte ätit av skollunchen så 
sa han; men Mamma, jag har varit på bibliote-
ket och lånat några böcker så du har i alla fall 
fått någonting för dina skattepengar!
Xdeb.org blogg 16.2.2008

Haka på kampanjen genast!

Biblioteken är först och främst viktiga för de-
mokratin, yttrandefriheten och en utjämning 
mellan olika samhällsklasser. Vissa tycks tro, 
både borgare och arbetarrörelsefolk, att bib-
liotek kan stå obemannade. I Täby gick det 
åt fanders med en datoriserad bokautomat. 
På Brunnsviks folkhögskola skall bokstugan 
förvandlas till bokmagasin utan bibliotekarie. 
Om kulturpolitikerna i arbetarrörelsen menar 
allvar och vill flytta fram sina positioner måste 
man haka på kampanjen omgående. Vem vet, 
även fackliga manliga LO-bossar kanske får sig 
en tankeställare. 
Ulf Lundén, Dala-Demokraten 16.2.2008

Musik och bibliotek=sant!

Du jobbar som bibliotekarie och jag känner flera 
musiker och dj:ar som jobbar på bibliotek. Vad är 
det med musik och böcker? 
– Det är nog en känsla av att vilja kategorisera 
saker, att skapa ordning och något slags sys-
tem. Många av dem jag läste till bibliotekarie 
med hade jobbat i skivbutik tidigare, precis 
som jag. 
Sambassadeurs intervjuas i Sydsvenskan 
17.2.2008

Astrid Lindgrens arkiv 
öppnas för forskare

kungl. biblioteket 
arbetar för fullt med att 
successivt göra Astrid 
Lindgrens arkiv till-
gängligt för forskning. 
Familjeföretaget Salt-
kråkan ab som förvaltar 
författarinnans litterära 
kvarlåtenskap har done-
rat material till arkivet 
på kb och betalar nu 
även lön till en arkivarie-
tjänst under tre år. Arki-
varien ska främst arbeta 

med att sammanställa materialet i arkivet. 
Det material som blir tillgängligt för forskare 
består bland annat av originalmanuskripten, 
pressklippsamlingen och korrespondensen 
med förläggare, översättare och entrepre-
nörer. Även en del annat material liksom 
barnbreven och royaltyredovisningarna blir 
offentligt. Den personliga brevsamlingen 
och de cirka 680 stenogramblocken kommer 
även fortsättningsvis att vara belagd med 
restriktioner på grund av integritetsskäl. Ar-
kivet, som antas vara ett av de största som en 
privatperson lämnat efter sig, består av cirka 
150 hyllmeter material i kb:s magasin.

ÅE

Tusentals barn-
teckningar ingår i 
arkivet. 
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i bbl nr 1/2008 smög sig ett beklagligt fel in i 
en av bildtexterna till artikeln om Malou Al-
tergård, Årets barnbibliotekarie 2007. Bilden 
visar förskolläraren Ulla-Marie Nilsson som 
läser för barnen och INTE Malou Altergård. 
Hon ser ut så här. 

RED

Det här är Malou!

Nya media och/eller böcker?

Debatten förs även 
på webben!

www.biblioteksbladet.se



biblioteksbladet [2:2008] 39

Kulturutredningen news 

vad kan man egentligen vänta sig av Kul-
turutredningen som ska vara klar i slutet av 
året? Inga nya pengar får föreslås, allt ska 
göras inom befintlig budgetram (yttepyttig 
i jämförelse med många andra europeiska 
länders) vilket innebär att konkreta åtgärder 
till stor del kommer att handla om omfördel-
ningar inom systemet. I fråga om ekonomis-
ka knepigheter som hyressättingar och pen-
sioner – stora kostnader för institutionerna 
– får utredningen nöja sig med att ”peka på 
sammanhangen”. 

Det var fullsatt till sista raden när Kul-
turutredningens ordförande Eva Schwartz 
och dess huvudsekreterare Keith Wijkander 
mötte Stockholmsdrakarnas kulturchefer 
Maria Schottenius (dn) och Carl-Otto Wer-
kelid (SvD) i en diskussion på abf i Stock-
holm. Glädjande att så många bryr sig om 
kulturpolitikens framtid men det är knap-
past återväxten som satt bänkad i Kata-salen 
på abf. Majoriteten i auditoriet utgjordes av 
veteranklubben, som upplevt den socialde-
mokratiska kulturpolitiken och som oroar 
sig för den som kommer.

75 % av kulturbudgeten går till institutio-
nerna och 25 % går till utövarna och bl a det 
är en fördelning som utredningen funderar 
över och där man kan vänta sig förslag om 
en förändring. Vidare funderar man på hur 

man kan tillgängliggöra det som staten äger, 
dvs föra samman distribution (tv, radion 
etc) med innehåll (muséer, teatrar etc). Kul-
turens låga status i Sverige – inte hos konsu-
menterna men hos dem som har makten och 
pengarna – framhölls flera gånger som ett 
bekymmer.

Kulturutredningen har anammat samma 
strategi som Fredrik Reinfeldt, man åker runt 
i landet och lyssnar – i det här fallet på kultur-
utövare och företrädare för institutioner. Till 
dags dato uppskattar man att man har träffat 
omkring tusen personer. Det är bra. Och av 
samtalet på abf att döma verkar det faktiskt 
som om utredningens företrädare ansträng-
er sig. Utan stora förhoppningar och förvänt-
ningar kan det här bli någonting mer än vad 
det i förstone såg ut med tanke på de ganska 
tillintetsägande direktiven. Åtminstone be-
träffande utredningens sekreterare, som ju 
står bakom direktiven, tycks något ha hänt 
– om det är mediablåslampan eller de frukt-
bara mötena med gräsrotsnivån eller allmän 
insikt ska vara osagt – men hållningen till 
uppdraget verkar nu mindre låst, mer oför-
utsägbar än när direktiven presenterades. 

Lite överraskande är kanske att utredning-
en säger sig ha hittat många bra förslag i de 
tidigare kulturutredningarna – också i 1974 
års – förslag som aldrig genomfördes. 

Biblioteken som det goda exemplet och 
som ”otroligt viktiga” lyftes fram av utred-
ningens företrädare. Eva Schwarz återkom 
flera gånger till det som hon kallade för ”bib-
liotekens revival” – lite oklart vad hon menar 
med det. Att det skrivs mycket om dem just 
nu? Att de har flest besökare av alla kulturin-
stitutioner? Det är hur som helst inte tu tal 
om att utredningen inte skulle ha fått upp 
ögonen för biblioteken.

– Biblioteken och läsningen har fått en 
otrolig revival. Det har säkert också med di-
gitaliseringen att göra. Biblioteken blir vik-
tigare och viktigare: de är idag den privata 
människans forskningscenter. För att inte 
tala om skolbiblioteken, där borde man lägga 
mer kraft och press än vad man gör idag, sade 
Eva Schwartz.

Överhuvudtaget talade utredningens före-
trädare om vikten av bättre samordning mel-
lan kultur och utbildning, mellan de berörda 
politikområden så att ”de bättre går i takt 
med varandra”.

Biblioteken ligger nu inte som en specifik 
del i utredningens uppdrag utan det får väl 
bli ytterligare ett av de ”sammanhang man 
kan peka på”.

Henriette Zorn

Företag vill ta över bibliotek 

företaget subitus har utmanat kulturnämnderna i Sollentuna, Enköping och Uppsala 
angående driften av biblioteken. Per Magnus Wicén, vd för företaget Subitus Consulting ab, 
vill inte berätta så mycket om sig själv och företaget. Till bbl säger han bara att han aldrig 
arbetat inom kulturområdet och att orsaken till att man utmanar kommunerna är att Subitus 
kan effektivisera biblioteksverksamheterna.

– Jag har ett brinnande intresse för biblioteksfrågor och nu är tiden inne för att förändra 
biblioteksverksamheten tillsammans med personalen.

Han nämner läsfrämjande, litteraturskatter, information och kompetent personal i samma 
andetag som modernisera, utveckla och effektivisera.

– Det finns en stor kunskap hos personalen men biblioteksverksamheten behöver moderni-
seras för att komma tillrätta med att allt färre använder sig av biblioteken, säger han utan att 
avslöja några närmare detaljer om hur det rent konkret ska gå till.

Per Magnus Wicén påpekar också att det bara är präster och bibliotekarier som inte riktigt 
får betalt för sin långa studietid.

– Men nu kan det vara dags för en förändring som kan betala sig. Med sådana som Johan 
Staël von Holstein i styrelsen för Kulturrådet kan själva strukturen utvecklas och förvandlas 
till något bättre, menar Per Magnus Wicén.

Det är nu upp till kulturnämnderna i de aktuella kommunerna att avgöra om utmaningen 
är så pass seriös att den kan leda till en upphandling eller ej.

ÅE

Carsten Thomassen-
biblioteket

ett nytt bibliotek i Afghanistan kom-
mer att uppkallas efter den norska journalis-
ten Carsten Thomassen som dödades vid ett 
attentat i januari i Kabul.

Det är de afghanska myndigheterna som 
beslutat att biblioteket vid Institutet för led-
ning och administration ska uppkallas efter 
den norske journalisten Carsten Thomassen. 
Han dödades vid en terrorattack mot hotell 
Serena i Kabul den 14 januari. Biblioteket 
kommer bland annat att finansieras med 
norskt bistånd och planeras öppna i mars, 
rapporterar norska medier.

ÅE
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Få känner till  
profilen i Nacka 

”öppet härligt klimat. En lycka att ha 
ett sådant kundvänligt bibliotek”, så formu-
lerar sig kulturkonsumenterna i Nacka i en 
enkät som gjorts.

Fler besökare, fler utlån och utökade öp-
pettider har det blivit på biblioteken i Nacka. 
Det visar en undersökning som genomförts 
av kultur- och utbildningsenheten i Nacka. 
De som använder sig av biblioteks-, kultur-, 
kurs- och musikskoleverksamheten är nöjda 
men efterlyser bättre möjligheter till inflyt-
ande. Undersökningen visar att biblioteken 
bör förstärka informationsinsatserna kring 
sina profiler och det totala utbudet av me-
dier och program. Sex bibliotek – Orminge, 
Fisksätra, Dieselverkstaden, Saltsjöbaden, 
Forum och Älta – har ingått i undersökning-
en som gjordes i november förra året. Totalt 
fick man in 1 198 ifyllda enkäter, ca 200 en-
käter per bibliotek. Resultatet visar att bib-
liotekspersonalen uppfattas som kunnig och 
serviceinriktad och att användarna i stort 
sett är nöjda med öppettiderna. Biblioteks-
användarna är däremot inte lika nöjda med 
utbudet av böcker och tillgången till datorer. 
Undersökningen visar också att många besö-
kare inte känner till att det finns ett bra ut-
bud av tidningar, tidskrifter, cd-skivor och 
filmer. Vilket kan bero på att dessa produkter 
inte efterfrågas eller att biblioteken inte har 
lyckats marknadsföra hela utbudet. Detta 
gäller även programutbudet som många be-
sökare uppger att de inte känner till. Det är 
också få besökare som känner till att det finns 
möjlighet att påverka bibliotekens inköp och 
verksamhet och att man förra året satsade på 
profilering av Nacka-biblioteken. Däremot 
är kombinationen fika och bibliotek mycket 
uppskattad, samtidigt finns det ett behov av 
tysta rum i alla biblioteken, men framför allt 
i Dieselverkstaden och Fisksätra. Enligt kom-
munen är biblioteken i Nacka redan igång 
med marknadsplaner och informationsin-
satser för utbud, profiler och möjligheter till 
inflytande.

ÅE

Bibliotek  
på entreprenad

flera av biblioteksfilialerna i Växjö kom-
mun kan komma att drivas på entreprenad i 
framtiden. 

Tanken är att personalen ska få pröva att 
driva biblioteksfilialer i egen regi. I dag har 
Växjö tre fristående biblioteksfilialer och 
tolv integrerade skolbibliotek. Förslaget om 
personaldrivna bibliotek gäller framför allt 
de tre fristående filialerna. Bakgrunden till 
förslaget är kommunledningens önskan om 
att alla verksamheter ska konkurrensutsät-
tas. Enligt kultur- och fritidschefen är det 
positivt med olika driftsformer och persona-
len är med på noterna. Lena Wibroe (m), som 
är kulturnämndens ordförande, säger att det 
handlar om delaktighet och utveckling, och 
att låta personalen själv vara med och be-
stämma hur de vill utforma sin arbetsplats. 
Politikerna i kulturnämnden är inte eniga. 
Maria Carlsson (s), som är nämndens vice 
ordförande, anser att kommunen ska fort-
sätta driva biblioteken. 

ÅE

Nytt arbetsplats-
bibliotek invigt 

från och med nu är Volvo Lastvagnar i 
Umeå inte bara en fabrik. Där ryms även ett 
bibliotek med 1 500 böcker, ett 60-tal tal-
böcker och 20 barnbokskassar. Beståndet 
består bland annat av böcker från projektet 
Läs för mig pappa! Biblioteket, som ligger 
mitt i fabriken, ska vara öppet varje dag och 
ambitionen är att göra böcker lockande för 
att på så sätt uppmuntra till läsande. Metalls 
ordförande Stefan Löfvén invigde biblioteket 
i förra veckan. bbl frågade honom vad ett ar-
betsplatsbibliotek har för betydelse i dag?

– Det har nog en större betydelse än någon-
sin. Det är framför allt ett bra sätt att komma 
närmare böckerna för att ta del av dem och 
kunna forma ett eget språk. För individen 
kan det innebära att man får tillgång till ett 
språk som senare kan vara en trygghet  och 
som gör det enklare att kanske delta i sam-
hällsdebatten, säger Stefan Lövén.

Finansieringen av det nya arbetsplatsbib-
lioteket på Volvo kommer från Kultur i Ar-
betslivet men även från privata gåvor. Före-
taget står för lokalerna.

ÅE

Satsning på Ordbron 
sveriges depåbibibliotek, lånecentraler, länsbibliotek och Internationella biblioteket 
har fått drygt 41 miljoner kronor i verksamhetsbidrag från Kulturrådet. 

I år prioriteras den flerspråkiga nationella frågetjänsten, Ordbron, som är en del av webb-
tjänsten Fråga biblioteket. 

Kulturrådet fördelar varje år verksamhetsstöd till bland annat länsbiblioteken. Syftet är att 
ge varje medborgare en god tillgång till böcker och information. Länsbiblioteken ska bistå 
folkbiblioteken med bland annat kompletterande medieförsörjning, rådgivning och informa-
tion. I år väljer Kulturrådet att ge Internationella biblioteket och Informations- och lånecen-
traler i samverkan ett bidrag på 350 000 kronor för att utveckla Ordbron, som är en flerspråkig 
del av Fråga biblioteket. Fråga biblioteket är en referenstjänst på webben där man kan få hjälp 
och vägledning när man söker information. Sjuttio bibliotekarier från hela Sverige, från både 
folk- och forskningsbibliotek, hjälper till med litteraturtips, att hitta bra informationskällor 
och att söka i bibliotekens databaser. I chatten kan den som frågar söka tillsammans med bib-
liotekarien på webben. Med Ordbron görs denna service tillgänglig på tolv olika språk bland 
annat finska, ryska, persiska, spanska och engelska.

ÅE

Nytt vägkrogsbibliotek öppnas 
sveriges nionde vägkrogsbibliotek öpp-
nas i mars. Ett nytt vägkrogsbibliotek invig-
des den 6 mars av fackförbunden Transport 
och HRF. Biblioteket ligger i Östgötarasta 
vid Ödeshög, E4:an söderut. Vid invigningen 

kommer författaren och långtradarchauffö-
ren David Eriksson att medverka. Biblioteket 
satsar bland annat på talböcker för att locka 
yrkeschaufförer att läsa. De övriga vägkrogs-
biblioteken i landet finns i Tönnebro, Bränd-

åsen, Smålandsrasta, Håby, Björkäng, Töre, 
Hummelsta och i Nyköpingsbro. Biblioteken 
drivs med stöd av Statens Kulturråd.

ÅE
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Sigtuna satsar på bibliotek
under våren 2008 kommer ett nytt folkbibliotek att byggas i cen-
trala Sigtuna stad.

Det nya biblioteket ska ligga i hörnet av Prästgatan och S:t Pers-
gatan. 

– Det känns viktigt och glädjande att vi nu kan bygga om en kom-
munal fastighet till ett nytt folkbibliotek i Sigtuna stad. Biblioteket 
får en central placering i staden och bidrar till att den kommunala 
servicen blir ännu bättre, säger Anders Johansson (s), kommunstyr-
elsens ordförande i ett pressmeddelande. 

Redan i mitten av februari började ombyggnationen och det nya 
biblioteket blir helt tillgänglighetsanpassat enligt gällande handi-
kappnormer med bland annat ramp för rullstolsbundna, hiss och 
anpassningar för synskadade. Biblioteket förväntas stå klart i mitten 
av augusti och blir ett folkbibliotek på nedre plan och barnbibliotek 
på övre plan. 

Kostnaden för ombyggnationen ligger inom budget och blir 9,8 
miljoner kronor. I Sigtuna kommun finns två kommunala folkbib-
liotek – Märsta och Valsta bibliotek. I Sigtuna stad driver Sigtunastif-
telsen folkbiblioteksverksamhet på entreprenad.

I Rosersberg drivs biblioteksverksamheten av Svenska Kyrkan.
– Biblioteket i Sigtuna blir ett fullservicebibliotek som är öppet 

sex dagar i veckan. Vi värnar också att kärnverksamheten ska vara av-
giftsfri. Med det nya biblioteket kan man säga att sigtunaborna inte 
förlorar ett bibliotek. De får två, säger Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Bosse Andersson (c), i pressmeddelandet.

HZ

Lönediskriminerade bibliotekarier 
bibliotekarierna vid Mälardalens högskola är lönediskrimi-
nerade . Det visar en lönekartläggning som gjorts på uppdrag av Jäm-
ställdhetsombudsmannen, Jämo. Medellönen för bibliotekarierna är 
flera tusen kronor lägre än för t ex adjunkter som har ungefär lika lång 
utbildning och en liknande strategisk funktion. Det skiljer uppemot 
3 000 kronor jämfört med medellönen för exempelvis adjunkter. To-
talt arbetar 15 bibliotekarier på arbetsplatsen och av dem är fem män 
och samtliga har ungefär lika mycket betalt. Lönen för bibliotekari-
erna vid Mälardalens högskola ligger på mellan 22 200–23 200 kronor 
idag. Ett antal biblioteksassistenter har också visat sig vara lönedis-
kriminerade även om det i deras fall handlar om mindre belopp. 

Enligt Torbjörn Messing, jämställdhetssamordnare på högskolan, 
har bibliotekarierna vid Mälardalens högskola också mindre i lön 
jämfört med kollegor på andra högskolor i landet.

– Dessa bibliotekarier är ofta extremt välutbildade och har dess-
utom spetskompetens, så skillnaderna är ohållbara. Därför kommer 
löneskillnaderna att åtgärdas omgående och lönerna höjas med 3 000 
kronor utöver de vanliga lönepåslagen, säger han.

Lönekartläggningen har gått till så att man jämfört lönerna under 
devisen lika lön för lika arbete, men man har även jämfört löner för 
likvärdiga arbetsuppgifter.

ÅE

Eurobib Direct
Ditt stora biblioteksvaruhus
www.eurobib.com

Nyheter på rad!
Larry Bokvagn      En av många nyheter hos Eurobib Direct.    Välkommen in på en inspirationsrunda.
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www.librarylovers.se

Sverige behöver en 
nationell bibliotekspolitik!

Bibliotek har stor 
betydelse för barns 

läsutveckling

400 bibliotek har försvunnit de senaste 15 åren

91 procent av svenskarna anser att bibliotek är viktiga för att samhället ska fungera. Över 80 procent av svenskarna har stort eller mycket stort förtroende för biblioteken.  
Biblioteken är älskade – och hotade. 400 folkbibliotek har lagts ned, skolbibliotek saknas och bokbussarna blir färre. Antalet böcker krymper, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker. 

Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik! Älska och utveckla biblioteken!
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Besserwisser av Anders Mathlein

 Jag har aldrig varit fallen för idoldyrk - 
 an, vilket jag ibland har tyckt är en  
 brist. Ett liv utan idoler är på något  
 sätt lite ödsligt. Det innebär inte nöd- 

 vändigtvis ett liv utan förmåga att 
fascineras eller hysa beundran. Men idoler 
kräver, inbillar jag mig, ett mer aktivt för-
hållningssätt.

Joan Didions bok Ett år av magiskt tänkande 
– som handlade om hen-
nes mans, författaren och 
journalisten John Gregory 
Dunnes, plötsliga död och 
det sorgeår som följde – är 
en bok att fascineras av och 
beundra. Välgörande saklig 
i sin frånvaro av sentiment, 
samtidigt djupt berörande i 
beskrivningen av sorgepro-
cessen och känslan av overk-
lighet och meningslöshet 
inför döden. ”Livet föränd-
ras snabbt. Livet förändras 
på ett ögonblick. Man sätter sig ner för att 
äta middag och livet som man känner det tar 
slut.” Så enkelt är det och så svårt.

Och svårt är det att slita sig från den volym 
med ett urval av Joan Didions journalistik och 
essäistik som nyligen utkommit. Att lära sig 
själv att leva innehåller 23 artiklar. Den första 
”Om självaktning” skrevs för Vouge 1961 och 
den sista ”Fallet Theresa Schiavo” för New 
York Review of Books 2005. Jan Gradvall har 
valt texterna som inte på något sätt är ord-
nade efter tid eller ämne. Och uppenbarligen 

har urvalet gjorts med Didions goda minne. 
I bokens förord framgår att hon är nöjd med 
just detta textval, ”helt enkelt för att jag kom-
mer ihåg att jag av en eller annan anledning 
tyckte det var en tillfredställande erfarenhet 
att skriva dem”.

Och skriver gör hon som ingen annan – 
här är det helt klart upplagt för idoldyrkan 
– skarpt, självupptaget, personligt och all-
mängiltigt och aldrig ointressant. I Didion 
förenas den observante reportern med blick 
för det som ligger lite vid sidan av fokus med 
den analyserande skribenten trogen sitt eget 
perspektiv. 

Att lära sig själv att leva är att titta på värl-
den och försöka förstå sam-
manhangen. Världen i det 
här fallet är det amerikan-
ska samhället, dess sprick-
or, dess värderingar, nor-
mer och de förskjutningar 
som man efter en tid brukar 
omtala i termer av föränd-
ringar, paradigmskiften el-
ler brytpunkter. Joan Didi-
on tycks ha en förmåga att 
vara på plats innan allt har 
hänt: ”Klockan var sex eller 
sju en tidig vårkväll 1968 

och jag satt på det kalla vinylgolvet i en ljus-
studio på Sunset Boulevard och såg på när 
ett band som hette The Doors spelade in ett 
rytmspår”, skriver hon i ”The White Album” 
om det som skulle bli en av rockens mytom-
spunna megastjärnor.

Genom hennes artiklar förnimmer man 
tidens temperatur vare sig det handlar om 
kulturer som håller på att förtvina i brist på 
sammanhang och mening, uppmärksam-
made kriminalfall, Ronald Reagans era i 
Vita huset eller 1960-talets ungdomskultur 

i Kalifornien. Didion förmedlar sina intryck 
från den samtid hon just befinner sig i och 
de bildar sällan en sammanhängande enhet, 
hennes historier söker sig fram och växer ef-
ter hand. Så kan t ex skildringen av ett grovt 
överfall så småningom mynna ut i en diskus-
sion om klass, etnicitet och kommunalpoli-
tik i 1990-talets New York.

Urvalet, som ju täcker fem decennier, gör 
att somt möjligen kan kännas daterat medan 
texter som t ex ”Slouching Towards Bethle-
hem” – interiörer från hippie- och drogkul-
turens San Fransisco på 1960-talet – är ett 
lysande stycke tidsskildring. Didion är född 
1934 och var en bit över trettio när hon be-
vakade alternativ- och ungdomskulturen på 
den amerikanska västkusten, alltså snäppet 
äldre än den generation som hon bevakade. 
På något ställe i boken skriver hon att hon hör 
till den sista generationen som identifierade 
sig med vuxenvärlden. Hennes storhet som 
tidsskildrare handlar kanske just om att inte 
vara i fas med sin tid. Ur ”Slouching Towards 
Bethlehem”: En dag frågar Norris hur gam-
mal jag är. Jag talar om för honom att jag är 
trettiotvå. Det tar ett par minuter, men Norris 
lyckas höja sig över det. ”Oroa dig inte” säger 
han, ”det finns gamla hippies också”. 

Henriette Zorn

”Utan bibliotek och tillgång till 
kulturens alternativa världar 
hade jag aldrig överlevt min 
egen barndom.”
Suzanne Osten, TCO-tidningen, 8.2.2008
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Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Våra konferenser

11–12 mars, Umeå
Informationen anfaller 
Nationell konferens om informationsflöden i en föränderlig värld

13 mars, Stockholm
Läsfrämjande – förnyelse behövs!
Att arbeta med grafisk litteratur

7 april, Stockholm
Framtidens barnbibliotek: 2010 – är du redo?

15 april, Stockholm
Forskardag: Om folkbibliotekens uppdrag

24 april, Göteborg
Läsfrämjande – förnyelse behövs!
Den osynliga handen eller det aktiva föredömet 
– att arbeta utåtriktat med skönlitteratur

14–16 maj, Luleå
Bibliotek i rörelse
Biblioteksdagarna 
Nordisk Bokbussfestival

Mer information och anmälan på vår hemsida 
www.biblioteksforeningen.org

Affischutställning på 
Biblioteksdagarna 

Biblioteksdagarna 2008 och Nordisk Bokbussfestival 
arrangeras i Luleå 14–16 maj och temat är Bibliotek 
i rörelse. Svensk Biblioteksförening bjuder in alla 
institutionella medlemmar att visa ett projekt eller bra 
ordinarie verksamhet i en affischutställning (Poster 
Session).

Vi erbjuder nu ert bibliotek att delta i affischutställningen under 
biblioteksdagarna. Ni får plats att sätta upp en affisch (eller flera) 
på ett utrymme som är cirka 90x190 cm. Ni förväntas bemanna er  
”affisch” för att svara på frågor under torsdagen den 15 maj mellan kl. 
11.45–13.15. Det är gratis att ställa ut en affisch men om man vill vara 
med på konferensen får man anmäla sig som deltagare och betala del-
tagaravgift. 

Att delta i affischutställningen ger bibliotek möjlighet att visa upp 
ett projekt eller sin verksamhet för kollegor och få synpunkter och idé-
er. Svensk Biblioteksförening hyr utrymme, ordnar skärmar och infor-
merar om utställningen och ni som är utställare ordnar med transport 
och sätter upp ert material.

Skicka er anmälan till affischutställningen via mail till Wiviann 
Wilhelmsson e-post ww@biblioteksforeningen.org Anmälan till  
affischutställningen vill vi ha senast 15 april.

WW

Scenprogram under Bok & 
Biblioteksmässan 

Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 25-28 september 
kommer Svensk Biblioteksförening att ha värdskapet för 
scenen i E-hallen under torsdagen och fredagen. Vi inbjuder 
nu alla institutionella medlemmar att komma med förslag 
på scenprogram och presentationer. Vi kommer sedan att 
göra ett urval av förslagen.

Ett scenprogram är ca 10 minuter långt. Föreningen står för scen-
hyra o liknande, alla övriga kostnader i form av resor, logi och entré 
står respektive medverkande för. Scenen är ett bra tillfälle att presen-
tera intressanta biblioteksprojekt och satsningar för mässans alla 
deltagare. Är ni intresserade av att medverka skickar ni er idé till Julia 
Reuter på vårt kansli jr@biblioteksforeningen.org. Intresseanmälan 
till scenprogrammet vill vi ha senast 21 maj.

PAx

Kulturministern uppvaktad! 

Svensk Biblioteksförening, 
Sveriges Författarförbund, 
DIK och Föreningen Sveriges 
Länsbibliotekarier träffade 
måndagen den 25 februari 
kulturminister Lena Adel-
sohn Liljeroth för att pre-
sentera organisationernas 
”Åtta punkter för en natio-
nell bibliotekspolitik”.

Svensk Biblioteksförenings ge-
neralsekreterare Niclas Lindberg 
var nöjd efter mötet:

– Kulturministern var intresserad av våra förslag. Det hela blev ett 
bra möte där vi hittade flera beröringspunkter mellan våra förslag 
och det arbete som redan är initierat av departementet.

– Det som däremot var synd var att vi bara träffade representanter 
för Kulturdepartementet. Flera av punkterna berör Utbildningsdepar-
tementets ansvarsområde och ska Sverige få en nationell biblioteks-
politik så måste hela regeringen samordna sitt arbete.

PAx
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Globaliseringens utmaningar kräver en 
förstklassig infrastruktur för kunskap. En av 
byggstenarna är ett världsledande biblioteks-
system. Men Sverige saknar, som enda land i 
Norden, en samlad nationell bibliotekspoli-
tik. En kunskapsnation som Sverige måste ha 
högre ambitioner. Det är dags för en nationell 
bibliotekspolitik!

Den oroande utvecklingen för biblioteken 
har pågått länge. Fortfarande saknar var 
femte grundskoleelev ett bemannat skolbib-
liotek. Sedan början av 90-talet har antalet 
biblioteksfilialer minskat med 25 procent. 
Antalet böcker på biblioteken krymper, bok-
lånen minskar och läsförståelsen bland barn 
sjunker. Det finns betydande skillnader i till-
gången till och användandet av bibliotekens 
resurser. Därför behövs åtgärder för att hejda 
standardskillnader mellan olika kommuner, 
olika biblioteksformer och mellan olika be-
folkningsgrupper.

De svenska biblioteken står alltså inför ett 
antal utmaningar som måste angripas sam-
lat och på en nationell nivå. Det handlar fram-
förallt om ojämn utveckling, ökade klyftor och 
otillräcklig samverkan. För att utveckla ett 
långsiktigt hållbart kunskapssamhälle som 

Åtta förslag till bibliotekspolitik för framtiden

Handlingsprogrammet ”Åtta förslag till bibli-
otekspolitik för framtiden” presenterades vid 
en mycket välbesökt konferens i Stockholm 
torsdagen den 14 februari.

Medverkade gjorde bland andra Maria 
Törnfeldt, ordförande i Föreningen Sveriges 
Länsbibliotekarier, Karin Åström Iko, ordfö-
rande DIK, Jan Ristarp, ordförande i Författar-
förbundets biblioteksråd och Niclas Lindberg, 
generalsekreterare för Svensk Biblioteksför-
ening. Eftermiddagen var även startskottet 
för Svensk Biblioteksförenings kampanj för en 
nationell bibliotekspolitik.

Handlingsprogrammet innehåller de punk-
ter som organisationerna gemensamt anser 
vara nödvändiga inslag i en nationell biblio-
tekspolitik. I debattartikeln här intill beskrivs 
punkterna närmare.

Rapporter från föreningens kampanjarbete 
finns på www.librarylovers.se och kommer 
även i nästa nummer av BBL.

PAx

Nationell bibliotekspolitik 
handlar om att ha visioner!

inkluderar alla invånare behövs en nationell 
bibliotekspolitik. I denna politik är följande 
inslag nödvändiga:

FÖRSLAG TILL BIBLIOTEKSPOLITIK FÖR 
FRAMTIDEN 

1  Nationella strategier, definition av 
biblio tekens huvudfunktioner och  
utvärdering av bibliotekslagen
Det behövs en väl förankrad och genomarbe-
tad strategi för bibliotekets roll i kunskaps-
samhället som grund för den nationella bib lio-
tekspolitiken. Den nationella biblioteksstra-
tegin bör klargöra de offentliga bibliotekens 
huvuduppgifter. Utifrån den nationella stra-
tegin måste bibliotekslagen utvärderas och 
reformeras, i syfte att utveckla den till ett 
bättre fungerande verktyg för biblioteksverk-
samheten och dess utveckling. 

2. Målformulering, uppföljning och ut-
värdering av biblioteksverksamheten
Det behövs nationella mål, kvalitetskriterier 
och kvalitetsindikatorer för biblioteksverk-
samheterna i Sverige. 

3 Insatser för att stärka barns och ungas 
läsande
För att motverka en sjunkande läsförmåga 

bör en nationell satsning på läsfrämjande 
och tidig språkutveckling initieras. Ett in-
slag i denna satsning bör vara att alla elever 
i grund- och gymnasieskolan garanteras till-
gång till väl utrustade skolbibliotek beman-
nade av personal med relevant kompetens.

4 Bättre tillgång till bibliotekens tjänster
För att förbättra alla invånares tillgång till 
biblioteksservice, böcker och andra informa-
tionskällor måste de allmänna bibliotekens 
finansiering förstärkas. 

5. Stärkt infrastruktur för digitala tjäns-
ter
Med hjälp av samordnad upphandling av licen-
ser och offentligt finansierade investeringar i 
system, nätverk, digitalisering och tekniska 
standarder kan bibliotekens användare enk-
lare få tillgång till en mer samlad service. 

6. Intensifierad forskning och kompetens-
höjning på biblioteksområdet
Behovet av kvalificerad utbildning och fort-
bildning för biblioteksanställda måste upp-
märksammas på såväl nationell som lokal 
nivå. Forskningen inom biblioteksområdet 
bör ges ökad uppmärksamhet i regeringens 
forskningspolitik.  Ü

Maria Törnfeldt, Karin Åström Iko och Jan Ristarp vid konferensen den 14 februari. (Foto: Peter Axelsson)
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7. Fri tillgång till offentligt finansierade 
forskningsresultat 
En grundläggande princip inom forskningen 
är ett fritt informationsutbyte och en maximal 
spridning av forskningsresultat. Regeringen 
bör ta initiativ till att all offentligt finansie-
rad forskning i Sverige, så långt möjligt, görs 
tillgänglig enligt Open Access-modellen. 

8. Inrättande av ett nationellt biblioteks-
organ

Regeringen bör inrätta ett särskilt opera-
tivt nationellt biblioteksorgan. Dess uppgift 
ska vara att med utgångspunkt i de natio-
nella strategierna och målen utveckla den 
heltäckande nationella bibliotekspolitik som 
idag saknas. 

Nationell bibliotekspolitik handlar inte om 
att laga efter läge. Nationell bibliotekspolitik 
handlar om att ha visioner!  Sverige behöver 
ha bibliotek i världsklass. För detta krävs att 
kultur-, utbildnings- och forskningsministrar-
na visar handlingskraft och vidtar åtgärder. 
Bibliotekssverige står redo att bistå utfor-
mandet av en modern bibliotekspolitik.

Niclas Lindberg
Svensk Biblioteksförening

Jan Ristarp
Sveriges Författarförbund

Maria Törnfeldt
Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier

Karin Åström Iko
DIK

Sista motionsdag 19 mars

Svensk Biblioteksförenings årsmöte 
äger rum onsdagen den 14 maj, klockan 15.00. 
i Kulturens hus, Luleå. Årsmöteshandlingar 
skickas ut till alla medlemmar i mitten av 
april. Vi vill dock återigen göra alla uppmärk-
samma på att sista motionsdag är onsdagen 
den 19 mars 2008.  Medlem eller grupp som 
önskar att viss fråga tas upp till beslut på års-
mötet har att senast utsatt sista motionsdag 
skriftligt anmäla detta till kansliet: Svensk 
Biblioteksförening, Box 70380, 107 24 STOCK-
HOLM.

Valberedningens ordförande Roland Tiger 
träffas på telefon 0611 – 865 51 eller e-post  
roland.tiger@ylb.se.

PAx

Bibliotek i rörelse – 
Biblioteksdagarna 
2008 och Nordisk 
Bokbussfestival
Luleå, 14–16 maj 
2008

Det samlade svenska biblioteksväsendet 
befinner sig i en samtid och ett samman-
hang – allt i ständig rörelse. Vi rör oss i ett 
samhälle med ett oändligt behov av kunskap 
och bildning samt ett allt snabbare växande 
informationsflöde. Under Biblioteksdagarna i 
Luleå vill vi lyfta fram det samlade svenska 
biblioteksväsendets styrkor och otroliga möj-
ligheter i kunskapssamhället. Troed Troedson, 
framtidsanalytiker, Ellen Tise från Sydafrika 
och IFLA:s President-elect och Horace Engdahl, 
Svenska Akademiens ständige sekreterare är 
några av föreläsarna. Under fredagen finns 
ett 20-tal olika seminarier att välja bland.

Biblioteksdagarna 2008 och den Nordiska 
Bokbussfestivalen arrangeras 14 -16 maj i 
Luleå. Program och information om resa och 
boende finns på vår hemsida, www.biblio-
teksforeningen.org

Att åka till Luleå!
Luleå är bara på en lunchrasts avstånd med 
flyget eller en natt på tåget. För att kunna 
erbjuda deltagare bra transporter till attrak-
tiva priser samarbetar vi med NEX Resebyrå 
i Luleå. För att boka resa till lägsta pris ta 
kontakt med NEX, tel: 0920-753 30 och e-post: 
nexgrupp@nex.se

Välkommen till Luleå!

Sök resestipendier!

Alla medlemmar i Svensk 
Biblioteksförening har möjlighet att 
ansöka om resestipendier. Beslut 
sker två gånger per år och nästa 
ansökningstillfälle är 31 mars. Avsikten 
med resestipendierna är att fördjupa 
den enskildes bibliotekskunskaper.

För ansökan gäller att den ska innehålla 
motivering samt budget. Rapport ska lämnas 
senast 1 månad efter hemkomst. Sökande 
ska vara enskild eller institutionell medlem i 
Svensk Biblioteksförening. Bidragsmottagare 
ska framhålla att Svensk Biblioteksförening 
finansierat resan när den i olika samman-
hang presenteras. Stipendium kan erhållas 
för 100 procent av kostnaderna.

Ansökan skickas till Svensk Biblioteks-
förening, Att: Wiviann Wilhelmsson, Box 
70380, 107 24 STOCKHOLM. E-post ww@bib-
lioteksforeningen.org. Tel 08-545 132 32.  WW

Delphiprojektet igång!
Delphiprojektet – ett samarbete mellan Svensk Biblioteksförening och Bibliotekshögskolan 
i Borås som presenterades i BBL nr 1 2008 – vill skicka ett tack till alla som bidragit med tips på 
forskningsteman och/eller namn på experter inom biblioteksområdet. Arbetet med att få fram 
en förteckning över relevant forskning fortsätter nu med hjälp av bland annat workshops.

För mer information om Delphiprojektet, se www.hb.se/bhs/Forsk/delphi/index.asp

Ü

I Svensk  
Biblioteks-
förenings nya 
broschyr Bibliotek 
behöver kärlek be-
skriver föreningen 
varför Sverige be-
höver en nationell 
bibliotekspolitik. 
Dessutom pre-

senteras ”Åtta förslag till biblioteks politik 
för framtiden”. Ett exemplar av broschyren 
medföljer som bilaga till detta nummer av 
BBL. Alla institutionella medlemmar i Svensk 
Biblioteksförening kan kostnadsfritt beställa 
fler exemplar via mail till jr@biblioteks-
foreningen.org. 

PAx

Bibliotek  
behöver kärlek!
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13 mars, Stockholm
Att arbeta med grafisk litteratur 
på bibliotek 
”Bilder utan text har en oklar 
betydelse. Text utan bilder saknar 
betydelse.” Orden yttrades redan 
1833 av den schweiziske konstnären 
Rodolphe Töpffer (1799 – 1846). I 
våra dagar citeras han flitigt då man 
vill betona seriernas betydelse som 
självständigt uttryck, ”den nionde 
konstformen”. Det var i slutet av sin 
levnad som Töpffer skapade sina 
sju berömda histoires en images, 
berättelser bestående av sidoställda 
bilder i sekvens. Idag framhålls han 
ofta som ”de moderna seriernas 
fader”. Man behöver inte hålla med 
Töpffer till hundra procent för att 
anamma kärnan i hans budskap: 
kombinationen av bild och berättande 
är ett eget medium, inte ren litteratur 
och inte ren bildkonst. Den är något 
unikt och måste behandlas därefter. 
Vad kan serierna tillföra biblioteken? 
De senaste åren har serieintresset 
ökat hos bibliotekarier och idag är 
serier vanligtvis ett självklart inslag 
i folkbibliotekens bestånd. Intresse 
och ambitioner finns, men det är inte 
alltid kunskaperna existerar i lika 
hög grad. Seriebeståndet, liksom alla 
mediebestånd, kräver aktivt arbete 
och särskilda arbetssätt. Tyvärr är 
information om nutida serier inte 
alltid så lätt att tillskansa sig och 
dokumenterade erfarenheter av aktivt 
arbete med serier på svenska bibliotek 
är relativt få. 
Arr: Svensk Biblioteksförening 
Verksamhetsgrupp för läsfrämjande i 
samarbete med Serieteket 
Mer info: 
www.biblioteksforeningen.org 

2–4 april
Halmstad Halmstadskonferensen 
2008 
Arr: Arbetsgruppen för 
Halmstadskonferensen

7 april, Stockholm, World Trade 
Center, lokal: New York 
Framtidens barnbibliotek : 2010 – 
är du redo? 
Om två år ska biblioteken vara 
helt inkluderande för barn med 
funktionsnedsättningar. Kommer 
biblioteken att ha lokaler, medier 
och ett bemötande som motsvarar 
barnens behov? Kom och bli 
inspirerad av en dag fylld av kunskap, 
möjligheter och goda exempel. Tid: 
måndag 7 april 2008 kl 9.30–16.00 

Arr: Svensk Biblioteksförening 
Mer info: 
www.biblioteksforeningen.org 

7 april, Vällingby 
Statliga nätverkets vårmöte 
Statliga nätverkets vårmöte 
blir måndagen den 7 april på 
Hjälpmedelsinstitutets bibliotek 
i Vällingby. Tema: nyttovärdering. 
Föreläsare: Viveca Nyström 
Arr: Svensk Biblioteksförenings 
nätverk för statliga bibliotek

14–15 april, Göteborg 
Nätverksträff: bibliotek som 
arbetar med lärarutbildningar 
Boka redan nu i kalendrarna! 2008 
års nätverksträff arrangeras av 
Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs 
UB, 14–15/4. Vi håller för fullt med 
planeringen och återkommer med 
det fullständiga programmet och 
anmälningsmöjligheter. 
Arr: Göteborgs UB

15 april, Stockholm 
Forskardag – Om folkbibliotekens 
uppdrag 
Välkommen till en forskardag 
som kommer att presentera 
forskningsfronten kring 
folkbibliotekens uppdrag och belysa 
centrala frågor om varför folkbibliotek 
ska finnas och vad som görs och inte 
görs på folkbiblioteken. En fråga är 
vilka uppgifter folkbiblioteken har 
idag, hur uppdraget förändrats och 
om biblioteken kanske borde ha 
andra uppgifter. Och vem formulerar 
egentligen folkbibliotekens uppgifter? 
Spelar exempelvis bibliotekslagen 
någon roll, eller gör biblioteken ändå 
som de vill? Hur ser olika aktörer på 
uppdraget? Ytterligare en aspekt är 
om biblioteken utför de uppgifter man 
har och om man kanske gör sådant 
som inte finns med i uppdraget. Och 
vilka förutsättningar får biblioteken 
att utföra det man ålagts? 
Arr: Svensk Biblioteksförening 
Mer info: 
www.biblioteksforeningen.org

15 april, Umeå stadsbibliotek, 
sessionssalen, Rådhusespl. 6 A, 
Umeå 
Webben och skönlitteraturen: 
källor, möten samtal 
Konferensen fokuserar på 
temat ”nätet som möjlighet för 
skönlitteraturen”. Vi presenterar 
skönlitterära nätresurser och har 
bjudit in föreläsare som verkar inom 

fältet skönlitteratur och internet/
media. 
Arr: ILS Umeå i samarbete med 
Länsbiblioteket i Västerbotten/SAV-
projektet 
Mer info: www.minabibliotek.se/
default.aspx?id=10304&refid=4052

21–23 april, Lund 
Fourth Nordic Conference on 
Scholarly Communication 2008 
Lunds Universitets Bibliotek inbjuder 
forskare, förläggare, utgivare, 
försäljare, redaktörer, bibliotekarier 
och andra intresserade att delta i 
diskussion och analys av de problem 
och utmaningar som möter den 
vetenskapliga kommunikationen. Den 
fjärde Nordic Conference on Scholarly 
Communication äger rum 21–23 april 
2008 i Lund. Konferensen äger rum 
vartannat år och har ambitionen 
att vara ett viktigt bidrag i debatten 
och i utvecklingen av vetenskaplig 
kommunikation i de nordiska 
länderna. 
Arr: Lunds Universitets Bibliotek 
Mer info: www.lub.lu.se/ncsc

24 april, Göteborg 
Läsfrämjande – förnyelse behövs 
Den osynliga handen eller det aktiva 
föredömet – att arbeta utåtriktat med 
skönlitteratur. 
Arr: Svensk Biblioteksförening

14–16 maj, Luleå 
Bibliotek i rörelse – 
Biblioteksdagarna 2008 – Nordisk 
bokbussfestival
Det samlade svenska 
biblioteksväsendet befinner sig i en 
samtid och ett sammanhang – allt 
i ständig rörelse. Vi rör oss i ett 
samhälle med ett oändligt behov av 
kunskap och bildning samt ett allt 
snabbare växande informationsflöde. 
Vi rör oss i livsrummet mellan vaggan 
och graven. För Sveriges invånare 
finns ett bibliotek för alla skeenden 
i livet. En kulturinstitution och en 
ungdomsgård. Ett kunskapsnav och en 
informationscentral. En boksamling 
och ett kommunikationscentrum. 
Biblioteket i rörelse befinner sig 
mitt i detta och i ständigt samspel 
med användarna. Detta bibliotek 
ser sammanhanget och behoven för 
tillfället och i en föränderlig värld. 
Under Biblioteksdagarna i Luleå vill 
vi lyfta fram det samlade svenska 
biblioteksväsendets styrkor och otroliga 
möjligheter i kunskapssamhället. Vi 
ger oss ut i världen och tar bl a en titt 
på IFLA.Nya metoder i vårt arbete i 
rummet och i det virtuella kan leda 
oss mot nya insikter. Hands on, släpp 
det du har för stunden och prova på 
det okända. Bokbussarna – bibliotek i 
ständig rörelse – uppmärksammas i en 
nordisk bokbussfestival. 
Arr: Svensk Biblioteksförening 
Mer info: 
www.biblioteksforeningen.org 

16–20 juni, Bergen, Norge 
NordINFOLIT:s sommarskola 
Arr: NordINFOLIT

29 juni – 2 juli, Stockholm 
WALTIC-Writers’ and Literary 
Translators’ Interna. Congress 
Den 29 juni 2008 inviger Sveriges 
Författarförbund den internationella 
kongressen WALTIC – Writers’ and 
Literary Translators’ International 
Congress. Under fyra fullspäckade 
dagar kommer tusen författare och 
litterära översättare från hela världen 
att mötas på Folkets Hus i Stockholm. 
WALTIC är den första litterära 
världskongressen i sitt slag. 
Arr: Sveriges Författarförbund 
Mer info: www.waltic.com/

10–15 augusti, Québec, Canada 
IFLA 2008 – 74th IFLA General 
Conference and Council Libraries 
without borders: Navigating 
towards global understanding 
Arr: IFLA 
Mer info: www.ifla.org/IV/ifla74/
index.htm

25–28 september, Svenska Mässan, 
Göteborg 
Bok & Bibliotek 
Arr: Bok & Bibliotek i Norden AB 
Mer info: www.bok-bibliotek.se

6–8 oktober, Vår Gård i 
Saltsjöbaden 
Nordisk Fjärrlånekonferens 
From Discovery to Delivery : Building 
a Resource Sharing Service for the 
Future. The 8th Nordic ILL Conference 
”From Discovery to Delivery : Building 
a Resource Sharing Service for the 
Future” will be held 6–8 October 2008 
at Vår gård, Saltsjöbaden. This is a 
preliminary announcement to make 
it possible for you to book the dates 
already now. A programme planning 
committee is at the moment working 
on the practical details. The final 
programme with information about 
registration etc is planned to go out in 
April – so remember to watch for this 
in your mailbox! Please also observe 
that the conference this time will 
begin on a Monday (previously Sunday 
has been the kick off day). 
Arr: Svensk Biblioteksförening

6 oktober, Stockholm 
11:e årliga Medicinska 
bibliotekskonferensen 
Arr: Karolinska Institutets 
Universitetsbibliotek 
Mer info: www.ki.se/ub

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

 Trigga användaren, tagga biblioteket!  
Tagga biblioteket, trigga användaren!

Med Axiell Arena välkomnar vi användaren att kommunicera mer och på många olika sätt med biblioteket, med varandra och 
omvärlden. Axiell Arena öppnar biblioteken mot världen med Webb 2.0-funktioner som integreras med bibliotekssystemet. Detta 
är vårt svar på Bibliotek 2.0!

Några finesser:
Forum – diskussioner kring ett angeläget ämne eller en specifik titel.
Chatt –  med andra användare.
Recensionsmöjligheter – användaren kan själv publicera omdömen om en läst bok, betygsätta den och även läsa andras 
omdömen.
Taggar – användaren har möjlighet att själv definiera innehållet genom att t.ex. lägga egna sökord på en specifik titel.
Centrala tjänster – distribuerar värden som recensioner, omdömen, taggar m.m. som alla bibliotek inom Arena får tillgång till.
Kluster – pedagogisk uppställning av träfflistan! Kluster grupperar sökresultatet efter t.ex. medietyp (bok, film, artikel, talbok 
etc.), språk, författare eller ämne och länkar vidare till själva katalogposten.
Stavningskontroll – förslag som ”Menade du…” och möjlighet att leta vidare i bibliotekskatalogen, Google, Yahoo eller i 
andra sökmotorer.
Integration – möjlighet att integrera katalogen med bibliotekets hemsida.
Gadgets – sätt biblioteket i frontlinjen! Låt användaren utöka sin personliga Google-sida för att kunna söka direkt i biblioteks-
katalogen och ta emot uppgifter om sin lånestatus på biblioteket (översikt över lån, reservationer, eventuella skulder etc.).

Axiell Arena – bibliotekets svar på Webb 2.0!
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