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

Denna tidning gick i tryck den 
; mars. 

Den här tidskriften är 
TS-kontrollerad.

Ur innehållet:

Förord Henriette Zorn

 ( Malin Norrby, ny chef på Solna stadsbibliotek. Henriette Zorn 

 # Nya former för bokprat i Stockholm. Åsa Ekström

 % Krisen – ett lyft för högskolorna. MarieLouise Samuelsson

 )( Biblioteksstrid i Norge. Åsa Ekström

 )% Unga och nya medier. Henriette Zorn

 "" Döden på nätet. Henriette Zorn

 N är detta skrivs går februari 
mot sitt slut och det har precis 
blivit klart att portföljen blev 
en koffert. Landshövdingen 

i Västerbottens län, Chris Heister, har 
som bekant haft regeringens uppdrag 
att utreda och dra upp riktlinjer för hur 
de statliga kulturbidragen ska fördelas i 
framtiden. Nu har Kultursamverkans utredningen 
överlämnats till regeringen. 

I Kulturutredningen gick denna regionalisering 
av den statliga kulturpolitiken under namnet port-
följmodellen. När den nu har utretts en andra gång 
har portföljen blivit en koffert, en som ”är utan fack 
och med en tydlig packsedel”. Och den kan växa och 
anpassas i efterhand. Den ska ge tillgång till ett brett 
kulturutbud – men allt måste inte vara skapat inom 
det egna länet”, menar Chris Heister. 

Men oavsett vilken väskmodell vi talar om så  
handlar det om att en stor del av Kulturrådets bidrags-
givning ska föras över på regional nivå. Några jublar 
över större självbestämmande och möjlig heterna att 
utveckla det lokala kulturlivet. Andra oroas över att 
staten genom regionaliseringen förlorar inflytandet 
över kulturpolitikens innehåll. Protester har hörts 
från Stockholms stad som anser, liksom Kultur-
utredningen gjorde, att Stockholm borde undantas. 
På Kulturrådet, som i princip lades ner i Kultur- 
utredningen, är man glad för att man får en ny och mer 
”strategisk och kvalitativ” roll som bagagebärare, 
koffertskannare och packsedelstolkare inklusive 
äran att under flera år hantera två parallella system 
–fram till 2015 då samtliga län ska vara i skick att 
koffertförpacka kulturen. Stödet till regional bib-
lioteksverksamhet, idag drygt 49 miljoner kronor, 
förs in under det nya anslaget Bidrag till regional 
kulturverksamhet som en egen anslagspost som KB 
föreslås få disponera för vidare befordran till läns-
biblioteken. Frågan är vad länsbiblioteken tycker? I 
remissvaren till Kulturutredningen var meningarna 
delade huruvida man ville ingå som en del av port-
följen eller inte.

Bidraget till kommunernas inköp av 
litteratur till folk- och skolbibliotek ska 
däremot, enligt förslag i Kultursamver-
kansutredningen, även i fortsättningen 
administreras av Kulturrådet. Och över 
alltihopa ska den nya analysmyndig-
heten sväva och följa hur allt artar sig i 
slutändan. 

Det går inte riktigt att föreställa sig var allt detta 
ska landa. Kofferten – den som ska rymma ett brett 
kulturutbud – känns mest som en väska full av tyng-
ande byråkrati och många frågetecken, varav ett är: 
hur ser ett brett kulturutbud ut när regionala och 
lokala politiker får bestämma? 

*
När detta skrivs invigs ännu ett i raden av tunnel-
banebibliotek i Stockholm, denna gång i Bredäng. 
Samtidigt kommer också beskedet att Stockholms 
stadsbibliotek ska spara minst 12 miljoner vilket 
innebär ytterligare 16 tjänster – sedan 2008 har då 
verksamheten inalles bantats med 48 tjänster. Den 
större delen av neddragningen genomförs genom 
att man inte återbesätter cirka 10 vakanta tjänster. 
Samtidigt satsas det, i ny struktur, nya filialer, om-
byggnationer och ökade öppettider. 

Det är svårt att få dessa två bilder av att å ena sidan 
gasa och å andra sidan bromsa, att gå ihop. Satsa (i 
lokaler och tillgänglighet?) och samtidigt spara 
(personal och verksamhet?). För 48 tjänster på tre 
år måste väl rimligen även i ett stort pastorat som 
ssb märkas i någon ända? Inte minst med tanke 
på att det processinriktade och flödesorienterade 
arbetssätt (som SSB införde i samband med omor-
ganisationen) av bedömare brukar brasklappas som 
personalintensivt.

Stockholm 25 februari 2010
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 Ibland finns det personer i vår upp-
växt eller bakgrund som omedvetet eller 
medvetet påverkar våra livsval. En sådan 
person i Malin Norrbys liv skulle Ella 

Arvidsson kunna vara. Ella, som var bibliote-
karie på biblioteket i Järvsö, som reste mycket 
– till Paris bland annat, Ella som var färgstark 
och spännande och alls inte matchade den 
stereotypa bilden av bibliotekarien som sam-
lingarnas tysta och gråmelerade väktare. 

– En bibliotekarie för mig var en som var 
som Ella och det handlade om hur hon var som 
person, berättar Malin Norrby när vi träffas i 
hennes arbetsrum på Solna stadsbibliotek.

Malin Norrby beskriver sig själv som en 
typisk biblioteksunge, en som hängde på 
biblioteket. Den första kontakten med yrket 
fick hon tidigt, när hon gick i gymnasiet och 
Ella Arvidsson skulle ut och resa och bad Ma-
lin Norrby att vikariera. Men det var inte för 
att studera till bibliotekarie som hon som 
19-åring lämnade Järvsö för akademiska stu-
dier i Uppsala. Det kom senare, efter att ha läst 
en rad olika humanistiska ämnen och fann att 
B & I-utbildningen kunde vara ett vettigt sätt 
att knyta ihop säcken.

– Efter utbildningen fick jag jobb direkt på 
fackbiblioteket på Danderyds sjukhus. Jag 
fick ansvar för att bygga upp en verksamhet 
kring patientinformation. Jag trivdes väldigt 
bra och hade inte en tanke på folkbiblioteks-
sfären. Ända tills jag träffade Barbro Borg…

Barbro Borg är alltså Malin Norrbys före-
trädare på Solna stadsbibliotek, känd bib-
lioteksprofil och inspiratör som vid årsskiftet 
lämnade sin post som chef för Solna stadsbib-
liotek.

– När Solna stadsbibliotek utlyste tjänsten 
som pr-bibliotekarie sökte jag den. Jag fick 
inte tjänsten men uppmanades att hålla utkik 
efter och söka andra tjänster som utlystes. Och 
efter något år fanns en tjänst som jag sökte 
och fick. Jag hamnade på biblioteket i Bergs-
hamra och jag kunde inte ha fått en bättre in-
troduktion till folkbiblioteksvärlden – jag fick 
göra allt och lärde mig mycket. Bergshamra, 
det var min at-tjänstgöring i folkbiblioteks-
verksamhet, berättar Malin Norrby. 

De senaste åren har hon arbetat på biblio-
teket i Solna som it-bibliotekarie och i den 
rollen drivit olika it-projekt, bl a bibliotekets 
övergång till rfid. Jobbet innebar en plats i 
ledningsgruppen och ett nära samarbete med 
den dåvarande chefen Barbro Borg. Efter fyra 
år ”med uppgifter som gjort att jag har kunnat 
utvecklats” på Solna stadsbibliotek är chefs-
stolen nu Malin Norrbys. Inget enormt stort 
steg men en förmån och helt klart ett perspek-
tivbyte, enligt henne själv.

– Som it-bibliotekarie var ansvaret specia-
liserat samtidigt som det spände över mycket. 
Sedan 1 januari är det helikopterperspektivet 
som gäller, jag förväntas ha en åsikt om allt – 
från toapapper till barnverksamhet. Jag har 
förmånen att få förhålla mig till allt, nu rym-
mer ansvaret allting, stort som smått.

Att vara, som Malin Norrby är, intern-
rekryterad rymmer både för- och nackdelar. 
Kortare startsträcka och kunskap om orga-
nisationen kan vara fördelar. Att det sedan 
sägs att det inte är bra att bli chef på sin gamla 
arbetsplats, tar Malin Norrby med ro.

– Jag tror inte att det blir några problem. 
Då skulle jag inte ha antagit utmaningen. Här 
finns kompetenta medarbetare som jag har 
det största förtroende för och jag har inte för 
avsikt att bli en blåkopia av Barbro. Hon har 
trettio års erfarenhet och det vore naivt att 
tro att jag kan kliva in här och fylla ut hennes 
kostym. Vi är lika på många sätt men också 
väldigt olika och det berikade vårt samarbete. 

Jag har lärt mig mycket av henne och det är 
roligt och ett stort förtroende att få efterträda 
en person som lagt en så bra grund för biblio-
teksverksamheten i Solna, som har gjort den 
känd och uppskattad också bland politikerna. 
Dessutom finns Barbro kvar i bakgrunden, 
som mentor, säger Malin Norrby.

Hon säger också att det här erbjudandet 
var precis vad hon behövde. Att leda en stor 
organisation som omfattar två bibliotek och 
27 årsverken är något att bita i, inte minst ef-
ter ett års mammaledighet. Och apropå ledar-
skap citerar Malin Norrby en god och klok vän 
i hennes närhet som påpekade att ledarskap 
och chefskap faktiskt också är ett hantverk, 
det vill säga något man lär sig efterhand och 
genom erfarenhet. Chef är inget man bara är 
för att man erövrat titeln. Många med ribb-
skräck för chefskapet i branschen och även de 
som tillsätter framtida ledare borde kanske 
påminna sig om det.

Malin Norrby har inte någon uppsättning 
av tjusiga visioner eller programförklaringar. 
I mångt och mycket handlar det om, säger 
hon, att bygga ett kreativt klimat och fort-
sätta ge hög service. Sedan talar hon länge om 
den dualism som finns med bibliotek och som 
alltid har fascinerat henne: att vara traditions-

Förmånen att förväntas 
ha åsikter om allt

– Jag skulle vilja att vi syntes mer i debatten. Vi 
är utbildade, kvalificerade och professionella och 
vi har något att säga, inte bara i biblioteksfrågor, 
säger Malin Norrby.

Bibliotekarieyrket var ingen 
dröm, inte ens ett kall. Med 
akademiska poäng i ämnen 
som retorik, religionsveten-
skap och historia hade lärare 
kanske snarare varit det na-
turliga valet för Malin Norrby, 
sedan 8 januari ny chef för 
Solna stadsbibliotek.
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bärare med en lång historia och samtidigt en 
framåtblickande verksamhet som ofta gått i 
bräschen, till och med lett utvecklingen när 
det gäller ny teknik.

– Jag ser ingen motsättning mellan de här 
perspektiven, de bara berikar varandra. Vi ska 
vara ett modernt bibliotek i tiden men också 
vara stolta över den tradition vi vilar på och 
värna bildningsidealet. Sedan är det fantas-
tiskt att vara del av den stora berättelsen, inte 
bara i form av pappersboken utan i alla dess 
former: ljudböcker, film, musik spel… Kultur 
och i vilken form man kan ta del av den hand-
lar ju om referensramar, säger hon och näm-
ner vägkrogsbibliotekens lovvärda insatser 
med ljudböcker som ett bra exempel på hur 
den stora berättelsen kan nå nya grupper. 

När hon får frågan om vad som ligger henne 
särskilt varmt om hjärtat när det gäller biblio-
tekets många uppgifter blir svaret långt, men 
sammanfattningsvis kan bibliotekets pedago-
giska uppgifter nämnas liksom vikten av att 
vara en garant för informations- och yttran-
defrihet; medborgar- och demokratiaspekten 
är viktig – att biblioteken är en del av informa-
tionssamhället – och så förstås barnverksam-
heten (”det är ju där allting börjar”) och biblio-
tekens roll i det läsfrämjandet arbetet. 

Om det finns någonting som hon tycker är 
mindre bra i biblioteksvärlden så är det att den 
understundom präglas av en viss ängslighet 
och homogenitet, det sistnämnda är kanske 
inte så konstigt i en bransch som domineras 
av vita medelklasskvinnor.

– Jag skulle vilja att vi syntes mer i debat-
ten. Vi är utbildade, kvalificerade och profes-
sionella och vi har något att säga, inte bara i 
biblioteksfrågor. Även i andra aktuella sam-
hällsfrågor skulle vi mycket väl kunna ut-
tala oss i offentligheten. Jag tänker på frågor  
som informationsfrihet, informationstek-
nik, sociala medier, ipred… Debatten inom 
kåren är livlig men den skulle behöva föras 
ut. Bibliotekarier borde vara självklara gäster 
i debattprogrammen. Jag vet inte varför det 
inte är så men ibland tror jag att vi hämmas 
av bilden som finns eller som vi tror finns av 
bibliotekarien. 

Malin Norrby lever i två världar. Varje mor-

gon sätter hon sig bakom ratten och färdas 
från land till stad, från Ekbacka i Vänge väster 
om Uppsala till biblioteket i Solna, cirka en 
timmes resa från en värld till en annan.

– Jag tycker att jag är lyckligt lottad som 
varje dag får åka hit till Solna och vistas i detta 
dynamiska och stimulerande klimat. Och se-
dan åka hem och veta att där väntar ett helt 
annat liv, ett liv på landet med fru, barn och 
två katter, och runt knuten: skog, natur och 
djur. Det är också en form av dualism som be-
rikar, jag tycker att jag får förena det bästa av 
två världar. 

Sonen Adrian, två och ett halvt år, håller 
henne på jorden och livskamraten Elisabeth, 
själv chef inom det kommunala, är ett bra 
stöd nu när hon axlar sin nya roll. 

– Två kommunala chefer under samma tak 
och ett litet barn ställer en del krav på puss-
landet. Men hittills har det gått bra och jag har 
heller ingenting emot att pendla, jag tar vara 
på tiden i bilen, lyssnar på radio, musik eller 
ljudböcker.

Malin Norrby är – det framgår med all 
tydlighet under vårt samtal – en person med 
många intressen: hon gillar och ser mycket 
film, företrädesvis smal independentfilm, 
beskriver sig själv som it-nörd och utomhus-
människa som gillar motion och att kocka. 
Matlagningsintresset är genuint och gjorde 
att hon en gång i tiden faktiskt övervägde att 
bli kock.

– Jag är nyfiken och engagerad, obenägen 
att begränsa mig där man kan placera mig i 
ett fack. Jag är helt enkelt väldigt intresserad 
av väldigt många olika saker. Min sämsta gren 
i Trivial Pursuit är sportfrågorna – när det 
kommer till dem är jag helt lost in space…

Det som Malin Norrby närmast ska sätta 
tänderna i på jobbet är den omorganisation 
som Solna stadsbibliotek står inför. 

– Länge har vi arbetat i en platt teamorga-
nisation, vilket har varit jättebra. Men nu kan 
det finnas anledning att se över den för att un-
dersöka om det finns andra kreativa konstel-
lationer eller nya sätt som man kan arbeta på. 
Dessutom har vi upphandlat en ny webbplatt-
form som rymmer en 2.0-lösning och det är 
viktigt att integrera den i organisationen.

Liksom många andra bibliotek har även 
Solna stadsbibliotek fått effektivisera för att 
anpassa sig till en krympt ekonomisk kostym. 
Det har inneburit att man gick in i det nya året 
med 2,5 tjänster mindre.

– Det är så här verkligheten ser ut men då 
gäller det att definiera verksamheten och 
därvidlag fråga sig hur man på bästa sätt kan 
jobba utifrån den situation som är, menar Ma-
lin Norrby. 

KORT OM MALIN NORRBY

Ålder: 64 år
Bakgrund: Född i Stockholm, uppvuxen i Järvsö i 
Hälsingland, akademiska studier i Uppsala.
Familj: Fru Elisabeth, chef LSS-assistans, Heby kom-
mun, och sonen Adrian 9,; år.
Bor: Numera i Vänge, 8; km väster om Uppsala.
Hobby: Film (gärna smal independentfilm men även 
bredare film), mat (gillar att kocka), djur och natur.
Läste senast: Libralismens idéhistoria: Frihet och 
modernitet av Svante Nycander. Lyrik av Wallace 
Stevens och Tomas Tranströmer.
Bäst med bibliotek: En institution som vilar på en 
lång tusenårig tradition som samtidigt hela tiden 
blickar in i framtiden och vill vara – och också många 
gånger är – i framkant.
Sämst med bibliotek: Homogent och lite ängsligt.

– Vi ska vara ett modernt bibliotek i tiden men också vara stolta över den tradition vi vilar på och 
värna bildningsidealet, säger Malin Norrby, ny chef på Solna stadsbibliotek.
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 Bokprat för barn har plötsligt 
 blivit en laddad och infekterad 
 fråga igen. I början av året spreds 
 ett rykte att från och med första 

mars är det stopp för bokprat för skolbarn i 
Stockholm. 

– Det verkar ju huvudlöst om inte barnbib-
liotekarier ska ha någon kontakt med barn! 
Är det överhuvudtaget möjligt att utfärda ett 
sådant förbud? dundrade författaren och bib-
lioteksdebattören Siv Widerberg. 

Även Barnboksakademien ifrågasatte bib-
lio tekets nya färdriktning att satsa på läse-
cirklar för pedagogerna istället. Flera biblio-
tekarier som bbl kontaktat är kritiska till det 
nya upplägget. Men Marie Johansen, utveck-
lingsledare för barn- och ungdomsverksam-
heten vid Stockholms stadsbibliotek, menar 
att det inte handlar om något förbud mot 
bokprat för barn: 

– Förbudet mot bokprat ska tas med en 
nypa salt. Vi fasar in ett nytt arbetssätt med 
läsecirklar och litteraturpresentationer för 
pedagoger och kan då inte fortsätta som van-
ligt med bokpraten. Det säger ju sig självt att 
man inte bara kan lägga på ytterligare arbets-
uppgifter utan att man minskar på annat. Men 
det är inte tänkt att klasser och barn ska sluta 
komma till biblioteken! 

För fyra år sedan antogs ett måldokument 
i kommunfullmäktige som innebär samver-
kan mellan skolan och bibliotek. Målet är att 
utveckla ett väl fungerande samarbete mellan 
Stockholms förskolor, skolor (även skolbib-
lioteken) och ssb – både på verksamhets- och 
ledningsnivå. Något som Marie Johansen tror 
kan vara mer rättvist och i slutändan även ge 
mer kontinuitet för barnen. 

– Vi har ju i regel tagit emot de klasser som 
”vill” komma till oss, vilket har inneburit att 

det ofta rört sig om de klasser som haft tu-
ren att ha intresserade lärare som gärna velat 
komma till biblioteken. Eller så har det rört 
sig om goda kontakter mellan lärare och bib-
liotekarie. 

ssb hoppas slippa godtycket genom att 
etablera god kontakt med rektor som i sin tur 
kan övertyga sina medarbetare om betydelsen 
av samarbete med biblioteket. På så sätt hop-
pas man kunna bidra till att skapa goda förut-
sättningar för ett livslångt lärande som tar sin 
utgångspunkt i respektive organisations upp-
drag. Som stöd och komplement ska gemen-
samma strategier och nätverk utvecklas. Det 
fi nns en stor kunskap och erfarenhet i bägge 
organisationerna som kan tas till vara. 

– Biblioteken kan omöjligt nå alla barn. 
Men om övergripande överenskommelser 
görs mellan skol- och biblioteksledning så 
kan man i princip nå varje lärare som i sin tur 
kan arbeta vidare med eleverna. 

Men för det krävs volym på verksamheten. 
Något som Marie Johansen medger kan vara 
tufft i dessa nedskärningstider. Hon hoppas 
ändå att olika modeller ska kunna utarbetas 
som ska kunna utveckla barnens läsutveck-
ling positivt. 

ssb har ett ansvar och uppdrag som är tu-
delat vilket innebär att man ska fånga barnen 
både på fritiden och under skoltid. ssb tolkar 
det som att samarbetet alltid ska ta sin ut-
gångspunkt i professionella möten mellan pe-
dagoger och bibliotekspersonal och syfta till 
läslust och språkutveckling. Det är förskolans 

och skolans ansvar att arbeta med måluppfyl-
lelse för verksamheten och för den enskilde 
eleven. Biblioteket kan stärka och stödja, men 
inte kompensera. Pedagogerna kan arbeta 
med den enskilde elevens utveckling långsik-
tigt och individualiserat. De känner även till 
barnens behov och kan arbeta fördjupat med 
till exempel boksamtal, refl ekterande läsning 
etc. Biblioteket kan göra det nischat, till en 
liten grupp, men då inte som en del i under-
visningen, utan som ett erbjudande till barn 
och unga på fritiden. 

– Om jag vore barnbibliotekarie inom ssb 
idag skulle jag längta efter att få komma igång 
med t ex en läsecirkel för pedagoger, och till-

**+ prövar andra 
 former för bokprat

På Stockholms stadsbibliotek ska man sluta 
bokprata för barn och istället vända sig direkt till 
pedagogerna. Bilden visar Ewa Rehn från Nässjö 
stadsbibliotek när hon berättar ”Sagor med 
tecken”, ett projekt som fi ck !""-höjdarebidrag 
från Svensk Biblioteksförening i samband med 
Library Lovers-kampanjen.

Traditionella bokprat för barn kan inom en snar framtid vara ett 
minne blott i huvudstaden. Stockholms stadsbibliotek tänker 
istället satsa på läsecirklar för pedagoger.

” Det verkar ju huvudlöst om inte barnbibliotekarier ska ha 
någon kontakt med barn! Är det överhuvudtaget möjligt a!  
utfärda e!  sådant förbud?” 
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sammans med mina medarbetare försöka se 
till att vi också möter eleverna ute i biblio-
teket. Det kan ju bli jättebra, menar Marie 
Johansen.

Hon understryker också att ssb fortsätter 
och utvecklar insatser i samband med bvc-
besök, visningar och sexårsbesök. Dessutom 
kommer det alltid att fi nnas särskilda sats-
ningar, exempelvis som den nu pågående 
tävlingen En bok i världsklass – en tävling 
inom Stockholms grundskolor som ska locka 
till läsning av barnboksförfattare från andra 
delar av världen än den västerländska. Där är 
bokpraten till och med rekommenderade som 
lässtimulerande metod. 

– Men det står inte och faller med dessa 
bokprat, menar Marie Johansen. 

I Rinkeby har biblioteket i ett pilotprojekt 
satsat på att adoptera en författare för att sti-
mulera barns läs- och skrivlust. Författaren 
Eva Susso som under ett tiotal år har talat om 
böcker på skolor och bibliotek runt om i lan-
det, kläckte själv idén om att bli adopterad av 
biblioteket i Rinkeby. Hon har arbetet en hel 
del med skolklasser i Rinkeby och trivs i om-
rådet. Dessutom är hennes böcker populära 
bland barnen. Tanken är att Eva Susso ska bli 
ett slags husförfattare och att det på bibliote-
ket ska fi nnas en hörna med hennes böcker och 
en brevlåda för barnen. Det ska även bloggas. 
Projektet ska naturligtvis utveckla samarbets-
former mellan skola och bibliotek men även 
mellan bibliotek och författare. Efter ett år ska 
projektet utvärderas. Förlaget Rabén & Sjö-

gren har naturligtvis nappat på idén och Kul-
turrådet stöder projektet med 200 000 kronor. 

– Jag är kunnig och har en massa erfarenhet 
som kan komma till användning på ett mer 
strukturerat sätt. Det vore väl fantastiskt om 
man rent konkret kan visa på betydelsen av 
vad vi författare och biblioteken faktiskt kan 
göra för läslusten. 

Förhoppningen är att fl er författare och 
bibliotek ska nappa på idén.

– Jag brinner för det här och är övertygad 
om att det har ett mervärde som kommer bar-
nen till del. Sådana här möten behövs!

Förändringsbenägenhet är något som krävs 
i dag – dessvärre även i nedskärningstider. 
Men det är också kanske något som inte alltid 
med automatik innebär en försämring. 

” Biblioteken kan omöjligt nå alla barn. Men om övergripande 
överenskommelser görs mellan skol- och biblioteksledning 
så kan man i princip nå varje lärare som i sin tur kan arbeta 
vidare med eleverna.” 

EBSCONET® ERM Essentials™ ger dig full kontroll 

över dina e-resurser genom att sköta mycket av 

bakgrundsarbetet. Genom att autopopulera 100 

datafält med information om dina e-resurser från 

EBSCO, förenklar vi ditt arbete med att implementera 

och underhålla ett ERM-system. 

Med detta lättillgängliga och lätthanterliga system 

kommer du att kunna hantera dina e-resurser effektivare 

än någonsin, vilket frigör den mest värdefulla resursen 

du har - din tid. Allt för att dina användare skall få 

tillgång till den information hon eller han behöver. 

Det närmaste du kommer 
ett helautomatiserat 

ERM-system.

Innehåll  av  hög  kvalitet  •  Resurshantering  •  Tillgång  •  Integration  •  Konsultation

www.ebsco.com/erme
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 H ögskolorna sitter på ett 
gungbräde, vi åker upp när sam-
hället åker ner.   
Det säger Maivor Hallén, biblio-

tekschef vid Högskolan i Gävle, en av de orter 
som har drabbats hårt av den ekonomiska kri-
sen och företagsnedläggningar. 

I december beslutades om avveckling av 
Ericssons verksamhet i Gävle och cirka 1 000 
arbetstillfällen försvann. Maj-Britt Johans-
son, rektor vid Högskolan i Gävle, beklagade 
offentligt nedläggningen. Högskolan har 
länge samverkat med Ericsson, nu försvin-
ner forskningssamarbeten och man befarar 
minskat intresse för elektronikingenjörs-
utbildningarna. 

Lars Ekedahl, rektor vid Högskolan Väst 
i Trollhättan, engagerade sig tidigt för att 
”rädda Saab”. När det i januari stod klart att 
Spyker hade köpt Saab Automobile skickade 
rektor tackblommor till Saabs ledning och de 
fackliga företrädarna.

Högskolorna kan sägas vara beroende av 
närliggande företag men samtidigt befinner 
de sig alltså just nu i rätt ände av konjunk-
turgungbrädan. Krisen som politiker har lärt 
oss att beskriva som ”den värsta sedan 1930-ta-
let”, innebär ett lyft för högskolorna. Arbets-
löshet och arbetsmarknadsåtgärder gör att 
flera söker högre utbildning. En av regering-
ens krisåtgärder var också att utöka antalet 
utbildningsplatser med 10 000 och den ”stu-

Krisen – ett lyft för högskolorna

Gävle är en av de orter som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och företagsnedläggningar. Men studenterna strömmar till högskolorna och 
särskilt till distansutbildningarna. Exteriör av Högskolan i Gävle.

Den ekonomiska krisen 
har omvänd e>ekt på 
högskolesektorn där det 
nu råder högkonjunktur. 
Men högskolorna och 
därmed högskolebiblioteken 
påverkas samtidigt av 
politiska konjunkturer och 
utbildningstrender.

!" .+$%"/(0%*"  *+.0"/**(#
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dentpeng” som följer varje ny student innebär 
ekonomiskt tillskott för lärosätena. 

Oavsett oron över att Saab skulle läggas ned 
innebar krisen därmed en positiv vändpunkt 
för Högskolan Väst. Detta efter några svåra 
år med minskat söktryck och därmed sämre 
ekonomi. 

– 2009 blev ett bra år för oss, vi talade om ”all 
time high”. 4 900 helårsstudenter innebar 400 
mer än prognosen och under 2010 tillkommer 
ytterligare 500, säger Anna Carin Börjesson, 
bibliotekschef vid Högskolan Väst. 

Biblioteket märker av anstormningen, 
trycket ökar på service till bl a studieovana 
studenter som ska lära sig källkritik, söka i 
databaser och använda internet. Anna Carin 
Börjesson säger att Högskolan Väst nu har 
nytta av sin tradition av bred rekrytering, av 
studenter från icke-akademikerhem och äldre 
studenter. 

– Om man generaliserar kan man säga att 
de som inte använde dator under sin skoltid 
behöver idag mer av teknisk guidning.

Fler studenter som behöver hjälp och stöd 
har dock inte inneburit någon ökning av bib-
liotekspersonalen. När det som tidigare var 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samlades 
i Högskolan Väst 2008, slogs också tre små 
bibliotek samman till ett. I samband med det 
slutade två bibliotekarier och deras tjänster 
har inte återbesatts.

– Samtidigt kommer man inte ifrån att vi 
nog arbetar mer rationellt nu i ett samlat bib-
liotek, säger Anna Carin Börjesson.

Det är inte heller så att de ökade ekono-
miska resurserna från studentpengen finns 
tillgängliga när de nya studenterna kommer. 

– Studentpengen betalas ut med viss för-
dröjning, så i höstas då vi fick många nya stu-
denter hade vi samtidigt vår svagaste budget, 
säger Maivor Hallén, bibliotekschef vid Hög-
skolan i Gävle. 

Bland de nya studenterna finns många som 
studerar på distans, en studieform som länge 
präglat Högskolan i Gävle – i år utgör distans-
studenterna mellan 40 och 50 procent. Biblio-
teket hör samman med högskolans Learning 
Center, som ska vara ett stöd för både distans-
studenter och de lärare som undervisar på dis-

tans. En teknikkrävande undervisning som 
därmed också har behov av teknisk support. 

– Men det har åtminstone blivit lite billiga-
re sedan kostsamma videokonferenser kunde 
ersättas med konferenser via webben, säger 
Maivor Hallén. 

Man kan ju tänka sig att distansstudier 
innebär att själva bibliotekslokalen inte blir 
lika väsentlig, men Maivor Hallén säger att 
det snarare är tvärtom.

– Det är fullt ös här från åttatiden på mor-
gonen till dess vi går hem och vi har fått för-
länga kvällsvakterna. 

– Alla utbildningar får fler studenter. Man 
kan tala om en ny typ av de forna kvarsittarna 
och överliggarna – studenter som läser en 
kurs och så ännu en, det livslånga lärandet 
som det pratas så länge om är faktiskt här och 
biblioteken är en viktig del av det. 

Maivor Hallén tror att det livslånga lärandet 
och andra förändringar av den högre utbild-
ningens förutsättningar kommer att innebära 
att studenter läser kurser vid olika högskolor 
parallellt.

– Det kan vara högskolor i Sverige, men 

också i andra länder, man kanske läser en kurs 
i Indien och en i Norge samtidigt.

Det är en förändring som högskolebiblio-
teken måste anpassa sig till, precis som att 
man lär bli tvungen att rätta sig efter de ut-
bildningspolitiska signalerna om att mindre 
högskolor måste nischa sig. 

– Vilket kan vara något positivt. Högskolan 
i Gävle lider i viss mån av att vara bred på allt, 
av att tillhandahålla lite av allting, vilket har 
krävt bredd av biblioteken. 

Maivor Hallén ser också andra förändring-
ar, relaterat till utbildningspolitiken. I vår 
lägger regeringen propositioner som, enligt 
Maivor Hallén, innebär både bekymmer och 
möjligheter som kommer att märkas i biblio-
teksvardagen. Förslaget om avgifter för icke-
europeiska studenter är tänkt att på sikt fylla 
på lärosätenas kassa, men sektorn är överens 
om att det innebär både ett ekonomiskt av-
bräck och förändrade arbetsuppgifter. 

– Här i Gävle har vi nu cirka 400 kinesiska 
studenter, men det är inte alls säkert att ki-
nesiska ungdomar väljer Sverige när vi inte 
längre kan konkurrera med kostnadsfri ut-

 – #""$ blev ett bra år för oss, vi talade om 
”all time high”, säger Anna Carin Börjesson, 
bibliotekschef vid Högskolan i Väst. 

 – Högskolebibliotek och folkbibliotek bör ses 
mer som en sammanlagd resurs, menar Maivor 
Hallén, bibliotekschef vid Högskolan i Gävle.

?&1&
: "%+',"- .&

0"%--&
%, 0@

2-*&
#"% AB-1.



10 ($(#$&1,*-(#"+,1 [!" : "!#!]

bildning, säger Maivor Hallén, 
som berättar att sådant som kine-
sernas svårigheter med engelska 
språket har blivit en uppgift för 
högskolebiblioteket.

Hon ser mer optimistiskt på 
ett annat regeringsförslag, den 
så kallade Autonomipropositio-
nen, som ska läggas fram för riks-
dagen i vår och som handlar om 
ökat självstyre för universitet och 
högskolor. 

– Propositionen ser visserligen 
ut att bli en tummetott, jämfört 
med vad som förväntades, men 
tummetotten innebär ändå lite 
ökad rörelsefrihet. 

Den friheten skulle, enligt Mai-
vor Hallén, kunna användas till 
att ”värna den regionala biblio-
tekskompetensen”, en ambition 
som högskolebiblioteket redan 
har. Distansstudenterna använ-
der ofta sitt lokala folkbibliotek, 
vilket automatiskt medför sam-
verkan. Att värna och stärka or-
tens kompetens kan också handla 
om att bibliotekschefer ”pratar 
ihop sig”, så att en bibliotekarie 
kan ha en heltidstjänst bestående 
av två halvtider vid olika biblio-
tek, oavsett huvudman. 

– Högskolebibliotek och folk-
bibliotek bör ses mer som en sam-
manlagd resurs. Förhoppnings-
vis kan det också leda till en sam-
mansmältning av olika bibliotek, 
mellan bibliotek och utbildning 
och mellan högskolor.

En av de mycket få saker hög-
skolesektorn kan vara säker på 
när det gäller framtiden är de de-
mografiska faktorerna. Om några 
år kommer studentantalet att 
minska beroende på att de aktu-
ella årskullarna är mindre. Vilket 
innebär minskning av student-
pengarna, oavsett ekonomisk 
konjunktur. Bland annat därför 
ser Maivor Hallén det som viktigt 
att stärka det regionala: 

– Högskolor och högskolebib-
liotek behöver en stark region, 
det kan göra oss mindre sårbara 
inför kommande konjunktur-
svängningar.  

!" !"#$%"&&"  '($#

 Redan 1 januari 2011 införs modellen,  
 till en början av några få utvalda län:  
 Skåne, Västra Götaland, Halland, Got- 
 land och på Heisters förslag också Norr-

botten. 2012 bör ytterligare ett antal län kunna ingå 
i modellen och resterande län bör kunna gå in i den 
nya modellen den 1 januari 2013. 1 januari 2015 ska 
modellen vara genomförd i samtliga Sveriges län. 
Det här innebär att under en övergångsperiod kom-
mer två parallella system att gälla och det kommer i 
första hand förstås att belasta Kulturrådet som ska 
dribbla på två planhalvor i ett par år.

Kulturrådet betalar ut medel till landstingen som 
i sin tur fördelar bidrag till lokala institutioner och 
verksamheter. Lanstingen ska upprätta regionala 
kulturplaner där de fördelar statsbidrag till regio-
nal kulturverksamhet. Kulturplanerna ska vara tre-
åriga, enligt Chris Heister. Man ska kunna planera 
långsiktigt, men de ska inte vara så pass långa att 
man låser in kulturen. Planerna ska tas fram i sam-
verkan med kommunerna men också i dialog med 
civilsamhället och länets kulturliv.

En årlig uppföljning ska ske av hur de statliga 
medlen har använts, hur de regionala planerna har 
följts och om korrigeringar behöver göras.

Beträffande stödet till biblioteksverksamhet, som 
idag fördelas av Kulturrådet, föreslår Chris Heister 
att dessa medel i framtiden ska fördelas av Kungl. 
biblioteket till länsbiblioteken: ”De medel som i dag 
fördelas till regional biblioteksverksamhet bedömer 
vi därför bör föras in under det nya anslaget Bidrag 
till regional kulturverksamhet som en egen anslags-
post och disponeras av kb.”

Detta i enlighet med den nya samordnande roll 
som Kungl. biblioteket ska ha för hela biblioteks-
området. 

Anslaget uppgår 2010 till 49,1 miljoner kronor 
varav ca 14,9 miljoner kronor fördelas till lånecen-
traler och depåbibliotek, inklusive Internationella 
biblioteket. Ytterligare ca 3,2 miljoner kronor för-
delas 2010 till Regionbibliotek Skåne inom ramen 
för anslaget till Försöksverksamhet med ändrad regio-
nal fördelning av kulturpolitiska medel.

Chris Heister reserverade sig dock beträffande 
vem som ska fördela stödet till biblioteksverksam-
heten: det är något som regeringen mer slutgiltigt 
måste ta ställning till när den plan som Kungl. bib-
lioteket är i färd med att utarbeta för det samord-
nande ansvaret, föreligger i april.

Bidrag till kommunernas inköp av litteratur till 
folk- och skolbibliotek, stöd till litterära evenemang 
och läsfrämjande insatser bör även fortsättningsvis 
fördelas av Kulturrådet. Men Chris Heister öppnar 
för att även dessa medel kan komma att fördelas 
inom ramen för den nya modellen: ”Litteratur- och 
läsfrämjande insatser kan med fördel ingå i de regio-
nala kulturplanerna och därmed tas upp till diskus-
sion inom ramen för Kultursamverkansmodellen. 
Det bör övervägas om medlen för inköp till litteratur 
ska kunna användas mer flexibelt än i dag.”

Kulturrådet får – om modellen införs – en ny roll, 
en mer ”strategisk och kvalitativ” roll, enligt reger-
ingens särskilda utredare. Rådet ska företräda sta-
ten i dialog med regionerna, fördela statliga medel 
till respektive län, ansvara för att alla berörda kul-
turområden finns med, bistå med stöd när det gäl-
ler kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte re-
gionalt och lokalt samt ansvara för återrapportering 
och uppföljning till regeringen. 

Fördelningen av statliga medel till respektive län 
för regional kulturverksamhet ska enligt den nya 
samverkansmodellen beslutas av Kulturrådet. Med-
len betalas ut till landstingen som fördelar bidrag 
till respektive verksamhet i enlighet med de regio-
nala kulturplaner som tagits fram och som utgjort 
underlag för Kulturrådets beslut. En årlig uppfölj-
ning ska ske av hur de statliga medlen har använts, 
hur de regionala planerna har följts och om korrige-
ringar behöver göras.

Den nya analysmyndighet som regeringen har 
föreslagit ska inrättas bör ges i uppdrag att på ett 
övergripande plan följa effekterna av införandet av 
den nya samverkansmodellen.

Snarare än en portfölj väljer Chris Heister att tala 
om modellen som en ”koffert med tydlig packsedel” 
än en portfölj med många olika fack. Samverkans-
modellen kan, enligt henne, utvecklas och omfatta 
mer än de 1,2 miljarder kronor som det handlar om. 
 

KB får ko!erten – nästan

Landshövdingen i Västerbottens län Chris Heister, överlämnade i slu-
tet av februari betänkandet Spela samman – en ny modell för statens 
stöd till regional kulturverksamhet (-&/ 9585:88). I Kulturutredningen 
gick den under namnet portföljmodellen. Chris Heister menar att hen-
nes förslag snarare handlar om en ko>ert. 8,9 miljarder kronor ligger i 
potten.
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 Under 2010 kommer Umeå univer-
sitetsbibliotek att dra igång ett di-
gitaliseringsprojekt av lite speciell 
karaktär. Projektet omfattar, lik-

som många andra projekt som pågår både na-
tionellt och internationellt, äldre böcker, dvs 
före 1900-talet, och som inte längre skyddas 
av copyright. Såtillvida skiljer sig inte detta 
projekt från andra. Det som är speciellt är att 
man vill implementera, testa och utvärdera 
en ny modell för forskarstyrd digitalisering. 
Kungliga biblioteket har beviljat ekonomiska 
medel, 237 000 kronor, till projektet. 

Christer Karlsson är projektsamordnare vid 
Umeå ub:

– I dag digitaliserar en del bibliotek uti-
från egna önskemål eller utifrån användare, 
t ex forskare i den egna närheten. De digita-
liserade skrifterna vid olika bibliotek är ofta 
tillgängliga enbart via särskilda visnings-
program på hemsidor. Den tjänst vi lanse-
rar, utgår från användaren, dvs efterfrågan. I 
bibliotekskatalogen (opac:en) integreras en 
beställningsfunktion som gör att de skrifter 
som kan bli föremål för digitalisering får en 
beställningsknapp bredvid sig i katalogpos-
ten. Användaren, som inte behöver vara lån-
tagare vid Umeå ub, kan alltså sitta var som 
helst i världen och efter en tid få den beställda 
skriften elektroniskt levererad som pdf-fil. 

Den digitaliserade skriften lagras alltså på 
användarens egna hårddiskar eller i mobilte-
lefoner, eller i vilket medium som helst där en 
pdf-fil kan visas och kan nyttjas oberoende av 
tillgång till internet. 

Utgångspunkten är det system som i nulä-
get drivs vid ett tjugotal central- och mellan-
europeiska bibliotek i nätverket ”Ebooks on 
Demand” 

Projektets idé är att öppna alla icke upp-

hovsrättsskyddade samlingar för onlinebe-
ställningar direkt via befintliga kataloger. 
Böckerna digitaliseras och levereras som 
pdf:er med ocr-tolkat innehåll till slutanvän-
daren. Ebooks on Demand är en avgiftsbelagd 
men subventionerad tjänst, resultatet inför-
livas senare i bibliotekets digitala samlingar. 
Umeå ub är, trots att det ännu inte finns för-
tecknat på eod:s hemsida, med i nätverket – 
och är först ut i Sverige med att testa denna 
modell. Närmaste bibliotek med denna typ 
av tjänst finns i grannlandet Danmark, Det 
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

På sikt är det alltså meningen att respektive 
universitets forskare och studenter ges till-
gång till böcker från andra bibliotek, tillgång 
till äldre böcker som normalt inte är tillgäng-
liga annat än för läsning på plats och då ofta 
enbart i bevakade specialläsesalar.

– I det här projektet finns också en Open 
Access-tanke, berättar Christer Karlsson. 

– Det är den första beställaren som betalar 
för arbetet – priset kommer att ligga kring 
1.50–2 kronor per sida – och en tid efteråt in-
förlivas den digitaliserade skriften eller boken 
i våra egna digitala samlingar, den s k rara-
samlingen, och blir tillgänglig för alla. Ett del-
syfte är också att undersöka möjligheterna att 
implementera denna tjänst vid andra svenska 
bibliotek, framför allt universitets- och forsk-
ningsbibliotek.

Hur många böcker handlar det då om för 
Umeås del?

– För vårt bibliotek som ändå är rätt litet 
nationellt sett och i jämförelse, rör det sig 
om flera 100 000 volymer. Umeå ub har totalt 
1,4 miljoner böcker men merparten är från 
1900-talet så dem måste vi räkna bort. Men 
tittar vi på de böcker som vi misstänker kom-
mer att efterfrågas mest – böcker från före 
1850-talet, från det man kallar handpresstiden 
– så handlar det om ungefär 40 000. 

Lanseringen kommer att ske om en 3–4 må-

nader, det är den starttid som behövs, enligt 
Christer Karlsson. 

– Pengarna, 237 000 kronor från kb, ska an-
vändas till att sätta igång den här tjänsten hos 
oss lokalt i Umeå. Det är ju ändå vissa kostna-
der inbegripna för att dra igång ett sådant här 
projekt. 

I projektet ingår att dels undersöka vilka in-
satser som krävs för att anpassa systemet till 
svenska förhållanden när det gäller språk, dels 
att standarder för digitalisering följs samt or-
ganisation av arbetsflöde. En central del av 
projektet är att integrera beställningsfunk-
tionen i några större katalogsystem – Aleph 
respektive ipac – för automatiserade beställ-
ningsrutiner.

Under hösten kommer en workshop att 
anordnas vid Umeå ub med denna tjänst och 
andra digitaliseringsaspekter i fokus. 

 

LÄNKAR: 

Ebooks on Demand (http://books9ebooks.eu/)
Rara böcker vid umeå Universitetsbibliotek i digital 
form (http://rara.ub.umu.se/bookview)

Nytt digitaliseringsprojekt i Umeå

Grammatik på vers för små snälla barn (!%&%). 
Ur Olof Östergrens boksamling vid Umeå UB. 
Inskannad och fritt tillgänglig via Umeå UB:s 
hemsida (se länk i slutet av artikel).

Reseskildringar, illustrerade botaniska verk, medicinska verk 
och böcker som ofta inte lånas ut ens mellan biblioteken – 
snart kan de vara tillgängliga genom en knapptryckning. Umeå 
universitetsbibliotek är först ut i Sverige med att testa en ny 
modell för forskarstyrd digitalisering. 
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Kontakta gärna Rey Langels, VD för Teknikhuset AB, 
tel: 090-70 87 06  epost: rey.langels@teknikhuset.se så får du veta mer! 

Teknikhuset uppfinner och utvecklar programvara och lösningar med människan i centrum för att göra information och teknologi tillgänglig för alla. Produkterna 
utvecklas på Microsoftplattformen, men kan tack vare sin öppenhet (SOA, XML, web services, web parts, m.m.) enkelt användas tillsammans med de flesta system på 
marknaden. Våra kunder är kommuner, myndigheter, företag och organisationer med stora krav på säkerhet och tillgänglighet. Teknikhuset har ramavtal med Verva.

www.teknikhuset.seKontakta gärna Rey Langels, VD för Teknikhuset AB,
tel: 090-70 87 06  epost: rey.langels@teknikhuset.se så får du veta mer! 

Teknikhuset uppfinner och utvecklar programvara och lösningar med människan i cen
t kl å Mi ft l ttf k t k i ö h t (SOA XML b

   Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket in i 

CS Library
TPB skapar tillsammans med Teknikhuset en 

helt ny Mediawebb baserad på CS Library. För-
utom att TPB är den statliga myndighet som 
ansvarar för att tillgängliggöra litteratur 

till personer med läshinder deltar man aktivt i 
utvecklingen av ny teknik kring tillgängliga medier.

�”Detta projekt har mycket hög prioritet på TPB. Vi fortsätter 
nu med full kraft att utveckla servicen för våra brukare genom 

ökad tillgänglighet. Vi kommer naturligtvis själva att delta aktivt under 
hela utvecklingsfasen. Vi har ett mycket stort förtroende för Teknikhusets 

förmåga att ledsaga oss genom processen�”, säger Roland Esaiasson, myndig-
hetschef på TPB.

Förutom äran i ett så prestigefyllt uppdrag ger det också en extra skjuts åt
tillgänglighetsfrågorna i CS Librarys utvecklingen, vilket kommer alla CS 
Library-kunder till del.

För mer information om framtidens bibliotek; gå till www.cslibrary.se
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 Det var en gång två riksbiblioteka- 
 rier som inte enbart ville gå sida vid  
 sida utan även i varandras fotspår,  
 viskade någon elakt i örat. Histo-

rien i Norge har egentligen alla ingredienser. 
Sedan förra året har det debatterats om hur 
man ska samordna den norska bibliotekspoli-
tiken. Det har sneglats på den svenska model-
len och kb:s utökade ansvarsområde. Samti-
digt finns det kritiker som menar att den nor-
ska statliga abm-utvecklingsmyndigheten 
varit till mer skada än nytta för den norska 
bibliotekssektorn. Bibliotekens utvecklings-
intressen har hamnat i skymundan när arki-
ven och museerna har stärkt sin position, har 
en del hävdat. Inom Norsk Bibliotekförening 
har röster hörts som menar att man bör fo-
kusera mer på att få till en nationell biblio-
tekspolitik istället för en spretig flora av olika 
myndigheter. Problemet är bara att nu visar 
det sig att Nasjonalbiblioteket tycks ha spelat 
under täcket med kulturdepartementet. Som 
en blixt från ovan kom plötsligt beskedet om 
att riksbibliotekarie Vigdis Moe Skarstein får 
ett nytt uppdrag där utvecklingsansvaret för 
hela abm-fältet ingår. Genast avgick hela sty-
relsen för hela abm-myndigheten, där bland 

annat representanter för Universitets- och 
högskole rådet, Fiskeridepartementet, Kunst-
museum i Bergen och Universitetsbiblioteket 
i Oslo var medlemmar. Omedelbart utbröt 
diskussionen om hur Nasjonalbiblioteket 
ska hantera den nya situationen och vilka re-
surser som krävs för att hantera det utökade 
ansvarsområdet. Men det är framför allt ilska 
som pyr ut från olika håll eftersom det inte 
förts någon öppen diskussion om att Nasjo-
nalbiblioteket skulle få ett utökat ansvars-
område. Lisbeth Tangen, biblioteksdirektör 
vid ntnu (Norges Teknisk- Naturvitenska-
pelige Universitet), beklagar att det inte förts 
någon öppen diskussion innan beskedet kom. 
På den norska motsvarigheten till Biblist 
pekar Norsk Biblio tekförenings nätredaktör 
Anders Ericson på det positiva och ser ut-
vecklingsmöjligheter inom räckhåll. Han tar 
bland annat kb:s blogg och dialogmöten som 
goda exempel och skriver: ”Ja, de kan det med 
deling av informasjon og åpenhet i Sverige”. 
Det är väl tveksamt om satsningarna på kb-
bloggen som ska ”främja samverkan och driva 
på utvecklingen inom vissa övergripande bib-
lioteksfrågor”, har omfattats av samma posi-
tiva tongångar här i landet.

Men även i Norge finns ett slags hatkärlek 
till sitt nationalbibliotek. En del kritiker i 
Norge befarar nu att det kommer att innebära 

en skadlig maktkoncentration inom biblio-
tekssektorn i Norge. Det finns även andra skäl 
som gör att t ex bibliotekarien Ine Marit Tors-
vik Bertelsen som efter flera års aktivt arbete 
med att försöka få till en nationell biblioteks-
politik, nu ställer sin plats i styrelsen i Norsk 
Bibliotekförening till förfogande. Hon avgick 
i december eftersom hon inte står bakom 
före ningens stöd till abm-utvikling som hon 
menar skadar bibliotekssektorn. Ina Marit 
Torsvik Bertelsen hoppas att biblioteksdelen 
av abm-utveckling läggs ner helt så att man 
kan fokusera skarpare på den nationella bib-
liotekspolitiken. Hon menar att abm-myn-
digheten misslyckats helt med att utnyttja de 
möjligheter de fick.

– De stora projekten har stannat av, byrå-
kratin har slukat för mycket pengar och för 
de flesta små bibliotek ute i landet betyder 
abm-utvikling ingenting. Myndigheten har i 
princip enbart föreslagit att de ska läggas ned, 
menar Ina Marit Torsvik Bertelsen.

Hon vill istället jobba för att Norsk Biblio-
tekförening och andra involverade i debatten 
ska sätta in resurserna för att Nasjonalbiblio-
teket ska få ett mandat som säkrar folkbib-
liotekens utvecklingsmöjligheter. På så sätt 
säkras även alla medborgares tillgång till bib-
liotekstjänster, konstaterar hon. 

Biblioteksstrid i Norge

Styrelsen för "(!-utvikling har avgått efter att det blivit känt att Nasjonalbiblioteket ska ta 
över "(!-utvecklingsansvaret. Det har hörts både bu och bä inför beskedet.
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Biblioteksvaruhuset

Lammhults Biblioteksdesign AB  |  Åkergränden 7  
221 00 Lund  |  Tel. 046 31 18 50  |  www.eurobib.com

Alla priser exklusive frakt och moms.

Beställ direkt. www.eurobib.com Tel 046-31 18 50

Biblioteksvaruhusseet

Vi gör det enkelt för dig!
 Färdigt set med bord och stolar för en modern
 och lättarbetad studie- eller mötesplats. 
 Det attraktiva priset får du på köpet!

Start 
CS I 
Innehåller 4 Copestolar svarta, 38086 
 1 Sunonbord start, 4510 
38087 CS I start 8 900:-

CS II 
Innehåller 4 Copestolar natur, 38085 
 1 Sunonbord start, 4510 
38088 CS II start 8 900:-

CS III 
Innehåller 4 Cope karmstolar svarta, 38090
  1 Sunonbord start 4510
38091 CS III start 9 500:-

CS IV 
Innehåller 4 Cope karmstolar natur, 38089 
 1 Sunonbord start, 4510 
38092 CS IV start 9 500:

Fortsättningssektion 
CS I  
Innehåller 4 Copestolar svarta, 38086 
 1 Sunonbord fortsättning, 4511
38096 CS I fortsättning 7 900:-

CS II 
Innehåller 4 Copestolar natur, 38085 
 1 Sunonbord fortsättning, 4511
38097 CS II fortsättning 7 900:-

CS III 
Innehåller 4 Cope karmstolar svarta, 38090 
 1 Sunonbord fortsättning, 4511
38098 CS III fortsättning 8 500:-

CS IV 
Innehåller 4 Cope karmstolar natur, 38089 
 1 Sunonbord fortsättning, 4511 
38099 CS IV fortsättning 8 500:-

38091 CS III, Start

38088 CS II, Start 

Rabatterat paketpris: 
Spara upp till 
4 600 kr
jämfört med att köpa separat!

Sunon bord Cope stol Cope karmstol
B1600 x D1600 x H750 mm. B455 x D490 x H750 mm. B540 x D490 x H750 mm.

9 500:-

8 900:-
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Böcker, film och musik kan 
göra livet lite lättare för svårt 
sjuka barn på sjukhus. På 
Akademiska i Uppsala får 
barnen nu en möjlighet att för 
en stund glömma varför de är 
där genom ett alldeles eget 
bibliotek på barnsjukhuset.

 
!" )*+  ",*&$-.

 Akademiska sjukhuset i Uppsala  
 är ett av Sveriges största sjukhus.  
 I dag är tre bibliotek knutna till  
 sjukhuset: sjukhusbiblioteket, 

Uller åkersbiblioteket och numera också 
barnbiblioteket. Sex biblioteksanställda arbe-
tar i verksamheten och de känns igen på sin 
arbetsuniform- den röda skjortan. Biblioteket 
och böckerna tillhör landstingets verksamhet 
och Uppsala stadsbibliotek sköter driften. 
När bbl besöker Akademiska i början av fe-
bruari är det ingen vanlig dag. Det råder fest-
stämning och det bjuds på fruktspett, snacks 
och cider. Författaren och illustratören Johan 
Unege finns på plats när barnbiblioteket ska 
invigas. På barnavdelningen står Pippi Lång-
strump alias Anna-Karin ”Ako” Oldeberg och 
sjörövaren Anders ”Grosse” Grotherus och 
spelar välkända barnvisor på nyckelharpa och 
ståbas. De bägge musikanterna lyckas få både 
barn och vuxna som samlats i korridoren att 
sjunga med. Kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth (M), på inför-valet-turné i Uppsala 
där bl a invigningen av biblioteket stod på 
programmet, talade om kulturens betydelse 
vid sjukdom:

– Att få tillgång till böcker kan påverka vil-
jan. Barnen kan hålla sina drömmar och önsk-
ningar vid liv. Kanske kan de få fly till fantasin 
och få skratta med hjälp av böckerna också.

Det nya lilla barnbiblioteket, som framför 
allt vänder sig till barn i förskoleåldern och 
upp till tolvårsåldern, ligger intill lekterapin 
och sjukhusskolan på barnavdelningen. Tan-

ken är naturligtvis att de sjuka barnen ska få 
närmare till biblioteket.

– Det ska finnas en möjlighet till paus från 
alla sjukhusrutiner. Både föräldrar och barn 
kan relativt enkelt få en chans att slippa sjuk-
husmiljön genom att besöka det lilla bib-

lioteket, säger bibliotekarien Kristina Jagell 
Norrby. 

De äldre barnen, tonåringarna, är hänvisa-
de till ett särskilt ungdomsrum i anslutning 
till lekterapin eller till det stora sjukhusbib-
lioteket. För de barn som är för sjuka för att 

En egen vrå 
för de små 
på sjukhuset

Lova Karlsson och hennes pappa Daniel Karlsson tycket att det är bra med ett bibliotek på 
barnsjukhuset.

?&1&
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få lämna sin sjukhussäng eller förhindrade på 
grund av smittorisker finns alternativ. Dels 
kommer bokvagnen till varje rum en gång 
i veckan, dels kommer det även att finnas 
speciella temaväskor för barnen på varenda 
vårdavdelning . Dessa innehåller böcker, spel 
och annan media kring teman som spänning, 
djur, roligt etc. En satsning på ett antal mobila 
enheter, så kallade drömställen, görs också för 
de barn som är förhindrade att lämna avdel-
ningen eller sjukhussängen. Det handlar om 
ett slags vikbara skåp som kan ställas intill 
sängen så att barnen kan läsa eller lyssna på 
ljudbok eller musik. Sammantaget innebär 
det bättre service och tätare kontakt med både 
patienter, närstående och vårdpersonal. Barn-
biblioteket är en del av ett samarbete mellan 
sjukhusbiblioteket, lekterapin, sjukhussko-
lan, sjukhusbiblioteket, Kultur i vården samt 
länsbiblioteket. Kulturrådet har finansierat 
det hela med 200 000 kronor vilket möjlig-
gjorde ett gediget förarbete där behov och 
strukturer har setts över i en grundlig förstu-
die gjord av Anna-Lotta Jadinge. Själva plane-
ringsarbetet av biblioteket tog ungefär två år. 

– Vi har valt att sätta fokus på och lyfta fram 
det friska i människorna. Här ska man kunna 
glömma, eller fortsätta att odla sina intres-
sen. 

Bibliotekarien Anders Granström, som 
är med vid invigningen, arbetar på sjukhus-
biblioteket men inte i barnbiblioteket. Under 
sina bokvagnsronder på avdelningarna möter 
han alla sorters människor från samhällets 
alla skikt. 

– Man lär sig att möta behoven. Jag har med 
mig en bunt jakt- och fisketidningar när jag 
besöker avdelningen för hjärt-kärlsjukdomar. 
Vi brukar säga att vi sysslar med schabloner, 
inte fördomar, säger han med glimten i ögat. 

Många av patienterna är relativt ovana 
biblioteksbesökare. Därför känns det bra när 
man lyckas få just dem att använda bibliote-
ket, menar Anders Granström. När det gäller 
utlån så är det deckarna och de mer lättsmälta 
böckerna som är populärast. Enligt Anders 
Granström har man inga problem med dis-
kussioner om fin- och fullitteratur. 

– Förströelseläsning och böcker av Sigge 

Stark är helt ok. Här måste tröskeln vara extra 
låg. När man är sjuk så orkar man helt enkelt 
inte alltid läsa den tyngsta litteraturen. Tid-
skrifter och ljudböcker är därför populära, 
konstaterar han.

Biblioteket består i princip av en barnavdel-
ning, ett öppet magasin och en vuxenavdel-
ning. Biblioteket vänder sig till både patienter, 
anhöriga och förstås sjukhuspersonalen. Den 
sistnämnda gruppen är förstås viktig internt. 
De datorer som finns används flitigt. När bib-
lioteket stänger klockan 15 ställer personalen 
ut en snurra med pocketböcker som alla har 
tillgång till dygnet runt. 

– Ett visst svinn förekommer men det stäl-
ler inte till något större problem. 

En utmärkt enkel och bra idé eftersom 
många av böckerna är gåvor som på detta sätt 
smidigt återanvänds. Samtliga dagstidningar 
återanvänds också. När biblioteket stänger är 
det ok att ta med sig en av de lokala dagstid-
ningarna. 

Anders Granström och de andra biblioteka-
rierna tjänstgör också i Blå Rummet som i för-
sta hand vänder sig till anhöriga och patienter 
som vill läsa facklitteratur i syfte att skaffa 
sig mer kunskap kring olika sjukdomar. Sjuk-
sköterskor finns på plats för att informera 
medan bibliotekarierna ansvarar för inköpen 
av facklitteratur. Biblioteket ansvarar för 
kulturevenemang på sjukhuset, bland annat 
har man anordnat film- och teatervisningar, 
Rock therapy, jazzkonsert på akuten och Kjell  
Eriksson har talat om sitt författarskap. 
Genom samarbete med framför allt Kultur i 
länet och studieförbundet Sensus har biblio-
teket kunnat erbjuda olika gratisaktiviteter. 
Anders Granström trivs med sitt arbete. Han 
menar att det är viktigt att inte glömma de 
äldre patienterna: 

– Barn är sällan riktigt ensamma på samma 
sätt som en del av de riktigt gamla patienterna 
är. Att få hjälpa en ensam 85-åring tycker jag 
är minst lika viktigt.

På något sätt känns det som om Akade-
miska sjukhusbiblioteket inser värdet av de 
berömda ringarna på vattnet. 

– Att få hjälpa en ensam %'-åring tycker jag är 
minst lika viktigt, säger bibliotekarien Anders 
Granström. 

?&1&
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Kunskapsöverföringen mellan generationer har traditionellt sett skett genom att de äldre 
vägleder de yngre. Nu befinner vi oss i ett skede där förhållandet är omvänt, i alla fall när det 
handlar om användningen av nya medier och teknik. 
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 Digital turist är ett koncept fram- 
 taget av Kulturdepartementet och  
 Medierådet i samarbete med  
 Nordicom. Det syftar till att öka 

kunskapen om barns och ungas medievardag. 
Satsningen rymmer en konferensturné och ett 
digert informationsmaterial i tryck och på nä-
tet för att sprida kunskap om de ungas medie-
kompetens. Den första av fem upplevelse- och 
förståelsekonferenser ägde rum i Södertälje i 
början av december förra året. På Safer Inter-
net Day, den 9 februari i år, hade turen kommit 
till Stockholm. Biblioteken och bibliotekari-
erna – med några få undantag – lyste med sin 
frånvaro på en konferens där uppslutningen 
annars var stor. Priset kan knappast ha varit 
avgörande. 250 kronor för en heldag som dels 
involverar intressanta föredrag av etablerade 
forskare, dels en praktisk upplevelsedel där 
unga guidar vuxna i sina digitala aktiviteter 
samt kaffe och lunch – en billig peng i kompe-
tensutvecklingssammanhang. 

Under dagen bjöds på en hel del kunskap 
som ganska kraftfullt motsäger och ifrågasät-
ter den verklighet som löpsedlarnas medie-
retorik försöker göra till en sanning: nätet och 
de sociala medierna som en hotfull och farlig 
plats för barn och unga, befolkad av pedofiler, 
solkad av övergrepp och mobbing. 

Medierådet, som är en kommitté inom Re-
geringskansliet och som arbetar med frågor 
om mediepåverkan och barns och ungas med-
iesituation, har som en central uppgift att ta 
fram fakta och underlag om dessa gruppers 
användning och upplevelser av medier.

Ett sådant underlag utgör undersökningen 
Unga & Medier 2008 där 2000 barn och unga 
mellan 9 och 16 år har fått svara på frågor om 
sin medievardag och sina medieerfarenheter. 
Det är den tredje undersökningen av detta slag 
som Medierådet har gjort och den är i huvud-
sak en uppföljning av de undersökningar som 
gjordes 2005 och 2006. Det gör det möjligt att 

inte bara skapa sig en aktuell bild av läget utan 
även avläsa eventuella utvecklingstendenser. 

En mycket konkret förändring sedan under-
sökningen 2006 är att nätanvändningen kry-
per nedåt i åldrarna, dvs andelen väldigt unga 
på nätet ökar. Enligt Ann Katrin Agebäck från 
Medierådet är idag hela 50 % av 4-åringarna 
ute på nätet. I höst kommer Medierådet att 
presentera en ny undersökning, 2010 års ver-
sion av Unga & Medier, och där kommer man 
att inkludera 2-åringarna i mätningarna. 

En annan viktig förändring som kan avlä-
sas mellan undersökningarna 2006 och 2008, 
handlar om televisionens roll. Under lång tid 
var tv den självklart dominerande medie-
bäraren, vilket de två tidigare undersökning-
arna (2005 och 2006) styrker. Men andelen som 
uppger att de har tv på sitt rum har sjunkit 
rejält i 2008 års undersökning: 45 % mot 53 % 
2006. Samtidigt har datorerna i allt större ut-
sträckning flyttat in i barnens och ungdomar-
nas rum. Idag har barn och unga snarare dator 
på rummet än tv, vilket Ann Katrin Agebäck 
betecknar som något av ett paradigmskifte.

tv är fortfarande den vanligaste mediefor-
men, 78 % ser på tv varje dag men tittandet 
har minskat markant sedan 2006. Använd-
ningen av internet ökar kraftigt: drygt 62 % 
av alla unga (12–16 år) anger att de använder 
internet varje dag. Motsvarande siffra bland 
barnen (9–12 år) är 30 % och det är nära nog 
en fördubbling jämfört med 2005. Internet 
är också den medieform som har största an-
del högkonsumenter (18 %), dvs som ägnar en 
medieform tre timmar eller mer per dag. 

Men den som tror sig se en ”förlorad ge-
neration” vars hela referensram hämtas och 
byggs upp framför en skärm får tänka om. 
Statistiken ger andra besked: irl-sysslorna 
inte bara dominerar barns och ungas vardag, 
dessa prioriteras också av dem själva. Att träf-
fa kompisar (hemma eller ute) är mer priori-
terat än medier. 

Vad gör barnen och ungdomarna på nätet? 
De umgås först och främst. Med varandra och 
företrädesvis med folk de känner. Chattandet 
ligger i topp bland ungdomarna och har ökat 
från 65 % år 2006 till 73 % år 2008. Bland barnen 

Femtio procent av 
4-åringarna på nätet

Vad gör barnen och ungdomarna på nätet? 
De umgås först och främst. Med varandra och 
företrädesvis med folk de känner. 

– L Ä G E T ?
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Mest populärt
!"#$"%&#"'( undersökning visar att barn 
och unga ser på förhållandevis ”snälla” tv-
program. Både bland barnen ()–*+ år) och de 
unga (*+–*, år) fi nns en tydlig Topp --lista. 
Bland barnen är det Simpsons, Let´s Dance 
och Andra Avenyn. De unga anger: Simpsons, 
Andra Avenyn och Vänner. Förhållandevis 
många anger att de ser något nyhetsprogram 
på tv (Aktuellt, Rapport etc) någon gång ibland 
och det är i högre grad pojkarna som söker 
upp nyhetsprogrammen.

De sex mest populära dator- och tv-spe-
len hos barnen och de unga (oaktat ålder och 
kön) är i fallande ordning: Sims +, Sims, World 
of Warcraft, Counter-Strike, Guitar Hero och 
Singstar. Relaterat till ålder och kön kan man 
se att majoriteten av barnen föredrar rela-
tionsspelen Sims i olika versioner. De unga 
spelar helst Counter-Strike, World of War-
craft och Sims +. Störst är skillnaden mel-
lan könen: fl ickornas favorit är Sims-spelen 
medan pojkarna spelar Counter-Strike och 
World of Warcraft. Guitar Hero är det spel som 
förefaller vara mest gångbart hos båda könen 
(Källa: Unga & Medier +../, Medierådet)
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Internationell 
jämförelse
01%2 345 6271( internetanvändning ser 
väldigt olika ut i Europa. Finland ligger högst 
med )8 9. Därefter kommer Nederländerna, 
Danmark och Estland med )- 9. Barns och 
ungas användning i Sverige hamnar på )* 9. 
Det land där barns och ungas användning 
är lägst är Italien, 8: 9. Även i Grekland och 
Cypern är andelen låg, :. 9. 

Motsvarande si; ror för de europeiska för-
äldrarnas internetanvändning anger att Dan-
mark, Finland och Island ligger i topp med 
)/ 9, följt av Sverige och Nederländerna, )< 9. 
Lägst andel föräldrar online har Grekland. Även 
Cypern (:< 9) och Rumänien (:/ 9) ligger 
lågt. I Italien, där barns och ungas användning 
var lägst i jämförelse med andra länder, är för-
äldrarna mer fl itiga internetanvändare, /+ 9. 
(Källa: EU Kids Online: Final report, +..))
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är spel den populäraste sysslan och då främst 
bland pojkarna. Det fi nns också en skillnad i 
kön när det gäller internetanvändningen som 
sådan, där bilden av fl ickorna som fl itigare in-
ternetanvändare än pojkarna, befästs. 

Mobbing och hot förekommer på nätet – 
liksom det gör utanför den digitala verklig-
heten. Fördelat på ålder är det vanligare att de 
unga har utsatts för detta (18 %) jämfört med 
barn (9 %). Det är vanligare att fl ickor har bli-
vit mobbade (18 %) än pojkar (9 %).

Så kallad grooming förekommer men inte 
i den utsträckning som man kan tro. Om det 
förekommer kan det, enligt Medierådets Ann 
Katrin Agebäck, noteras bland barn som re-
dan har ett riskbeteende eller som i sin livs-
situation redan är utsatta. Undersökningen 
visar också att barn och unga antingen inte 
bryr sig så mycket och/eller själva kan hantera 
sådana här situationer.

Andelen som uppger att de råkat ut för att 
någon talat sex med dem utan att de själva 
vill det, har stadigt minskat. 2008 svarade 
80 % ”Nej aldrig”. Motsvarande siffra för 2006 
var 76 % och 2005 63 %. Flickorna är mera ut-
satta än pojkarna. På frågan vad man gjorde 
ifall man blev utsatt svarade en majoritet att 
man blockade personen ifråga alternativt att 
man inte gjorde någonting eftersom man inte 
brydde sig. 

Av undersökningen framgår att på det hela 
taget tycks barn och unga ha det ganska trev-
ligt på nätet. Är det någonting de mår dåligt av 
så är det, enligt enkäten, verklighetens bilder 
av faktiskt våld och lidande (särskilt om det 
drabbar djur och barn). Spelat våld i tv-serier 
och fi lmer däremot, uppges i liten utsträck-
ning som något man mår dåligt av. 

De upplever också sin tillvaro någorlunda 
balanserad – i huvudsak är de nöjda med det 
sätt de spenderar sin tid och den tid de lägger 
på olika sysselsättningar. Vilket är mer än vad 
man kan säga om föräldrarna som också ingår 
som en del i undersökningen. De är i jämfö-
relse med barnen mindre nöjda med hur de 
spenderar sin tid: de tycker att de arbetar för 
mycket och att de tittar för mycket på tv. Inter-
net använder de vuxna för att handla, söka in-
formation, göra ärenden eller i jobbet – alltså 
helt andra saker än de unga vilket naturligtvis 
också präglar deras uppfattningar om det liv 
som deras barn lever framför datorn. Föräld-
rarna skiljer i stor utsträckning på den fysiska 
och digitala verkligheten. För de unga är det 
en och samma verklighet.

Vuxna använder den nya tekniken, de unga 
lever den. Den digitala klyftan skär mellan ge-
nerationerna och bland annat det vill Digital 
turist ändra på. Under våren kommer kon-
ferensen också till  Skellefteå, Halmstad och 
Karlstad.  Passa på att gå då. 

Länk: www.medieradet.se

På det hela taget tycks barn och unga ha det 
ganska trevligt på nätet.
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 N attvandrare, nattknappen, 
Lugna gatan och Farsor och mor-
sor på stan är kända företeelser 
och initiativ för att öka tryggheten 

för främst unga som rör sig ute om kvällar 
och nätter. Men vad är nätvandrare för någon-
ting? 

Det är vuxna som rör sig på nätet för att 
vara tillgängliga just som vuxna represen-
tanter bland barn och ungdomar. Syftet är att 
finnas som en tillfällig kontakt för ungdomar 
att bolla med, få stöd av och vid behov få hjälp 
med att komma i kontakt med andra profes-
sionella.

Fryshusets nätvandrare har funnits som 
verksamhet i drygt tre år men har under de 
senaste 1,5 åren uppmärksammats i allt större 
utsträckning. Det är en social verksamhet som 
stöds av Allmänna Arvsfonden och 
World Childhood Foundation och 
som involverar fem anställda in-
klusive verksamhetschefen Maria 
Soares Lindberg. På konferensen 
Digital turist fanns hon på plats 
tillsammans med nätvandraren 
Carolina Åkerlind för att presen-
tera verksamheten. Den kan sägas 
bestå av tre delar: 

1. Den egna sajten natvandrare.se 
där man bl a har en öppen chatt 
varje måndag-torsdag kl 19–22 be-
mannad av någon av nätvandrarna 
eller andra knutna till verksamhe-
ten. Vill man hellre chatta privat 
med en nätvandrare så kan man 
adda på msn. Den som använder 
sig av chatten är alltid anonym.

2. En annan del av verksamheten 
är nätvandring på andra sajter. De 
sajter som man finns på för närvar-
ande är: Fryshuset.se, kp-webben 
(dit normalt inga vuxna släpps in, 
men Fryshusets nätvandrare har 
fått en egen skrubb, enligt Maria 

Soares Lindberg), Ungdomar.se, Habbo.se 
(som riktar sig till de yngre), Qruiser.com 
(vuxen hbt-sajt men många unga finns där), 
Bilddagboken.se (som Facebook fast för yng-
re), World of Warcraft samt Facebook.

3. Det tredje benet i verksamheten är ett nät-
verk som bl a består av ett samarbete med fält-
arbetare och elevvårdspersonal från nästan 
alla Sveriges kommuner (en person från varje 
kommun). I nätverket ingår också Fryshusets 
sociala verksamhet, samarbete med ett 15-tal 
ideella organisationer samt Nätvandrarnas 
eget nätverk som bl a rymmer ett forum för de 
som arbetar med barn och ungdomars digi-
tala tillvaro i Sverige.

!"#$%!&'%'!%( målsättning är att barn 
och ungdomar ska ha tillgång till en vettig 
ansvarstagande vuxen på internet.

– De unga efterfrågar ett vuxet perspektiv, 

någon att ta spjärn emot, berättade Maria Soa-
res Lindberg.

Metoden är att vara närvarande men inte att 
tränga sig på. Det är alltid de unga som står för 
den första kontakten. Nätvandrarens kanske 
viktigaste förhållningssätt när de skapar rela-
tioner till barn och unga på nätet är att lyssna. 
Andra saker som är viktiga i bemötandet är 
att vara ärlig, att nätvandraren är tydlig i sin 
roll (man är vuxen, inte kompis), man ska vara 
klar över sitt syfte, vara en god förebild och ha 
roligt. Carolina Åkerlind, en av Fryshusets 
nätvandrare, berättar att hon möter många 
unga som har behov av att tala om tunga 
frågor. Om nätvandrarna finner det motiverat 
kan de hjälpa ungdomarna med kontakter till 
professionell hjälp.

– Vi ska inte bedriva terapi men vi kan för-
medla kontakter till t ex terapeuter och göra 
steget kort för dem som behöver hjälp, säger 
Maria Soares Lindberg. 

Samtalen handlar inte bara om 
svåra frågor, de kan kretsa kring 
stort som smått: fritidsintressen, 
upplevelser i vardagen, funde-
ringar kring utseende, trassliga 
vänskapsrelationer och rädslor. In-
tressant är att de flesta frågor som 
Nätvandrarna får från de unga på 
nätet handlar om upplevelser, före-
teelser och händelser som utspelar 
sig i den fysiska verkligheten och i 
liten grad om vad de upplever i den 
digitala verkligheten. 

Nätvandrarna själva har olika 
bakgrunder. En är medievetare, 
en annan socionom, en tredje är 
statsvetare etc. Väldigt mycket 
handlar Nätvandrarnas verksam-
het om att finnas där och fungera 
som bollplank för den som önskar. 
Men man arbetar också för att fler 
ungdomsarbetare ska möta sina 
ungdomar på internet, bl a genom 
att anordna utbildningar, föreläs-
ningar och seminarier. 

Fryshusets nätvandrare
De ska vara där de unga rör sig på nätet, vara synliga men inte påträngande och fungera som 
bollplank. 

”Vi är alltid tydliga med vilka vi är och varför vi är där” – ur broschyren 
om Fryshusets nätvandrare.
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 Ett digitalt testamente underlät-
tar onekligen för de anhöriga. Vad 
ska hända med min Facebook- sida? 
Ska den stängas eller omvandlas till 

en minneslund där de sörjande och anhöriga 
kan förena sig i sin sorg? Ska mina foton fin-
nas kvar på Flickr och vad ska hända med min 
blogg när jag loggat ut för sista gången? När 
de avlidna tar med sig alla lösenord i graven 
kan det vara svårt för de anhöriga att t ex städa 
upp med resultatet att många avlidna lever 
kvar på Facebook. Ingen kan avsluta kontot 
och medlemmar kan bli rekommenderade 
att bli vän med en person som inte längre är 
i livet. Nu dyker det upp företag som erbjuder 
tjänster som hjälper oss att fatta de besvärliga 
besluten om vad vi vill lämna efter oss i den 
digitala världen.

I min e-post landade nyligen ett pressmed-
delande om webbplatsen Mentomori.com 
som enligt eget förmenande ”tar ansvar för 
dina uppgifter på nätet när du avlider”. Man 
erbjuder en säker plats för lösenord och anvis-
ningar om vad som ska göras med konton som 
t ex Facebook och Twitter och andra platser på 
webben när användaren avlider. Man erbju-
der också användaren att spela in och spara 
videohälsningar till nära och kära. När man 
dör skickas hälsningarna ut till anvisade mot-
tagare samt kontouppgifter och anvisningar 
för vad som ska göras med respektive konto. 
Om man inte vill skicka ut uppgifter till anhö-
riga kan Mentomori sköta den delen.

Bakom sajten står något som heter 

Exclusive Solutions Stockholm ab och som 
upphovsman och grundare till Mentomori 
anges Can Umarlar. På Mentomoris hemsida 
uppges att man samarbetar med det svenska 
säkerhetsföretaget Secode, som är speciali-
serade på internetsäkerhet, för att säkerställa 
användarnas uppgifter. I det sammanhanget 
nämns också ett företag som heter Picsearch. 
På Secodes hemsida finns dock inte en sta-
velse om Mentomori. Men man kanske inte 
lämnar ut sina kunder av säkerhetsskäl… 
Och Picsearch verkar inte vara ett företag i 
säkerhetsbranschen utan lanserar sig som en 
”provider of video solutions and multimedia 
search services”. En snabb googling på Exclu-
sive Solutions Stockholm ger en träff: Google 
maps noterar en adress som placerar företaget 
i Brandbergen i Haninge utanför Stockholm. 
På Mentomoris hemsida uppger man också en 
adress, Exclusive Solutions Stockholm, också 
i Haninge men inte i Brandbergen utan på 
Vendelsö. Och varför i all världen är hela hem-
sidan på engelska – bara på engelska? Press-
meddelandet är skrivet på svenska. Och varför 
anges alla priser i euro? Man tänker sig förstås 
en större marknad än den svenska. 

Tjänsten är inte gratis. Man kan välja sin 
post mortem i en lite billigare baspakets-
variant (hantering upp till tjugo konton) el-
ler i en dyrare premiumvariant (hantering 
upp till 200 konton). Priset omräknat i kronor 
ligger som lägst på mellan 30–80 kronor per 
månad, beroende på om man tar bas eller pre-
mium och om man väljer en prenumeration 
på två år (billigare per månad) eller betalar 
månadsvis (dyrare). Vid det här laget känns 
det hela lätt bisarrt…

Ett annat initiativ i den digitala begrav-
ningsbranschen är My Webwill, som lanseras 
om några veckor i Sverige och usa, för att se-
dan expandera till Tyskland och England i ett 
första skede. Bakom idén står Lisa Granberg, 
som gick ut Beckmans Designhögskola i våras 
och Elin Tybring, som utbildar sig till civil-
ingenjör på kth. Tillsammans har de grundat 
företaget My Webwill som alltså kommer att 
erbjuda sig att ta hand om våra digitala kvar-
levor och hjälpa oss att arrangera ett värdigt 
digitalt avslut när den dagen kommer.

My Webwills ambition är att kunna erbju-
da ett brett utbud av tjänster. Det kan handla 
om att stänga och radera det som kunden 
vill ska tas bort efter den sista utloggningen; 
kanske ändra innehållet på det som ska vara 
kvar, till exempel arrangera din personliga 
minneslund där de anhöriga kan lägga in 
hågkomster; skicka iväg färdiga mejl, som 
kan innehålla lösenord som gör det möjligt 
för efterlevande att ta sig in i fotoalbum eller 
dokumentsamlingar, eller förser någon av 
kunden utvald person med inloggningsdata 
till en existerande blogg ifall önskemålet är 
att bloggen ska kunna fortsätta leva.

Också My Webwill har utarbetat ett system 
med olika betalningsmodeller.

– Tjänsten kommer applicera en så kallad 
freemium-modell där du kan välja mellan tre 
olika konton på My Webwill: gratis, premium 
årsavgift och premium engångsavgift, säger 
Lisa Granberg och fortsätter:

– Om du har ett premium-konto (gäller både 
års- och engångsavgift) kan du deaktivera 
dina konton, ändra informationen i dem samt 
överföra dina lösenord till anhöriga. Detta 

Döden på nätet 
– eller i grytan?

Det var väl bara en tidsfråga innan de skulle dyka upp – 
tjänsterna som erbjuder sig  att ta hand om ditt liv på nätet när du är död.

Man kan kalla dem för ett slags digitala vita arkiv. 
Men hur kan man bedöma om det är seriösa företag? 
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gäller för obegränsat antal konton. Om du har 
ett gratis-konto kan du deaktivera dina kon-
ton efter din död. Detta innebär att ditt konto 
antingen raderas eller blir osynligt, beroende 
på vilken sajt det är och vilka användarvillkor 
de har. Detta gäller för totalt tio konton.

Årsavgiften för ett premiumkonto är 199 
kronor. Man betalar i förskott och väljer vid 
nästa betalning om man vill fortsätta använ-
da tjänsten eller inte. Engångsavgiften för ett 
premiumkonto kostar 1 199 kr och ger ett livs-
långt medlemskap.

Lisa Granberg berättar hur det rent prak-
tiskt är tänkt att fungera:

– Först väljer du vilken typ av abonnemang 
som passar dig och dina behov. Därefter väljer 
du vad du vill ska hända med dina konton på 
olika sajter efter din död. Du kan deaktivera 
dem, ändra informationen eller överlåta dina 
kontouppgifter till anhöriga. Första gången 
du vill göra val för en sajt registrerar du dina 
lösenord för kontot du har på den sajten hos 
oss. Vi krypterar dina lösenord och gör dem 
icke läsbara, varken för hackers eller för oss på 
My Webwill.

Veckovis tänker My Webwill samköra sina 
kundregister med spar (Statens person- och 
adressregister) för att på så sätt få reda på om 
en kund har avlidit. När My Webwill, via spar, 
blir informerad om en kunds bortgång, låses 
den krypterade informationen upp och kun-
dens önskemål kan utföras. 

Men hur vet man som köpare av tjänster 
från digitala begravningsentreprenörer att 
man har med en seriös aktör att göra? Lisa 
Granberg menar att öppenhet, transparens 
och tillgänglighet är mycket viktigt.

– Att man som kund ska känna trovärdighet 
och känna sig säker med tjänsten är ju för oss 
det allra viktigaste. Som med alla tjänster på 
nätet gäller det ju att som kund använda sitt 
sunda förnuft. Från vårt håll arbetar vi väldigt 
mycket med att vara så öppna och transpa-
renta som möjligt. Det ska vara lätt att förstå 
hur tjänsten fungerar utan att behöva signa 
upp sig på något. Vi tycker även det är viktigt 
att man ska kunna testa med ett gratiskonto 
innan man eventuellt blir premium-kund. 
Sedan har vi olika samarbeten med partners, 
t ex med ett av världens största it-säkerhets-
företag som har godkänt vår process och han-
tering av lösenord, vilket är en trygghet för 
kunden, säger hon och fortsätter:

– Självklart kan det, som i alla branscher, 
dyka upp skojare. Därför gäller det att vara så 
tydlig som möjligt med hur tjänsten funge-
rar och framförallt vara kontaktbara och till-
gängliga.

Medierådet debatterade nyligen den digi-
tala döden i en artikel på dn debatt där man 
på grund av de svåra etiska frågor som väcks 
i sammanhanget efterlyser ”regler för hur vi 
ska handskas med döden på sociala nätverks-
sajter” och vidare vill man ha en diskussion 
om ”vem som fattar beslut om avlidna perso-
ners profi ler och bilder och vilka lagrum som 
gäller”. Vem ska bestämma? De anhöriga, 
sajtägarna eller kamraterna? Eller du själv via 
de digitala begravningsentreprenörerna. Och 
vänta bara, de kommer att bli fl er. 

Trött på 
sociala nätverk? 

=>(2$27"2 ?12 vara digitalt självmord. 
”Få tillbaka ditt riktiga sociala liv och frigör 
dig från alla energisugande nätverkspro-
fi lvänner”. Så uttrycker sig de som ligger 
bakom sajten Suicidemachine. Genom att 
logga in på sajten www.suicidemachine.
org med dina nätverkslösenord så är det 
möjligt att utplåna sig själv från Facebook, 
Twitter, Myspace och Linkedin. Med ett 
enkelt tryck på knappen tar det ungefär 
en timme att utplåna sina personliga data, 
utlovar företaget. Men som brukligt är i det 
stora landet i väster så slungas nu hot om 
stämning genom luften. Facebook är först 
ut med att sätta hårt mot hårt genom att 
hävda att det strider mot deras integri-
tetsregler att låta utomstående företag 
”döda” deras användare. Å andra sidan 
är det ett etiskt problem när människor 
dör och deras data och sidor fi nns kvar på 
webben. Det fi nns konkreta exempel på 
det från verkligheten. Vilka är det då som 
valt att begå digitalt självmord? På sajten 
fi nns o@  ciella meddelanden där männis-
kor i alla åldrar från olika delar av världen 
sagt adjö till tusentals vänner eller inga alls. 
Ibland har självmördarna även använt sig 
av möjligheten att uttrycka sin sista vilja. 
Till en av de bättre hör: 

May I rest in Reality
#$
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 Garaget på lönngatan – själva  
 lokalen är ett gammalt garage –  
 slog upp sina portar i kvarteret  
 Facklan den 8 februari 2008. Här 

bedriver man sedan dess verksamhet i bo-
stadsområdet Sofielund, mitt emellan Södra 
Innerstaden och Fosie. Till grannarna hör mu-
sikhuset Arena 305, Sofielundsskolan, Folkets 
hus och vårdboendet Trevnaden.

Ambitionen har varit att skapa en öppen 
mötesplats för Malmöborna och en plats där 
aktiviteterna till stor del utformas av dem 
som kommer till Garaget. Garagets ledstjärna, 
proklamerar man stolt på hemsidan, är att ta 
in och lyssna på de önskemål och behov som 
de som besöker och använder Garaget har.

I huset på Lönngatan ryms stadsdelsbib-
liotek, kreativ verkstad, möteslokaler, scen, 
ekologiskt café och – som ett led i Malmös 
satsning på medborgardialog – det så kallade 
Dialoglabbet. Det är en resurs och stödfunk-
tion med syfte att främja dialog som arbets-
redskap inom såväl kommunala förvaltningar 
som myndigheter, föreningar och företag. 
Garaget och Dialoglabbet finansieras med or-
dinarie kommunala medel och har inför 2010 
en budget på ca 3 miljoner. Det finns 4,5 tjäns-
ter på Garaget varav en fungerar som projekt-
ledare för Dialoglabbet.

Biblioteket i Garaget har kallats för ”experi-
mentsatellit där traditionell biblioteksservice 
utmanas och utvecklas i dynamisk miljö”, och 
även här har tanken varit utveckling genom 
dialog med användarna.

Biblioteket ingår som en del jämsides med 
alla andra verksamheter på Garaget och upp-
draget är att verksamheten ska spegla an-
vändarnas behov, säger Andreas Ingefjord, 
bibliotekarie och projektledare för Garaget-
biblioteket.

– Vi hade ingen fast plan när vi kastade loss. 

Det vi hade var resultatet av den dialogpro-
cess som ägde rum innan vi drog igång. Det 
var egentligen vår enda kompass och vi hade 
ett carte blanche att utgå ifrån detta, utan att 
snegla på hur saker tidigare har gjorts.

– Sett till det har det varit två ganska bra år. 
Vi har lyckats att ganska långsamt bygga upp 
biblioteksdelen och ganska långt integrerat 
den med resten av Garagets verksamheter och 
det på alla nivåer, säger Andreas Ingefjord.

Medvetet har man arbetat för att bibliote-
ket inte ska vara en liten skyddad nisch i lo-
kalen. Verksamheten ska leva på samma vill-
kor som de andra i Garaget och med flytande 
gränser. Man kan handla kaffe och dricka det 
bland böckerna likaväl som man kan ta med 
sig böckerna om man känner för att vara där 
folk sitter och målar… Samlingen har man 
byggt upp okonventionellt och utifrån önske-
mål och frågor.

– Vi har till exempel inte alla ämnen. Vi har 
de ämnen som är aktuella, som önskas och där 
vi ser att det finns intresse – det finns en ak-
tiv närvaro kring de olika ämnena. Vi började 
med bara 100 böcker som direkt hade önskats 
i den första processen. Responsen blev att 
man ifrågasatte om det här var ett bibliotek. 
Har man för få böcker, ja då är det många som 
ifrågasätter om man överhuvudtaget kan få 
någon slags kompetent hjälp. På ett år gick vi 
från 100 böcker till 3 500. 

– När ingen ifrågasatte längre drog vi slut-
satsen att vi att nu har vi nått en punkt där vi 
är alldeles lagom mycket bibliotek för att be-
sökarna ska känna det när de kommer in på 
Garaget, säger Andreas Ingefjord.

sab-system och de traditionella reglerna 
för hylluppställning bannlystets redan från 
början. Istället arrangeras samlingen på ett 
sätt som liknar bokhandelns eller som män-
niskor själva arrangerar sina egna boksam-
lingar. På Garagetbiblioteket sker det i dialog 
med besökarna och genom feedback i form av 
beröm och klagomål. När det gäller tekniska 
lösningar har man kastat loss från det kom-
munala nätverket och sökt egna lösningar 
som t ex öppna nätverk och därigenom kun-
nat erbjuda bättre it-service än vad ett bib-
liotek i vanliga fall kan göra. På Garaget tycks 
de okonventionella lösningarna ha en heders-
plats.

– Sedan är det mycket kring hur resten av 
Garaget fungerar som spiller över på bibliote-
ket och på all verksamhet. Vi lånar ut Garaget 
till människor som vill använda platsen för 
arrangemang och då låter vi de själva ta kom-
mandot över platsen. 

De flesta bokhyllor är flyttbara och vill man 
göra något som kräver att man möblerar om 
är det upp till de som kommer hit att göra det 
själva. De får vara här också när personalen 
inte är här, de har egna nycklar och larmkoder 
och sammantaget bidrar det till att den här 
platsen uppfattas på ett visst sätt av de som 
kommer hit, menar Andreas Ingefjord. 

– Det är inte så att allt handlar om fysiska el-
ler tekniska lösningar, mycket har det handlat 
om att bygga en mental miljö där människor 
känner att de har ett förtroende från oss och 
att de återgäldar med sitt förtroende. 

Vad innebär det att vara bibliotekarie och arbeta 
på Garaget
– Jag stormtrivs. Det blir större fokus på oss 
som yrkeskompetenta än vad jag känner att 
det blir på ett större, mer traditionellt biblio-
tek. Här uppstår många personliga möten. På 
Garaget blir man ifrågasatt på ett helt annat 
sätt och det är också meningen. Man ska som 
besökare känna att man kan komma till tals, 

Experimentsatelliten 
Garaget två år

I februari fyllde Garaget i Sofielund i Malmö två år och firade med fullspäckat program i 
kreativitetens tecken. Okonventionella lösningar är regel snarare än undantag för Garagets 
verksamheter – också i biblioteket.

” På Garaget tycks  
de okonventionella  
lösningarna ha en 
hedersplats.”
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vi uppmuntrar det och är bekväma med det, 
säger Andreas Ingefjord.

Han berättar om kollegor utifrån som tit-
tat på verksamheten på Garaget och sagt: Det 
är fantastiskt men jag skulle aldrig någonsin 
vilja jobba här.

– De säger att de skulle bli stressade. Vi har 
ganska få rutiner och det är ganska mycket 
som inte blir som planerat, man får lösa saker 
efterhand som de uppstår. Det kräver att man 
är snabb och flexibel, att man också trivs med 
att släppa människor lite närmare in på livet. 
Man kan inte gömma sig bakom infodiskar 
och rutiner. Vi har en väldigt personlig kon-
takt med våra besökare och har man fallenhet 
och läggning för det så är jobbet jätteroligt. 
Det är en väldigt kreativ, stimulerande och 
positiv arbetsmiljö. 

Det som är positivt är också det som ibland 
kan kännas tungt, enligt Andreas Ingefjord: 
att snabbt ställa om, lösa saker flexibelt och 

räkna med att vissa saker kräver mer energi. 
Det är också svårt ibland att försöka förklara 
verksamheten för människor runt omkring: 
varför man släpper kontrollen i så stor ut-
sträckning som man gör, varför man inte kan 
svara rakt på hur vårens verksamhet ska se ut 
helt enkelt därför att man ännu inte riktigt 
vet.

– Eftersom det är ett nytt och komplext 
koncept kan det vara svårt att förklara för 
de traditionella institutionerna vad vi är för 
något. På ytan kan det tyckas vara likt andra 
verksamheter men skrapar man lite på ytan så 
upptäcker man att det vi gör här är väldigt an-
norlunda, säger Andreas Ingefjord. 

” Eftersom det är ett nytt och 
komplext koncept kan det 
vara svårt att förklara för de 
traditionella institutionerna 
vad vi är för något.”
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 När tiden räcker till kastar man sig över tidningshögarna 
hemma och börjar sortera och kasta bort. Biblioteksbladet, 
i stora högar, som man tidigare bara ögnat igenom och 
läst rubrikerna. Hittade Annina Rabes krönika i nummer 7 

(2009): Biblioteken – inte en del av bokbranschen?
Intressant krönika. Den handlade om en debatt om bokbranschens 

framtid, där biblioteken inte var representerade. Författaren undrade 
vad det beror på. Även jag, som född i bokbranschen, undrar. Under 
min första tid i bokbranschen (början av 1970-talet) var det bokhandel 
som gällde. Som ung, nyfiken och vaken höll man ögonen öppna åt alla 
håll och trodde i sin unga enfald att bokhandel, förlag och bibliotek 
tillhörde samma bransch. Men ack, vad man bedrog sig. Alla roliga de-
batter och seminarier och annat riktade sig endast till biblioteken. Bib-
liotekarier talade om resten av branschen som ”kommersiell” i ytterst 
nedlåtande ordalag. 

Vid antagningen till Bibliotekshögskolan i Borås räknades däremot 
bokhandels- och förlagspraktik som godkänd. Men under utbildning-
en fick man lära sig att bokhandel och förlag var sådana som inte kunde 
något och bara var ute efter att tjäna pengar.

Det var antagligen befrämjande för hela branschen att det utbilda-
des så pass många icke-biblioteksmänniskor, men väl bokmänniskor, 
under en period. Så småningom drog Bok- och biblioteksmässan igång 
och alla samlades under ett och samma tak under några dagar varje år.

I min, numera gamla, enfald trodde jag att gränserna suddats ut mer 
och mer. Bokhandel och förlag har stärkt sin ställning betydligt under 
de senaste 20–30 åren. Man kan nästan påstå att de stuckit ut hakan, 
vilket är bra. Men om det ska innebära att man slår tillbaka mot biblio-
teken, som en omedveten hämndaktion, så är det ju inte alls bra.

Låt oss hoppas på att det helt enkelt beror på att olika delar av bran-
schen har olika informationskanaler. Låt oss även dela med oss av våra 
informationskanaler till varandra.

Länge leve boken (pappersboken), oberoende av vem som förmedlar 
den.

%&'$ ()$**+,-$.
Örebro universitetsbibliotek

Slänga är pro1sigt!

 Biblioteken har under många år tjänat en slant på att sälja  
 sina begagnade böcker. Kanske inte helt fel i dessa bistra  
 tider, men jag tror att vi måste tänka om.  
 Under hösten har jag och min kollega besökt alla förskolor 

i vår kommun för att lämna nya böcker till Läspåsen Extra. Läspåsen 
började som ett projekt och ingår nu i vår ordinarie verksamhet. Tio 
år har gått sedan vi började och det var dags för en rejäl översyn. Vi var 
utrustade med tejp och sax och lagade på stället.

Vad hittade vi i hyllorna på förskolorna? Jo, massor av halvtrasiga 
pek- och bilderböcker, utgallrade från bibliotek, kanske köpta av per-
sonalen eller av föräldrarna för en billig penning. Jag tror att barnen 
tappar ”respekten” för böcker som redan första gången de öppnar dem 
har trasiga pärmar, halvt utrivna sidor etc. 

Dessutom hittade vi mängder av Disneyinspirerade böcker, som 
inte hör hemma på förskolan. Varför inte vänligt, men bestämt tacka 
nej, när föräldrar kommer med gåvor, som inte når upp till några som 
helst krav på en bra bok.

Hur många gånger har ni hört någon säga: ”Men jag kan inte slänga 
böcker” och det kan jag ha viss förståelse för, men vi måste skilja på vår 
egen bokhylla och de böcker som vi har hand om som proffs.

Visst kan man sälja till exempel faktaböcker för vuxna inom områ-
det konst etc, men kasta alla ”sunkiga” och föråldrade barnböcker. 

Det är proffsigt!
+,, /$.01%.23

Sundbybergs bibliotek

Hjälp drabbade i Haiti
Efter jordbävningen i Haiti behöver befolkningen akut sjukvård, tak  
över huvudet, mat och rent vatten. Röda Korset finns på plats för att hjälpa.  
Ditt stöd går till den akuta insatsen i Haiti och det långsiktiga  
katastrofarbetet i området.
Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 72 900 eller sätt in 
pengar på Plusgiro 900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Bok- och biblioteksmänniskor

Dags att söka bidrag för 
LÄSFRÄMJANDE INSATSER
Kommuner och organisationer kan nu söka bidrag 
för att främja intresset för läsning och litteratur och 
utveckla nya former för läsfrämjande.

Sista ansökningsdag 1 april 2010.

Läs mer på www.kulturradet.se/lasframjande
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Vinter-OS
Hör idrott och bibliotek ihop? I varje fall var 
biblioteken i Vancouver och i den lilla grann-
staden Whistler inte oberörda av Vinter-os. 
I god tid fick de anställda vid Vancouver Pu-
blic Library anvisningar om vilka krav os-
sponsorer ställde på ”olympiad-relaterade” 
program. Uppfylldes inte dessa krav kunde 
staden få vite. Bland annat fick biblioteken 
inte sponsras av Pepsi eller Dairy Queen vid 
sina eventuella arrangemang utan enbart av 
os-sponsorerna Coke och MacDonald’s. Bib-
lioteken skulle se till att eventuella gäster el-
ler talare inte bar kläder av ”fel” märken, t ex 
märket Telus eftersom Bell var officiell spon-
sor. Hyrde biblioteket en ljudanläggning som 
inte var Panasonic måste de täcka över varu-
märket med tejp eller tyg eftersom Panasonic 
sponsrade os, etc. Riktlinjerna väckte bekym-
mer hos personalen. ”Övernitiskt”, menade 
ordförande i Kanadas biblioteksförening i en 
kommentar till American Libraries. ”Vi har 
viktigare saker att ägna oss åt.”

Nu behövde inte biblioteken i Vancouver 
bekymra sig. Det enda som tangerade olym-
piaden var att staden i årets läskampanj 
”One Book – one Vancouver” valt ”The Crazy 
Canucks: Canada’s Legendary Ski Team” av 
Janet Love Morrison och barnboken ”The 
Farm Team” av Linda Bailey, som handlar om 
hockeyspelande djur.

Biblioteket i Whistler berördes desto mer. 
Myndigheterna ville visa upp den fina, nya 
biblioteksbyggnaden för världen. Den för-
vandlades dock till ”Whistler Canada Olym-
pic House” avsett för mottagningar och andra 
evenemang, förutom att vara säte för Kanadas 
olympiakommitté, regerings- och myndig-
hetspersoner och Kanadas tävlande. Bib-
lioteket var stängt både före, under och efter 
olympiaden. Före os eftersom halva antalet 
bokhyllor och annat måste bort för att ersät-
tas av nya möbler och inredning, och efter os 
för att återställa biblioteket. Allmänheten lär 
inte ha klagat – undantagstillstånd gäller un-
der olympiska spel.

Biblioteken var också aktiva. Till exempel 
hade ”Library and Archives Canada” installe-
rat två utomhusutställningar om os-historia, 
en i Ottawa och en i Vancouver.
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Åsneburna bibliotek
Åsnor ska utnyttjas i bokprojektet ”Ethiopian 
reads”, berättade bibliotekarien Yohannes 
Gebregeorgis, då han gästtalade vid ala Mid-
winter Meeting i år. Han och hans medarbeta-
re har upprättat trettio barnbibliotek i skolor i 
och omkring huvudstaden Addis Abeba och i 
staden Awassa. Eftersom landet inte har några 
förlag har han också producerat tolv böcker 
för barn om landets egen kultur. Nu ska han 
utöka verksamheten genom att starta mobila 
bibliotek, burna av åsnor. Etiopien har värl-
dens näst största bestånd av åsnor (Kina har 
störst antal).

Inspirerade av hans projekt beslöt många 
bibliotekarier på biblioteksmötet att resa till 
Etiopien och delta i arbetet som volontärer 
eller donera böcker och pengar, skriver 
American Library på sin webbplats. Yohannes 
Gebregeorgis sökte politisk asyl i usa 1983 
och var verksam som bibliotekarie vid San 
Francisco Public Library fram till år 2002 då 
han återvände till sitt hemland. Han är en 
välkänd person – inte minst för att han utsågs 
till en av 2008 års ”10 Top Heroes” av den 
amerikanska tv-kanalen cnn.
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Efter jordbävningen
Efter den första chocken 
vid den förödande jordbävningskatastrofen 
i Haiti gällde det främst att rädda människo-
liv och begrava de döda. Men det krävs också 
resurser för återuppbyggnad av bl a undervis-
ning och kultur. Redan tidigt agerade ifla, 
ibby, International Committee of the Blue 
Shield och många andra organisationer ge-
nom att vädja om humanitär hjälp, men också 

om hjälp för att återställa kulturarvet, biblio-
tek, museer, arkiv etc. 

ibby (International Board on Books for 
Young People) har verksamhet på Haiti och 
kunde rapportera om alla universitet, skolor 
och bibliotek som störtat samman och be-
gravts eller skadats. Mirakulöst klarade sig 
Nationalbibliotekets byggnad även om hyllor 
och annat skiftade plats under jordbävningen. 
Nationalbiblioteket är också den enda bygg-
nad som står upprätt i hela området. 

#($4"

Leseåret 2010
Den stora kampanjen 
Leseåret 2010 har invigts av både kultur- och 
kunskapsministern tillsammans med abm-
utvikling, som fått i uppdrag att koordinera 
det hela. Målet är att stärka läskompetensen 
i hela landet. Främsta målgrupp är vuxna 
som läser lite eller har lässvårigheter, även 
om Leseåret vänder sig till hela befolkningen. 
Kampanjen ska också omfatta digital kompe-
tens. Leseåret startar projektet Leseløft som 
ska fortsätta till och med år 2014. Det är en 
bred satsning med åtskilliga inblandade – bl a 
Föreningen !Les, Leser søker bok, Norsk For-
fattersentrum, Landsorganisasjonen i Norge, 
Kommunenes Sentralforbund, Handels- og 
Servicenæringens Hovedorganisasjon och 
Næringslivets Hovedorganisasjon. Förutom 
abm-utvikling, som disponerar sex miljo-
ner, får lo fem miljoner och föreningen !Les, 
Leser søker bok och Norsk Forfattersentrum 
får vardera en miljon. 

Biblioteken spelar givetvis en central roll, 
men hur blir de kompenserade? Det är ännu 
oklart om lokala bibliotek kan söka bidrag 
från abm-utvikling. Kulturdepartementet 
har också gett besked om att man ”föreslår 
att biblioteksuppgifterna som idag ligger på 
abm-utvikling, i huvudsak ska överföras till 
Nasjonalbiblioteket” (läs mer på sid 14). Hur 
det hela kommer att utvecklas, och vad resul-
tatet blir, återstår att se.
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Robert Darnton
! e Case for Books: Past, Present, 
Future 
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Gary Hall
Digitize ! is Book!: ! e Politics of New 
Media, or Why We Need Open Access 
Now
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Debatten om boken 
och digitaliseringen var 
intensiv under hösten 
2009. I centrum för dis-
kussionen stod Google 
Book Search och har 
så gjort sedan företa-
get presenterade sitt 
bokskanningsprojekt på 
bokmässan i Frankfurt 
år 2004. Kontroverserna 
kring Google och öns-
kemål om rejäla sats-
ningar på digitalisering 
av kulturarvet i Europa 
har många dimensio-
ner. Motståndet från 
de stora internationella 
biblioteksföreningarna 
har framförallt gällt 
oron för att en stor del av 

världens litterära arv i digitalt format kommer 
att kontrolleras av ett enda företag. Författar- 
och förläggarföreningar har lyft fram hotet 
mot upphovsrätten. Man varnar också för att 
regeln att en bok bara får mångfaldigas om det 
sker med författarens tillstånd undergrävs. 
Googles försvarare inspireras av företagsjät-
ten och önskar att regeringar och bibliotek 
också ansluter sig till företagets målsättning 
att ”organisera all världens information och 
göra den tillgänglig och användbar överallt”. 
Upphovsrätten i sin nuvarande form ses som 
överspelad i det digitala tidevarvet.

En av de fl itigaste amerikanska debattö-

rerna kring Google och bokens framtid är 
Robert Darnton, kulturhistoriker och chef för 
Harvard University Library. Han har nu sam-
lat elva uppsatser om olika teman i böckernas 
historia i volymen The Case for Books: Past, Pre-
sent, and Future. För den som är intresserad av 
att följa händelserna och debatten om Google 
i usa är Darnton en sällsynt välinformerad ci-
ceron. När han började sitt arbete som biblio-
tekschef drogs han omedelbart in i kontrover-
serna och de juridiska turerna kring Googles 
planer på att digitalisera miljontals böcker. 
Det var med samlingarna på Harvard och tre 
andra universitetsbibliotek företaget hade 
tänkt inleda sitt storslagna projekt. Darnton 
kom att ägna stora delar av sina första två år 
vid Harvard åt ständiga, hemliga, överlägg-
ningar med Googles advokater och att försöka 
förstå vad en överenskommelse kring Google 
Book Search skulle kunna få för konsekven-
ser. Darnton är inte på något sätt motståndare 
till Googles ambition att göra böcker ”in the 
public domain” (bl a böcker där upphovsrät-
ten gått ut) fritt tillgängliga på nätet. Men 
han oroas av Googles monopolställning, vars 
strävan är att erövra marknader snarare än att 
vara bibliotekens allierade för att bevara och 
sprida kunskap.

The Case for Books uppehåller sig inte bara 
vid Google. Darnton resonerar om för- och 
nackdelar med en codex och en e-bok; pläde-
rar för Open Access och argumenterar för att 
vi ska spara tidningar också i tryckt form. Här 
fi nns välskrivna uppsatser till bibliografi ns 
försvar, läsandets mysterier och en elegant 
essä om nödvändigheten av bokhistoria. I 
grunden är det samma fråga och budskap som 
Darnton förmedlar, vare sig han botaniserar i 
dagstidningar, digitala samlingar eller i Upp-
lysningens förbjudna litteratur. Hur kan vi 
förverkliga den gamla drömmen om de lärdas 
republik, där medborgarskapet har utvidgats 
till att omfatta alla människor? Digitalisera 
och demokratisera!

Om nödvändigheten av Open Access argu-
menterar också medieprofessorn Gary Hall i 
boken Digitize This Book!. Antagligen har Hall 
”stulit” titeln från Abbie Hoffmans Steal this 
Book – som inte är stulen på mitt eget bib-
liotek! Trots huvudtiteln kan man säga att 
Halls bok är en mångordig, fi losoferande och 

politiserande, plädering för att universiteten 
ska bygga upp fritt tillgängliga arkiv eller re-
positorier, men inte inskränka detta till tid-
skriftsartiklar. Den nuvarande oa-rörelsens 
fokusering på tidskrifter, med sina rötter i 
naturvetenskap och medicin, uppfattar han 
som begränsande. Alla akademiska publika-
tioner bör vara fritt tillgängliga och då sär-
skilt böcker, som är helt dominerande inom 
humaniora. Hans utgångspunkt är en stark 
oro för utvecklingen av den högre utbildning-
en och den akademiska verksamheten i sin 
helhet. Egentligen är inte Hall intresserad av 
digitalisering eller Open Access för sin egen 
skull. Hans engagemang baseras nog mer på 
förhoppningen att oa ska göra det möjligt att 
förändra det nuvarande universitetssystemet 
i mer demokratisk och mindre ”marknads-
inriktad” riktning. För en läsare som inte skyr 
samhälls- och kulturanalytiska utvikningar 
eller några drabbningar med Derrida, Levinas 
och andra teoretiska giganter, är detta en bok 
som ger nya och ibland (för) hissnande per-
spektiv på något som kan tyckas enkelt: digi-
talisera boken och gör den fritt tillgänglig!
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Överbibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek

Tore Janson
Röster och tecken: om att lyssna, läsa 
och förstå

7(8%+2*95 : 7&;+2*(/;, ,--. 

Kanske är det enda som 
skiljer oss människor 
från djuren vår förmåga 
att refl ektera över till-
varon. Gud gav Adam 
ett uppdrag: han skulle 
hitta på ord och namn 
för alla saker som fi nns. 
Och det är väl lite så det 
är, saker laddas med 
innehåll och mening 

först när de namngivits och motats in i språk-
maskineriet.

Efter en bok om latinet och en om romarna 

Debatten om boken 
och digitaliseringen var 
intensiv under hösten 
2009. I centrum för dis-
kussionen stod Google 
Book Search och har 
så gjort sedan företa-
get presenterade sitt 
bokskanningsprojekt på 
bokmässan i Frankfurt 
år 2004. Kontroverserna 

Kanske är det enda som 
skiljer oss människor 
från djuren vår förmåga 
att refl ektera över till-
varon. Gud gav Adam 
ett uppdrag: han skulle 
hitta på ord och namn 
för alla saker som fi nns. 
Och det är väl lite så det 
är, saker laddas med 
innehåll och mening 

först när de namngivits och motats in i språk-

kemål om rejäla sats-
ningar på digitalisering 
av kulturarvet i Europa 
har många dimensio-
ner. Motståndet från 
de stora internationella 
biblioteksföreningarna 
har framförallt gällt 
oron för att en stor del av 

världens litterära arv i digitalt format kommer 

år 2004. Kontroverserna 
kring Google och öns-
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ger sig nu språkexperten Tore Janson i kast 
med detta oerhörda – att beskriva männis-
kan i hennes försök att tolka, att avkoda alla 
tecken och ljud som strömmar emot henne i 
skapelsen. Det som huvudsakligen intresserar 
Janson i Röster och tecken är mottagandet av de 
kommunikationsakter som har andra män-
niskor som avsändare: skrift och tal. Kanske 
kan det här vara på sin plats att, i förbigående, 
påminna om att detta, relativt friktionsfria, 
läsande och lyssnande till mänskligt språk en-
dast utgör en liten del av människans roll som 
tolkare. Även när det inte fi nns någon självklar 
avsändare känner människan sig märkligt be-
kväm i rollen som mottagare och avkodare. 

Också när du betraktar en bergssluttning 
är dina instrument för sökande efter och ska-
pande av mening påslagna. I någon mån blir 
berget till inför din blick. Det är inte längre 
samma berg efter att du har sett det, även om 
det kanske existerade redan tidigare. Du ser 
ett spår i snön och tänker att här har någon 
cyklat. Du ser ett moln på himlen och skyndar 
dig in under busskurens tak. Du läser världen 
och undviker därigenom problem. Men det 
fi nns naturligtvis inget som hindrar att man 
skapar nya problem åt sig också i sina försök 
att förstå och ordna ett kaotiskt och svårtolkat 
universum.

Det är intressant att jämföra tal och skrift. 
Det går snabbare att tala än att skriva, men 
det är effektivare att läsa än att lyssna. Om du 
tvingas få en längre text uppläst för dig blir 
du snart otålig. Den vane läsaren ser snabbt 
vad han kan hoppa över i en textmassa. Det 
tal som väller ur en babblande käft måste man 
däremot alltid ta emot i dess helhet, innan 
man kan konstatera att uppemot 60 procent 
av ordfl ödet bestod av onödig information.

Även om Janson aldrig säger det rakt ut – 
hans ”röst” är bedrägligt neutral genom hela 
texten – kan man läsa Röster och tecken som en 
skildring av kampen mellan det talade och det 
skrivna ordet. Skriften – boken – vinner, för-
stås. Men det föreligger självfallet ögonblick 
när texter (och andra informationsfl öden) 
bättre kommer till sin rätt om man tar emot 
dem med öronen: fi nt läst lyrik, bra teater, tal 
hållna av goda retoriker.

)+, !&55
S:t Larsbiblioteket, Lund

Graham Matthews, Yvonne Smith, 
Gemma Knowles
Disaster Management in Archives, 
Libraries and Museums

(+8<(21, ,--. 

Handbok i katastrofberedskap och 
restvärdesräddning (rvr) för konst- och 
kulturhistoriska samlingar, byggnader 
och miljöer

*&=+(/2&=0(*&1>5$1212, ,--. 

De fl esta utbildas och 
vet (bör veta) hur man 
skall agera om en brand 
bryter ut på arbetsplat-
sen, var t ex brandsläck-
are och utrymningsvä-
gar fi nns. Men vad gör 
man om själva bibliote-
kets samlingar skadas 
allvarligt av brand eller 
vatten? Restvärdes-
räddning är den insats 
då man försöker rädda 
skadade samlingar och 
en restvärdesplan bör 
ingå i varje institutions 
katastrofberedskap. 

Disaster Management 
in Archives, Libraries and 
Museums är en genom-

gång av katastrofberedskapen för arkiv-, bib-
liotek och museisamlingar i Storbritannien 
men också ett försök att ge en sammanfatt-
ning av hur det ser ut utanför Storbritannien. 
Boken baserar sig på ett forskningsprojekt av-
slutat 2006 där det bl a ingick en omfattande 
enkätundersökning om katastrofberedskap 
på landets institutioner men också på längre 
djupintervjuer som gjorts med aktörer inom 
området. Slående är att av de nästan 2000 in-
stitutioner som blivit tillfrågade har endast 
32 % svarat och av dessa har strax över hälften 
utarbetade katastrofplaner. 

I boken diskuteras både problemområden 

och lösningar men vad som skiljer den från 
andra i samma ämne är att frågeställningarna 
exemplifi eras genom utförliga citat från inter-
vjuerna. Genom dessa får man tillgång till de 
personliga erfarenheter som redan fi nns, ett 
mycket värdefullt material, allt från detaljpla-
neringar till mer övergripande organisatoris-
ka strukturer. Dessutom har man inom pro-
jektet inventerat den stora mängd (engelsk-
språkig) litteratur som fi nns inom området. 
Här fi nns avslutningsvis rekommendationer 
för ett fortsatt arbete med katastrofberedskap 
inom arkiv, bibliotek och museum. Boken är 
en viktig fördjupning och sammanfattning av 
dagsläget.

Handbok i katastrofberedskap och restvärdes-
räddning (rvr) för konst- och kulturhistoriska 
samlingar, byggnader och miljöer är en mer kon-
kret handlingsplan för att utarbeta en rest-
värdesplan och den fi nns att ladda ner gratis 
på Riksantikvarieämbetets hemsida. Huvud-
delen av boken består av checklistor kopplade 
till texter som förklarar, exemplifi erar och ger 
praktiska tips om hur man ska gå tillväga. Lis-
torna fi nns också i ett separat brukarvänligt 
format och kan därmed laddas ner och göras 
om för att passa in i olika typer av institutio-
ner. Vad som gör denna handledning så an-
vändbar är att den sätter in katastrofberedska-
pen i en svensk kontext, relaterar till svenska 
lagar, resurser och förutsättningar. Texterna 
är pedagogiska och avgränsade vilket gör att 
risken minskar att förirra sig i alla de olika ni-
våer som utgör en katastroforganisation.

)&!+,,+ 5.4$1 3+.(4$647"
Kungl. biblioteket 

De fl esta utbildas och 
vet (bör veta) hur man 
skall agera om en brand 
bryter ut på arbetsplat-
sen, var t ex brandsläck-
are och utrymningsvä-
gar fi nns. Men vad gör 
man om själva bibliote-
kets samlingar skadas 
allvarligt av brand eller 

räddning är den insats 
då man försöker rädda 
skadade samlingar och 
en restvärdesplan bör 
ingå i varje institutions 
katastrofberedskap. 

in Archives, Libraries and 
Museums

vatten? Restvärdes-
räddning är den insats 
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Hur påverkar Open Access 
vetenskapliga miljöer där 
forskningsresultaten är 
sekretess belagda? Johanna 
Dalmalm har undersökt 
attityder hos bibliotekarier vid 
sex forskningsinstitut. 

Slutna miljöer och 
fri tillgänglighet

!" .+$%"/(0%*"  *+.0"/**(#

 Diskussionen om Open Access,  
 publicering och tillgängliggöran- 
 de av forskningsresultat är väl eta- 
 blerad i bibliotekssfären. Johanna 

Dalmalms magisteruppsats understryker att 
den ofta positiva hållningen till Open Access 
(oa) är en naturlig konsekvens av att biblio-
tekarieyrket alltid har handlat om tillgäng-
liggörande av information. Bibliotekariers 
”demokratiska” syn på information stämmer 
överens med det som i uppsatsen omtalas 
som oa-ideologin, vars budskap och ambi-
tion är allas rätt att fritt ta del av vetenskaplig 
utveckling. Uppsatsen undersöker varför oa 
kan ses som en ideologi och belyser tillgäng-
lighetsfrågan ur ett sällan belyst biblioteks-
perspektiv genom kvalitativa intervjuer med 
sex bibliotekarier vid sex forskningsinstitut. 
Dessa är vetenskapliga miljöer, men mer slut-
na rum än de universitet och högskolor som 
oa-diskussionen oftast handlar om. En stor 
del av svensk forskning, drygt 77 procent, sker 
utanför akademin, vid forskningsin stitut, 
myndigheter och företag. 

Instituten där de intervjuade biblioteka-
rierna är verksamma har varierande ägande-
former: helstatligt finansierade, ägda av 
industrin eller samägda av stat och privat 
industri.

Instituten bedriver uppdragsforskning 
vilket kan innebära sekretessbelagda forsk-



[!" : "!#!] ($(#$&1,*-(#"+,1 31

ningsresultat samtidigt som institutens fors-
kare också riktar sig till allmänheten, genom 
att t ex medverka i medierna där man presen-
terar resultat och rapporter. 

Institutsformen kan i sig fungera som en 
barriär, alltså framstå som en motsats till 
Open Access. Uppsatsen ger en historisk bak-
grund till dagens diskussioner och forskning 
om tillgänglighet, informationsallmänningar 
och gåvoekonomi. Den kraftiga expansion av 
forskningen som skedde efter andra världs-
kriget skapade problem kring utgivning och 
förmedling av forskningsresultat. Mängden 
resultat kunde inte längre hanteras av forskar-
samhället, vilket skapade en ny lukrativ mark-

nad för kommersiella förlag och tidskrifter. 
Därefter har utvecklingen av internet föränd-
rat nämnda marknads förutsättningar. Samti-
digt har uppfattningen att en skattebetalande 
allmänhet har rätt att ta del av den forskning 
som man finansierar, etablerats som oa-ideo-
logisk hållning. I diskussionen finns också 
ifrågasättandet av det rimliga i att offentligt 
finansierade forskningsresultat måste köpas 
tillbaka i form av dyra tidskrifter. 

Inriktningen på ökad tillgänglighet och fri 
spridning av forskningsresultat har sin mot-
pol i utvecklingen av flera och nya barriärer, 
såväl tekniska, juridiska som kommersiella. 

Vid den ideologiska fronten står informa-

tionsallmänningarna (som oa) och gåvo-
ekonomin mot det så kallade ”non-sharing”. 
Non-sharing innebär att man förespråkar 
marknadsekonomiska principer, restriktio-
ner samt försvar för forskarsamhällets rätt 
att ha kontroll över investeringar som gjorts 
och att slippa finansiärers villkorade krav på 
oa-publicering. Johanna Dalmalm noterar 
i sin uppsats att själva språkbruket i diskus-
sionen och forskningen om tillgänglighet och 
tillgängliggörande bidrar till intrycket av en 
front och ett slagfält, med ord som battle, war 
och struggle.

Otvivelaktigt har den nya tekniken, tid-
skrifternas prislapp och status samt slaget 

KOMPETENSUTVECKLING PÅ DISTANS
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KURSER HÖSTEN 2010 KVARTSFART
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om publiceringsmarknaden, inneburit stora 
förändringar för bibliotekarieyrket, både be-
träffande arbetsuppgifter och hur man ser på 
yrkesrollen. Uppsatsförfattaren menar att det 
är väsentligt att bibliotekariernas uppfatt-
ning om förändringarna synliggörs. Att detta 
inte är givet märks i diskussionerna och trots 
att biblioteken befinner sig vid oa-ideologins 
frontlinje. 

När det gäller forskningsinstitutens håll-
ning till förändringarna upplever de inter-
vjuade bibliotekarierna bl a att institutets 
bibliotek inte riktigt räknas, att forskare och 
andra knutna till institutet ger uttryck för 
okunnighet och en föråldrad syn på vad bib-
liotekarierna ägnar sig åt. 

Från yrkesvardagen berättar forsknings-
institutens bibliotekarier hur deras egen atti-
tyd till Open Access och fri tillgänglighet kan 
vara ekonomisk och pragmatisk, snarare än 
ideologisk. En knapp budget påverkar för-
värven till institutet, man söker aktivt efter 
gratis artiklar, från internet eller andra biblio-
tek. Bytessystemet med gratisartiklar påver-
kas av att internationella forskningsinstitut 
övergått till publicering enbart hos kommers-
iella förlag. Det gör att bytesverksamhet inte 
längre är tillåten. 

Bibliotekarierna upplever å ena sidan att 
vetenskapligt material blivit mer tillgängligt, 

å andra sidan att utvecklingen går i motsatt 
riktning, med mer sluten forskning.

Institutens bibliotekarier skiljer sig åt när 
det gäller hållningen till oa-ideologi kon-
tra non-sharing. Attityden kan också variera 
beroende på vilken fråga och aspekt det gäl-
ler. I ekonomiska och upphovsrättsliga sam-
manhang försvåras bibliotekariernas arbete 
när information inhägnas. De som är positiva 
till oa-ideologin kan alltså vara det på grund 
av knappa ekonomiska förutsättningar men 
också för att man sympatiserar med ideolo-
gins kärna, att det kommer samhället till nytta 
att vetenskapliga upptäckter sprids. Samtliga 
intervjuade anser att deras arbete försvåras av 
upphovsrättslig reglering av spridning och 
publicering av material. Upphovsrättsregler 
anses vara knepiga och svåra att följa. Svårig-
heterna diskuteras med kolleger men det hän-
der att man chansar på att det blir rätt, bland 
annat för att inte ge avkall på servicen. 

Uppsatsförfattaren menar att erfarenheter-
na gällande upphovsrättsfrågor skulle kunna 
motivera bibliotekarierna att arbeta mera med 
oa-material. Vilket i sin tur skulle fungera 
som att i praktiken stödja oa-ideologins am-
bition att vidga informationsallmänningarna 
och att därmed motarbeta non-sharing-ideo-
logins regler och inhägnande av material. 

Två av de intervjuade bibliotekarierna före-

slår också nya modeller utifrån idéer som hör 
ihop med oa-ideologin och som betonar bib-
liotekariens och bibliotekets roll som spindeln 
i nätet som knyter samman ett ämnesområde, 
dess innehåll, aktörer och verktyg. 

Även där det finns idéer om förändring är 
de ännu långt ifrån biblioteksyrkets praktik 
vid forskningsinstituten. 

Oavsett hur forskningen finansieras vid 
instituten arbetar man inte i någon större 
utsträckning med oa eller öppna e-resurser i 
allmänhet. Forskningsinstituten präglas sna-
rare av marknadsekonomiska principer och 
non-sharing-material dominerar. Oavsett 
vilka sympatier som bibliotekarierna har, för 
eller emot oa-ideologin, kan inte forsknings-
institutens bibliotek betraktas som informa-
tionsallmänningar på samma sätt som andra 
bibliotek. 

Johanna Dalmalm: Det finns någon slags 
Open Access där ute. En idé- och ideologia-
nalys av bibliotekariers förhållningssätt till 
Open Access vid sex forskningsinstitut. Ma-
gisteruppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap vid Institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 
+..):+8.

Läs biblioteks- och informationsvetenskap.  
Nu har du möjlighet att läsa biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet. 
Ett nytt, modernt och internationellt universitet i Småland. 

 Lnu.se/amnen/biblioteks--och-informations--vetenskap eller 
kontakta Angela Zetterlund, angela.zetterlund@lnu.se

Sök på 
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Erik Lindfelt
” Har ni nåt om 
sjäjkspirr”

 Måndag morgon.  
 Klockan är strax efter nio. I 
 tidningsrummet på Jönköp-
 ings stadsbibliotek prasslade 

de första och ganska fåtaliga farbröderna med 
dagens skörd. Lugn.

Med ens bryts stillheten. Trettiotalet hög-
stadieelever stormar in. Tittar undrande: Men 
vad fan, bibblan öppnar ju inte förrän tie! 

Personal tillkallas. De vilsna släpps in. För 
att strax börja rusa runt bland hyllorna. ”Vi 
skulle hitta nåt om nån sjäjkspirr sa dom på 
skolan!” 

Skolan – en av stadens större friskolor. Lä-
rare hade eleverna inte med sig. Hon eller han 
hade blivit sjuk. Och vikarie stod inte att upp-
bringa. Så skolledningen kom på den lysande 
idén att sända hela klassen till biblioteket. För 
att den skulle hitta något om någon sjäjkspirr. 
Skolbibliotek var inte att tänka på. Det hade 
friskolan inte något. Men visst öppnade stads-
biblioteket nio? Trodde i alla fall skolledning-
en. Och satte kidsen på bussen. I riktning bib-
lioteket – där brukar de ju tas emot väl. 

Och visst – biblioteket säger inte nej till be-
sökare. Även om det inte är brukligt att släppa 
in oanmälda skolklasser utanför ordinarie 
öppettid. Men att ha den stojande hopen vän-
tandes bland de morgonpigga tidningsfarbrö-
derna (som inte gör vågen över ljudlig heter) 
nästan en timme bedömdes som ett sämre 
alternativ. Alltså, in med ungarna. Som också 
hittade något om den där sjäjkspirr. 

Under de senaste åren har en våg av privati-
seringar svept över landet. Det avregleras och 
konkurrensutsätts. Entreprenader och intra-
prenader. Upphandlingar. Vodkafabriker och 
vårdscentraler har gått under klubban. I vissa 
fall slumpats bort. 

Om detta är inte mycket att säga. Alliansen 
vann valet och i programmet mörkades inte 
privatiseringsivern. Under devisen ”valfri-
het” skulle Sverige omformas. 

Nu är vi där. Apotek säljs. Friskolor som 

lockar med hippa kurser och egna datorer 
startar i fart. Marknadsföringsidéerna är mer 
än kreativa. En friskola – också i Jönköping – 
betalade några elever för att få sina klasskom-
pisar att byta från den kommunala skolan. 
Äldreboenden och förskolor startas i privat 
regi. Hemtjänst privatiseras. En lockade de 
gamla med reda pengar. 

Nej, jag är inte fundamentalist när det gäl-
ler privata alternativ. Sonen gick i friskola på 
högstadiet. Brorsdotter och gudson gör det 
nu. Alla trivs eller har trivts. Skolorna, i olika 
städer, på det hela taget utmärkta. Entrepre-
nörer utanför det offentliga kan visa på ny pe-
dagogik och effektivare lösningar. Ändå und-
rar jag om fl er privatiseringar kommer att bli 
en valvinnarfråga i höst. Antalet fall där fusk 
och misskötsel har uppenbarats har varit litet 
för många. De negativa konsekvenserna för 
den offentliga sektorn för stora. Ökade skill-
nader mellan medborgare, mellan välinfor-
merade och välbärgade och alla andra, sticker 
i ögonen. När en glad småländsk sjukvårds-
företagare – och tillika moderat landstingspo-
litiker – oförblommerat deklarerade att man 
skall sikta in sig på ”de unga och friska” blir 
det helt enkelt för mycket. De gamla och sjuka 
då? undrar vän av ordning stillsamt. Och jag 
är inte övertygad om att dessa ständiga val 
som skall göras – det må handla om elbolag, 
teleoperatörer eller premiepensionen – får 
alla att jubla. Själv blir jag lätt matt över de 
olika erbjudanden som jag förväntas ta ställ-
ning till. 

På biblioteksområdet har antalet privati-
seringar hittills varit få. I Linköping vann det 
kommunala biblioteket fi lialupphandlingen. 
Vinstmarginalen på att låna ut böcker är nog 
inte tillräckligt hög. Vilket bristen på skolbib-
liotek hos friskolorna tydligt visar. 

Det är nog tur att det fi nns kommunala bib-
liotek kvar. Som tar emot friskoleelever när de 
vill veta något om sjäjkspirr. 

Miljard till 
kvalitetskultur

=12#"'( ?6='6%$2('$'6'$32"% får dela på 
närmare en miljard kronor. Regioner som ökar 
bidragen till kulturverksamheter av ”hög kva-
lité” prioriteras när Kulturrådet fördelar årets 
verksamhetsbidrag till kulturinstitutioner, 
museer och bibliotek. I år fördelar Kulturrådet 
drygt )<. miljoner kronor, vilket är en höjning 
av verksamhetsbidragen med -,: procent. 
Nytt för i år är att Kulturrådet kommer att an-
passa bidraget efter de regionala huvudmän-
nens insats. Det innebär att de landsting eller 
regioner som väljer att höja anslagen för ett 
museum eller en teater kommer att få höjda 
statliga bidrag, förutsatt att verksamhe-
ten håller hög kvalitet. De som ligger kvar på 
samma nivå som förra året får en mindre upp-
räkning. De regioner och landsting som väljer 
att sänka bidragen till kulturverksamheten 
kommer att drabbas av sänkta statsbidrag. 
Kulturrådet delar ut 8+,8 miljoner kronor till 
landets länsbibliotek, depåbibliotek och låne-
centraler samt till Internationella biblioteket 
i Stockholm. Högst bidrag, drygt 8,- miljoner 
får Stockholms stadsbibliotek/Internationella 
biblioteket, följt av Regionbibliotek Västra Gö-
taland som får -,/ miljoner, Informations- och 
lånecentralen i Malmö drygt - miljoner  och 
Sveriges Depåbibliotek som tilldelas +,8 mil-
joner kronor. Flera länsbibliotek får bidrag i 
storleksordningen kring *,* miljoner kronor, 
däribland Jämtlands länsbibliotek, Länsbib-
lioteket i Jönköping och Regionbiblioteken i 
Halland och Kalmar.

:/ regionala scenkonst- och musikinstitu-
tioner får dela på </<,< miljoner kronor i bidrag. 
Bland dem fi nns bland annat fyra operahus, 
Cirkus Cirkör, Oktoberteatern, Västanå Teater 
och NorrDans. +< regionala museer får verk-
samhetsbidrag på totalt *-),: miljoner kronor. 
Bland annat Gotlands museum och Norrbot-
tens museum får höjda bidrag för sitt arbete 
med att utveckla den samtida konsten. 

#$

Vi skräddarsyr Din biblioteks-
inredning – till standardpriser!

Arkitekter  Design  Inredningar
Tel. 046-524 41
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(21%' ?12 "2 ny gemensam och nationell 
biblioteksdatabas vara verklighet. I ett press-
meddelande, undertecknat av riksbiblioteka-
rie Gunnar Sahlin och 0'A:s vd Jonas Arvidsson, 
berättas att arbetet för att skapa en gemen-
sam, nationell databas har påbörjats. 

Idag fi nns två nationella biblioteksdata-
baser. =$0%$(, som drivs av ?0, är forsknings-
bibliotekens gemensamma katalog och 06%? 
är den katalog som främst används av folk-
biblioteken. Nu vill man underlätta för de som 
använder sig av söktjänsterna genom att för-
söka sy ihop en sökväg som täcker allt. 

?0 kommer att ansvara för drift av den na-
tionella databasen medan 0'A fortsätter att 
leverera bibliografi ska data och ge service till 
biblioteken. 

I pressmeddelandet fl aggar man för att de 
politiska beslut som fattas under våren gäl-
lande KB:s nya samordnande uppdrag kan 
komma att påverka arbetet.

– Vi har ju fått ett uppdrag av regeringen 
för att göra en planering för ett utvidgat an-
svar för folkbiblioteken. Den planeringen ska 
vi lämna ifrån oss den ) april. Och utifrån den 
kommer sedan inriktningen att bestämmas, 
dvs vad ska uppdraget innebära, vad ska vi 
göra etc. Och då hoppas vi och tror att detta 
med en nationell bibliotekskatalog är något 
som regeringen tycker är väldigt viktigt att 
vi genomför, säger riksbibliotekarie Gunnar 
Sahlin.

– En nationell biblioteksdatabas är ett 
starkt önskemål, trycket i frågan har ökat, och 
det fi nns en enighet mellan folk- och forsk-

ningsbiblioteken kring detta. I vår plan som vi 
arbetar med kommer det här med katalogen 
att stå väldigt högt på listan och då hoppas vi 
att den politiska ledningen tycker att vi är rätt 
ute: Får vi en gemensam nationell katalog gör 
vi det enklare för användarna och det är också 
mer rationellt att driva.

0'A har under en längre tid fört diskussio-
ner med ?0 om samarbete kring posterna där 
siktet har varit inställt på ett gemensamt sys-
tem. Målet är att den nya, nationella katalogen 
ska vara klar i januari +.**. Men arbetet drar 
knappast igång nu genast. Gunnar Sahlin de-
lar in processen i tre steg. Det första har man 
redan klarat av: nämligen att man med 0'A dis-
kuterat sig fram till en gemensam lösning.

– Det andra är att vi måste bestämma hur 
det tekniskt ska gå till, bland annat hur till ex-
empel poster ska levereras och tas emot. Det 
tredje steget handlar om det ekonomiska, det 
vill säga få en överblick av vad det kommer att 
kosta att föra över poster och vad den här ny-
ordningen kommer att kosta för =$0%$(.

Om regeringen ställer sig positivt till en ge-
mensam katalog hoppas ?0 på ekonomiska 
medel för det arbete det kommer att kräva.

– Det är inte gratis att göra en sådan här 
sak: det är poster som ska föras över, system 
som ska utvecklas, det är en annan driftsor-
ganisation som ska till och det är ett annat 
sätt att arbeta än vad det har varit tidigare – 
sammantaget gör det att den här övergången 
också kommer att ha ekonomiska implika-
tioner. !"

Burk och Libris går ihop?

Salongen i Norrköping

23%%?>B$27( ('1#(0$0=$3'"?( nya inter-
aktiva hemsida Salongen invigdes i början 
av februari. Den bygger på +..-konceptet 
som möjliggör tillgänglighet och delaktighet. 
Katalogen har slagits ihop med den 
traditionella hemsidan – allt för att besökaren 
från en och samma sida ska kunna leta medier, 
beställa, låna, recensera och sätta betyg. 
På hemsidan presenterar biblioteket sitt 
program och kommande evenemang, här kan 
man botanisera bland tidningar och tidskrifter, 
leta i data baser, ta del av vårens nya romaner, 
skriva egna texter och så har bibliotekarie Ola 
Gustafsson en litterär rådgivningssajt med ny 
text varje vecka. 

Den högtidliga invigningen skedde den , 
februari med program större delen av dagen 
och i närvaro av bloggaren och författaren Alex 
Schulmann. Allt sändes live via Bambuser. 
Adressen till Salongen är samma som tidigare: 
www.nsb.norrkoping.se !"

(S)-politiker om biblioteken

#"' C% D1=&% och politikerna uppmärksammar bibliotekens 
betydelse för välfärden i samhället. Socialdemokraternas IT-
politiska talesperson, Desirée Liljevall, tycker att samhället ska 
ta sig an den digitala klyftan med bibliotekens hjälp. I en intervju 
i Computer Sweden säger hon: 

”Funktionshindrade, äldre och utlandsfödda svenskar är grup-
per som har svårt att ta till sig det nya. De har heller inte möjlighe-
ten att lära sig. Samtidigt går vi mer och mer mot ett e-samhälle där 
myndigheter till exempel vill att vi hämtar blanketter via nätet”. 

Desirée Liljevall tror att lösningen kan fi nnas på Sveriges alla stadsbibliotek eftersom där 
fi nns tillgång till datorer och kunnig personal som kan hjälpa ”vanliga människor”. En idé är att 
återinföra datorkörkortet för dem som i dag inte har tillräckliga kunskaper. Verklighetens folk 
då? Nisse i Hökarängen? Abdullah i Malmö? Än är nog inte sista ordet sagt.

#$
www.devo.se

Vi skannar, digitaliserar 

och publicerar Sveriges 

kulturskatter.

Tack vare Historiska museet och CatView från 

Devo IT kan du surfa runt bland 415.000 olika 

föremål från istid fram till Gustav Vasa. 
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KULTUR 
 KANDIDATPROGRAM 180 HP
Angelägna perspektiv på människa, kultur och samhälle.
Sök senast . 
Mer information: www.kultur.gu.se
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ämningar, minnen, tankar och muntliga berättelser värda att ta tillvara 
– och att användas.
Sök senast . Mer information: www.historiskastudier.gu.se
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Nytt förlag för språkutveckling

2EB32 F>%=17 heter ett nytt specialförlag som startade +..) och 
som vill satsa på lättlästa böcker och pedagogiska produkter för barn 
och ungdomar som har behov av särskilt stöd i sin läs- och språkut-
veckling.

Förlaget är en fi lial till det danska läromedelsföretaget Specialpe-
dagogiska förlaget ((BF). Företaget fi nns redan i Sverige men enbart 
med pedagogiskt material till förskolan och grundskolan. Nu vill man 
utveckla verksamheten i Sverige och komplettera med bland annat 
lättläst skönlitteratur. 

Förlagschef på Nypon förlag är Lena Maria Nordstrand som under 
de senaste åren har arbetat med att ge ut och sprida lättläst litteratur 
för barn och ungdomar med lässvårigheter – bland annat i samarbete 
med specialpedagoger, lärare och bibliotekarier. 

Att Nypon förlag väljer att starta sin verksamhet just nu är ingen till-
fällighet – +.*. är ju som bekant tillgänglighetsår. Att man valt att döpa 
förlaget till Nypon förlag, förklarar man med: ”Nypon fi nns runtomkring 
oss, utan att vi tänker på det. För oss står nyponväxten för mångfald 
och är lika mångfasetterad som någonsin gruppen lässvaga barn.”

Man kommer också att samarbeta med 0'A med ett antal titlar för 
lästräning. 0'A kommer i detta samarbete att producera de nyutgivna 
titlarna som ett kombinerat material: bok och talbok där talboken sitter 
i en fi cka på insidan av främre pärmen. De första böckerna är skrivna av 
den danska författaren Kirsten Ahlburg.  !"

Nytt förlag för språkutveckling

2EB32 F>%=17
som vill satsa på lättlästa böcker och pedagogiska produkter för barn 
och ungdomar som har behov av särskilt stöd i sin läs- och språkut-
veckling.

Kulturhuset  c/o Borås Wäfveri
?6='6%56("' $ 03%&( som också rymmer biblioteket genomgår en 
omfattande renovering som beräknas vara klar i början av +.**. Un-
der tiden fl yttar både teater och bibliotek in i Borås Wäfveris gamla 
lokaler vid Viskan mitt i Borås. Konstmuseet, vars lokaler redan har 
renoverats, berörs inte av fl ytten. 

I februari var biblioteket stängt på grund av fl ytten men den 
* mars slogs dörrarna upp till kulturens nya, tillfälliga hemvist i väve-
riet. En nyhet i väveriet är Rum för barn – liknande det som fi nns i 
Kulturhuset i Stockholm där barn kan måla, läsa böcker och se tea-
ter. Rum för barn-satsningen sker i samverkan mellan så gott som 
samtliga institutioner som sorterar under Kultur i Borås. Verksam-
heten ska sedan fortsätta i det nyrenoverade Kulturhuset.

Britt-Inger Lindqvist, bibliotekschef, tycker att fl ytten till väve-
riet med dess industriella inramning och med högt i tak, är en bra 
och spännande lösning.

– Det är bra läge, häftiga lokaler och alla kan sitta samlade under 
samma tak. Utlåningshallen blir hälften av vad vi har idag – det kan 
också inspirera till nya och andra lösningar, säger hon.

!"

Teknikotrygga bibliotekarier
=C2(0$0=$3'"? #1=1%21 har i projektet ”Teknik, tillgänglighet, trygg-
het” genomfört en kartläggning av bibliotekspersonalens känsla av 
trygghet med teknik. Vilka saker känner man sig säker eller mindre 
säker på och vilka datorrelaterade frågor anser man sig kunna hjälpa 
biblioteksbesökarna med om det skulle behövas? Resultatet av kart-
läggningen visar att det fi nns en digital klyfta bland medarbetarna på 
biblioteken. Andelen som svarar att de är osäkra på teknik är genom-
gående hög. Bibliotekspersonalen bedömer i hög utsträckning att de 
inte har tillräckliga kunskaper inom de områden enkäten täcker. En ma-
joritet av enkätdeltagarna efterfrågar mer utbildning i teknik och fl era 
poängterar att den ska vara praktiskt inriktad. 

Det fi nns några områden där en majoritet svarade att de varken be-
härskar tekniken eller det som de tycker att biblioteksanvändare borde 
bli hjälpta med: kalkylprogram, bildspel, chatt, fi ldelning, bildbehandling 
och communities. 

Ett sätt att förändra personalens attityder till ny teknik och sociala 
medier kanske skulle kunna vara kursverksamhet. I Göteborg har ex-
empelvis stadsbiblioteket börjat med kurser för allmänheten i bland 
annat Wikipedia, chatt, Facebook och bloggande. Genom att fi nnas i 
vissa nätverk på webben kan man nå yngre användare, vilket kan vara 
ett biblioteksmål. En utvärdering kommer att göras.  #$

Dansk biblioteksskola bantas

#12(? 0$0=$3'"?((?3=1 skär ned på verksamheten för att spara 
pengar. 

Det är det minskade antalet elever som tvingar Danmarks Biblio-
teksskole att spara */,: miljoner kronor. Pengarna ska sparas under 
en fyraårsperiod. Elva anställda vid biblioteksskolan i Aalborg och 
Köpenhamn förlorar sina jobb. Kritiker menar att det framför allt är 
Aalborg som drabbas hårt av besparingarna.

#$

Alla böcker – en leverantör!

Välkommen att höra av dig så berättar vi  
mer om vad vi kan erbjuda ditt bibliotek!
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Miljoner till 
kulturtidskrifter 

*.+ ?6='6%'$#(?%$F'"% får dela på */,+ miljo-
ner kronor i produktionsstöd från Kultur rådet. 
Papperstidningarna får dela på drygt *<,- 
miljoner kronor, nättidskrifterna på /,: ... 
kronor. Förra året var det fl er tidskrifter som 
sökte bidraget – *-- jämfört med årets *+< 
tidskrifter. Däremot är det en liten ökning 
med ungefär +.. ... kronor vad gäller själva 
stödet till tidskrifterna. Tjugosju tidskrifter får 
den här gången höjda stöd, bland dem Frone-
sis, Lyrikvännen, Expo, Filmrutan och Miljö-
tidningen. Produktionsstödet till tidskrifterna 
är på mellan *: ... kr och ,.. ... kr. Sex 
tidskrifter har inte fått stöd tidigare: Faktum, 
Det Grymma Svärdet, Meänmaan aviisi, Opus, 
Ordfront Magasin och Somalitimes. De är alla 
tidskrifter av god kvalitet som referensgrup-
pen bedömer fyller ett tomrum i det o; ent-
liga samtalet. Kulturrådet ger också stöd till 
sexton nättidskrifter. Två nättidskrifter har 
inte fått stöd tidigare: Dixikon, en nättidskrift 
om utländsk litteratur och Fokus Afrika, en 
tidskrift som bevakar Afrika ur ett svenskt 
perspektiv och som nu också får stöd för sin 
nätupplaga. Eventuella förändringar av tid-
skriftsstödet kommer att få genomslag först 
nästa år. #$

E-böckerna 
ökar i Östergötland

>('7>'10$0=$3'"?"2( utlån av digitala 
böcker ökade med -. procent under +..). 
Mest ökade utlånen av strömmande ljud-
böcker. Samtidigt har utlånen av de vanliga 
pappersböckerna minskat i Östergötland. 

Det handlar om e-böcker i olika format 
och som är åtkomliga från bibliotekens hem-
sidor. Totalt lånade östgötarna under +..) 
drygt *+ +.. e-böcker och e-ljudböcker från 
östgötabibliotekens hemsidor eller den ge-
mensamma webbplatsen www.ostgotabib-
liotek.se. Det är en ökning med -. procent 
jämfört med +../. Sedan starten för sex år 
sedan har utlånen av elektroniska böcker fyr-
dubblats. Ödeshög ökade utlånen av digitala 
böcker med *-. procent, följt av Motala /- 
procent och Åtvidaberg /* procent. Bibliotek-
en i Östergötland har ett gemensamt digitalt 
bibliotek för utlåning av elektroniska böcker. 
Det innebär att alla bibliotek erbjuder denna 
service. Deckare, romaner, biografi er, ero-
tisk litteratur och IT-böcker är bland de mest 
populära e-böckerna. Idag rymmer det digi-
tala biblioteket drygt + 8.. titlar, varav cirka 
hälften är ljudböcker i strömmande format.

De mest utlånade e-böckerna och e-ljud-
böckerna vid Östgötabiblioteken +..):

Tre sekunder av Roslund & Hellström
Lust av pseudonymen Clara Jonsson
!" år till salu av Caroline Engvall
Svensk ma#  a av Lasse Wierup
Först när givaren är död av Anna Jansson
Tjäna pengar på internet när du sover av 
Anders Sjöberg
Den orolige mannen av Henning Mankell
Svenska skrivregler av Språkrådet
Begär av pseudonymen Clara Jonsson
Rymmaren av G omas Bodström

#$

Myndighetsbibliotek 
nedläggningshotat

0$0=$3'"?"' på biståndsmyndigheten ($#1 
läggs ned. Orsaken är de tu; a nedskärningar 
som myndigheten tvingats göra.

– Vi tvingas fokusera på kärnverksamhe-
ten. I vårt uppdrag står inget om att vi som 
myndighet måste ha ett resursbibliotek, kon-
staterar Joacim Beijmo, informationschef på 
($#1.

Eva Ehlin har arbetat på ($#1 sedan *)<: 
– tjänstgjort både i Sverige och på andra håll i 
världen. Sedan *)).-talet har Eva Ehlin arbe-
tat i det fysiska biblioteket på ($#1. 

– Det är otroligt smärtsamt att biblioteket 
ska stängas. Men det är en resursfråga som 
allt annat, även om jag anser att vi borde ha 
råd med informationsförsörjning för denna 
kunskapsmyndighet, säger Eva Ehlin. 

Beskedet om nedläggning kommer som en 
blixt från klar himmel. Biblioteksbudgeten är 
ungefär en halv miljon kronor om året. Enligt 
fl era anställda på ($#1 som 00= har talat med 
använder man sig gärna av det elektroniska 
biblioteket eftersom det fysiska biblioteket 
sällan är öppet numera. Eva Ehlin bekräftar 
att så är fallet eftersom biblioteket förändrats 
genom åren – från att ha varit öppet också 
för allmänheten är biblioteket idag enbart 
öppet några timmar, fyra dagar i veckan. En 
användarundersökning ska nu göras bland de 
anställda som kanske innebär att åtminstone 
e-biblioteket räddas. Facket ser nu över be-
slutet att stänga biblioteket. 

#$

Liten rättelse

I notisen om skriften Resa till Egypten som 
publicerades i 00= nr */+.*. råkade en 
e-postadress bli fel. Skriften handlar om 
den resa som Biblis vänförening gjorde 
+../ och om man vill beställa ett exem-
plar av denna är den rätta e-postadressen 
margareta.torngren+@comhem.se.

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 

drabbade i 

Haiti

Studera till 
bibliotekarie 
i en spännande 

miljö!

w
w

w
.kultur.lu.se

ABM
Masterprogram i 

museologi

biblioteks- ocharkivvetenskap

informationsvetenskap
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Besserwisser av Anders Mathlein

 Vad gör du om någon plötsligt 
faller ihop på gatan framför dig? 
Griper du rådigt in eller blir du en 
valhänt betraktare, en tittare? Hu-

vudpersonen i Mattias Ronges debutroman 
Tittaren, Marcus Tirén, tror sig defi nitivt vara 
av den förra sorten men visar sig, som titeln 
antyder, tillhöra den senare. Han förvånar sig 
själv, liksom han alltmer kommit att förvåna 
sig själv under månaderna fram till händelsen 
ifråga. Han har då befunnit sig i en nedåt-
gående spiral av panikångest och overklig-
hetskänslor. Upplevelsen med främlingen 
på gatan får symboliska dimensioner för hur 
långt ifrån sitt forna jag han har kommit, hur 
långt han själv har fallit. På ytan har han allt 
man kan begära: en fi n liten familj därhem-
ma och en alltmer lovande karriär som PR-
konsult. Vid horisonten hägrar delägarskap i 
fi rman. Hans strategi, när genast något gått 
emot, har varit att tänka, tala och springa 
ännu snabbare. Allt blir superambitiöst, allt 
blir projekt – vare sig det gäller arbetet eller 
hans dotters ettårskalas. 

Naturligtvis håller det inte i längden och det 
är det vi som läsare får följa: hur Tiréns vägran 
att se sanningen i vitögat får honom att grad-
vis tappa kontakten med verkligheten. Hans 
nyfödda andra dotter visar sig ha de exakta 
anletsdragen hos främlingen som han miss-
lyckades med att rädda och Tiréns chef börjar 
för sin del uppträda med övre delen av huvu-
det bortraderat. Vid dessa tillfällen svajar det i 
texten, i positiv bemärkelse. Som helhet är den 
annars mycket explicit, inte mycket tillåts 
stanna mellan raderna. Men så är också Tiréns 

sätt att fungera. En psykolog säger till honom: 
”Du känns nästan lite väl tydlig, som om du 
berättar om problemen lite från sidan?” Och 
så är det – det är ofta som att han inte riktigt 
är där. Samtidigt som han försöker bemästra 
sin ångest kan läsaren bjudas på en putslustig 
beskrivning av personen han träffar: ”Hans 
ansikte hade så rena linjer att om Arne Jacob-
sen skulle ha sett honom skulle han genast ha 
sprungit till ritbordet och skapat en ny stol 
eller kanske till och med en fåtölj.” Det fung-
erar faktiskt, eftersom fl yktbeteendet går igen 
även här. Det ska dock sägas att det ibland blir 
så distanserat att Marcus försvinner och bara 
den torra, explicita berättarrösten återstår: 
”Inuti, utan Marcus vetskap, aktiverade räds-
lan amygdalan i hjärnan, hormoner frigjordes 
och blodtrycket steg”. 

Sedan fi nns också ett par sidohistorier in-
sprängda som ytterligare bidrar till att man 
tappar närkontakt med huvudpersonen. En 
av dem låter oss följa personen som faller 
ihop på gatan dygnen före incidenten, den 
andra följer en av Marcus Tiréns vänner som 
hamnar i affärsproblem. Och på slutet ska 
så trådarna sys ihop. Man kan känna sig lite 
underskattad som läsare. ”Jaha, ska det bli 
litteratur av alltsammans nu?” om ni förstår 
hur jag menar. Bortsett från dessa reservatio-
ner tycker jag historien fungerar väl. Det är en 
välskriven och säker debutbok som dessutom 
ger en del intressanta inblickar i Stockholms 
affärsliv. Till bokens förtjänster hör hur den 
förmår skildra vilka absurda tankespel som 
kan försiggå under en krampaktigt kontrol-
lerad yta och hur långt det faktiskt kan drivas 
innan omgivningen ser sanningen. Det fi nns 
en laddad och fascinerande motsättning i 
huvudpersonens önskan att ingen ska se och 
det alltmer skriande behovet av hjälp. Om 
kanske inte riktigt någon annan i boken så blir 
ändå Tirén själv en påträngande verklig be-
kantskap. Jag bara hoppas att han inte slutar 

som i hans egen profetia: ”Kanske skulle han 
sluta så, som en helt perfekt, klar och skärpt 
hjärna i en kropp som det bara ryckte i”.

(.41%4+, 5.$-8,

Tittaren
Mattias Ronge
Ordfront

sätt att fungera. En psykolog säger till honom: 
”Du känns nästan lite väl tydlig, som om du 
berättar om problemen lite från sidan?” Och 
så är det – det är ofta som att han inte riktigt 
är där. Samtidigt som han försöker bemästra 
sin ångest kan läsaren bjudas på en putslustig 
beskrivning av personen han träffar: ”Hans 
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Ellen Tise besöker Sverige

I slutet av mars besöker IFLAs president Ellen Tise Sverige. Besö-
ket är en del av förberedelsearbetet inför IFLA-konferensen i augusti 
i Göteborg. Ellen Tise kommer bl a att träffa ledamöter i riksdagens 
kulturutskott, representanter för Göteborgs stad och olika biblio-
teksföreträdare.

I samband med Ellen Tises besök 22–24 mars ordnas två arrange-
mang dit alla medlemmar och övriga intresserade är välkomna för 
att höra Ellen berätta om sitt arbete och bibliotekens betydelse under 
rubriken Libraries Driving Access to Knowledge. Ett möte arrange ras 
i Stockholm och ett i Göteborg. Tid och plats finns på Svensk Biblio-
teksförenings hemsida.

IFLAs president Ellen Tise flankerad av Inga Lundén och Niclas Lindberg

Svensk Biblioteksförening 
utlyser rese- och logi-
stipendier för IFLA 2010

I augusti arrangeras IFLA World Library and Information Congress 
i Göteborg. Konferensen är en unik möjlighet att uppleva och möta 
den internationella biblioteksvärlden på hemmaplan. Svensk Biblio-
teksförening satsar därför stort på att möjliggöra för medlemmar att 
på olika sätt vara med om konferensen. 

Som ett led i detta utlyser nu Svensk Biblioteksförening 80 stycken 
stipendier på vardera 5.000 kr för rese- och logikostnader till IFLA-
konferensen 2010. Stipendierna kan sökas av alla enskilda medlem-
mar i Svensk Biblioteksförening som i sin ansökan gör det troligt 
att deras rese- och logikostnader ligger i nivå med eller överstiger 
stipendiesumman. Stipendierna fördelas genom lottning.  

Ansökan görs genom att skicka ett e-postmeddelande till iflasti-
pendier@biblioteksforeningen.org. Där anger du ditt namn, adress-
uppgifter samt gör troligt att du kommer att ha rese- och logikostna-
der som ligger i nivå med eller över stipendiesumman. Vi kräver inga 
exakta kostnadsredovisningar utan det kan t ex ske genom att visa 
på hur mycket resa med tåg, buss eller flyg skulle kosta samt genom 
att ange vilket boendealternativ man räknat med. Mer information 
om t ex boendealternativ hittar du på http://www.ifla.org/en/ifla76. 

Sista ansökningsdag är 15 mars och vi räknar med att kunna 
ge besked till påsk. 

Om du blir en av stipendiaterna kommer du att få skriftligt besked 
om det. Information om vilka som fått stipendium kommer även att 
publiceras på föreningens hemsida. Alla stipendiater kommer att få 
en blankett där man anger till vilket konto pengarna ska betalas ut 
samt att med sin underskrift förbinda sig att i efterhand skicka in 
kopior av rese- och logikvitton. Ansvarig handläggare på kansliet är 
Wiviann Wilhelmsson.

WW

Medlemsundersökning på gång

Svensk Biblioteksförening genomför under andra halvan 
av mars en medlemsundersökning i samarbete med Synovate. I 
likhet med de två tidigare undersökningarna kommer ett slump-
mässigt urval av föreningens medlemmar få ett mail med länk 
till ett webb-formulär. Resultatet från undersökningen kommer 
att ligga till grund för föreningens framtida arbete.

Vi hoppas att så många som möjligt av er som blir utvalda 
besvarar enkäten. Eventuella frågor besvaras av Peter Axelsson 
på föreningens kansli. Stort tack på förhand! 

PAx

Bengt Hjelmqvists pris 2010

Svensk Biblioteksförening har sedan 1964 delat ut Bengt Hjelm-
qvists pris och snart är det dags att utse 2010 års pristagare. Juryn är 
intresserad av att få in tips och förslag på lämpliga kandidater som 
på olika sätt gjort ”framstående insatser på folkbiblioteksområdet” 
som stadgarna föreskriver.

Juryns ordförande är Anders Olsson, Sollentuna bibliotek.
Förslagen skickas senast 29 mars till Svensk Biblioteksförenings 

kansli, Wiviann Wilhelmsson, Box 70380, 107 24 Stockholm, e-post: 
ww@biblioteksforeningen.org.

Föreningsnytt

Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org
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– Jag känner mig på det hela taget nöjd 
med Kultursamverkansutredningens för-
slag rörande biblioteksområdet säger Nic-
las Lindberg, generalsekreterare för Svensk 
Biblioteksförening, i en kommentar. För att 
ta tillvara den fulla potential som ett utö-
kat KB-ansvar innebär är det angeläget att 
motverka en ny uppsplittring av stödet till 

biblioteksområdet på olika myndigheter. Att 
kompetens, resurser och ansvar finns hos 
en samlande nationell aktör är, som kultur-
utredningen framhöll, ett viktigt mål i sig 
och dessutom en förutsättning för att KB ska 
kunna fullgöra sina nya samordnings- och 
utvecklingsuppgifter på ett bra sätt.

Biblioteken skiljer sig från andra regionala 
kulturinstitutioner på så sätt att biblioteks-
väsendet är ett sammanhängande nätverk 
med behov av en gemensam fungerande in-
frastruktur, t ex i form av gemensam biblio-
tekskatalog, licenser, digitalisering, tekniska 
standarder för e-tjänster, mm. Detta talar för 
att en decentraliserad finansieringsmodell, 
som har behov av nationella lösningar, före-
faller mindre lämpad för biblioteksområdet. 
Det känns bra att det synsättet fått stöd av 
Kultursamverkansutredningen.

– Jag kan ha förståelse för att man väljer 
att låta stödet för inköp av barn- och ung-
domslitteratur till folk- och skolbibliotek 
samt stödet för läsfrämjande insatser ligga 
kvar på Kulturrådet med argumentet att det 
främst är att se som ett stöd till litteratur. 
Det är positivt att utredningen lyfter fram 
att det bör övervägas om medlen för inköp 
till litteratur ska kunna användas mer flexi-
belt än i dag. Det är något Svensk Biblioteks-
förening efterlyst, avslutar Niclas Lindberg.

Dags att söka Svensk 
Biblioteksförenings 
utvecklingsstöd!

För att stödja bibliotekens utvecklings-
arbete har föreningens styrelse beslutat att 
från och med 2010 inrätta möjligheten för 
institutionella medlemmar att söka utveck-
lingsstöd. Stödet är en möjlighet för biblio-
tek att starta framåtsyftande och nyska-
pande projekt eller genomföra förslag som 
syftar till att åstadkomma ökat samarbete. 
Stöd ges inte till redan pågående projekt, 
löpande verksamhet, resor, publikationer, 
författande, kompetensutveckling eller an-
ordnande och deltagande i konferenser och 
seminarier. Utvecklingsstödet uppgår till 
sammanlagt 250 000 kr.

Ansökan skall bl a innehålla en redogö-
relse för det planerade arbetet, förväntade 
resultatet och motivering av arbetets bety-
delse för bibliotek och biblioteksverksamhet 
i Sverige. 

Ansökningar skall ha inkommit till Svensk 
Biblioteksförenings kansli senast den 31 mars 
respektive 30 september. Ansökan skickas 
till Svensk Biblioteksförening, Att: Wiviann 
Wilhelmsson, Box 70380, 107 24 STOCKHOLM. 
E-post ww@biblioteksforeningen.org. 
Tel 08–545 132 32. Fullständig information 
finns på föreningens hemsida www.biblio-
teksforeningen.org.

Niclas Lindberg kommenterar 
Kultursamverkansutredningen

Vill ni presentera era utvecklingsprojekt? 
Vill ni berätta om era succéer? Har ni idéer 
ni vill sprida vidare till andra bibliotek runt 
om i landet? Även i år inbjuder Svensk Biblio-
teksförening alla institutionella medlemmar 
att presentera projekt på Biblioteksscenen 
under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 
23–26 september. Biblioteksscenen kommer 
även i år att vara i E-hallen under mässans 
två första dagar.

Ett scenprogram är ca 10 minuter långt. 
Föreningen står för scenhyra o liknande, alla 
övriga kostnader i form av resor, logi och entré 
står respektive medverkande för. Scenen är 
ett bra tillfälle att presentera 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 25 maj. Vi kommer sedan att göra 
ett urval av förslagen.

Scenprogram under Bok & Biblioteksmässan
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Visa upp ditt bibliotek för världen!
IFLA World Library and Information Congress arrangeras 10–15 augusti 2010 i Göteborg. Under en intensiv 

augusti vecka samlas omkring 3500 biblioteksintresserade från hela världen för seminarier, idéutbyten, diskussioner, 

kulturupplevelser mm. 

Vi erbjuder nu bibliotek i Sverige och Norden att visa upp sig under IFLA-konferensen i den utställning som vi 

valt att döpa till Swedish Library Avenue. Här kan alla intresserade presentera sitt bibliotek eller en verksamhet. 

Materialet ska helst vara på engelska. Swedish Library Avenue är den korridor som ligger precis utanför utställnings-

hallarna och varje dag kommer ett stort antal deltagare att passera förbi. Bibliotek som vill delta i Swedish Library 

Avenue producerar själva sin roll-up och ansvarar för att materialet sätts upp och tas ned under veckan. Därför krävs 

att biblioteket har en anmäld deltagare till IFLA-konferensen som kan ombesörja detta.

Observera att mässan inte tillåter någon montering på korridorväggarna. Därför ansvarar varje utställare för att 

presentationen är i form av t ex en roll-up. Har man önskemål om en större monter, uppbyggda miljöer eller liknande 

hänvisar vi istället till en ordinarie monterplats i utställningshallen. Swedish Library Avenue är ett prisvärt alternativ till 

den stora utställningen.

hänvisar vi istället till en ordinarie monterplats i utställningshallen. Swedish Library Avenue är ett prisvärt alternativ till 

den stora utställningen.

Fakta:

Vad: Plats att ställa upp en roll-up under IFLA-konferensen i Göteborg 

10–15 augusti. I det tillhörande broschyrstället kan man t ex ställa ut 

informationsblad på olika språk.

Pris: 2000 kr. En förutsättning för att delta är att biblioteket har en anmäld 

konferensdeltagare som tar ansvar för utställningen under veckan.

Vad ingår: 1,5 meter golvyta och ett broschyrställ. Eluttag ingår inte. Det 

är INTE möjligt att ställa ut bord, datorer eller liknande. Swedish Library 

Avenue består enbart av utställningsskärmar och broschyrställ.

Produktion: Varje deltagare ansvarar själv för produktionen av sin roll-up. 

Anmälan:

Anmäl ditt bibliotek till Swedish Library Avenue genom att skicka 

ett mail till Julia Reuter på Svensk Biblioteksförenings kansli. I 

mailet anger du dina kontaktuppgifter samt fakturaadress. Sista 

anmälningsdag är 25 maj.

Frågor:

Kontakta Julia Reuter tel 08-545 132 42 

eller e-post jr@biblioteksforeningen.org.

SWEDISH LIBRARY AVE
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Kalendarium

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

15–16 mars, Umeå
”Men den var ju min!” -Om ny 
mediaförmedling och upphovsrätt
Ändrad syn på upphovsrätten, bokens nya 
manifestationer och bibliotekens strategier för att 
möta dessa förändringar är teman för konferensen. 
Eva Hemmungs Wirtén, professor i biblioteks- 
och informationsvetenskap, Carl-Erik Engqvist, 
konstnär, och Pelle Snickars, forskningschef på KB, 
belyser upphovsrätten ur olika aspekter. Sociala 
medier och den virtuella världen Second Life tas 
upp. Håkan Plith från Studentlitteratur och Eric 
Schüldt från Sveriges Radio behandlar bokens 
framtid i sina föreläsningar.
Arr: Informations- och lånecentralen Umeå, 
Umeå stadsbibliotek, Länsbiblioteket i 
Västerbotten, Umeå universitetsbibliotek, Svensk 
Biblioteksförening och Regionförening Västerbotten
Mer info: www.biblioteksforeningen.org/konferens/ 

15 mars, Linköping
Årsmöte Regionföreningen för Östergötland/
Jönköping
Svensk Biblioteksförening, Regionföreningen för 
Östergötland och Jönköpings län håller årsmöte 
måndagen den 15 mars i Hörsalen på Linköpings 
stadsbibliotek.
Arr: Svensk Biblioteksförening, Regionföreningen 
för Östergötland och Jönköpings län
Mer info: www.biblioteksforeningen.org/regfor/
oster/arsmote.html

KBs dialogmöten
För att få en dialog med företrädare för bibliotek 
i landet kommer KB under mars månad att 
besöka ett antal orter. Möten kommer att hållas 
i Jönköping den 15 mars, Luleå 16 mars (endast 
kl 10.30–12.30) Umeå den 19 mars och i Göteborg 
den 24 mars. Till mötena inbjuds kommunal- och 
landstingspolitiker samt biblioteksanställda 
inom regionen. KB ser dessa möten som mycket 
viktiga för att få synpunkter om önskemål och 
prioriteringar från fältet. Två mötestillfällen på 
varje plats: kl 10.00–12.00 och 13.30–15.30.
Arr: Kung. biblioteket
Mer info: planarbete.kb.se

18 mars, Sundsvall, Mittuniversitetet
Årsmöte Regionföreningen för Västernorrland 
och Jämtland
Välkomna på årsmöte med studiedag om sociala 
medier. Tid: Torsdagen 18 mars 2010, kl. 10.30–16.30. 
Program och information hittar du under rubriken 
Regionföreningar – Västernorrland och Jämtland.
Arr: Svensk Biblioteksförening, Regionföreningen 
för Västernorrland och Jämtlands län

19–21 mars, Mariehamns stadbibliotek
Mariehamns litteraturdagar 2010
Litteraturfestival i dagarna tre. Tema 
SKUGGA. Biljetterna till kvällsevenemangen 
släpps torsdagen den 11 februari kl. 10.00. 
Dagsprogrammen fri entré. Välkomna!
Arr: Mariehamns stadsbibliotek
Mer info: www.litteraturdagarna.ax

23–24 mars, Kungsbroplan 2, Stockholm
Eurobib Direct informationsträff
Kostnadsfria halvdagar i februari och mars där 
vi diskuterar allt från exponering till framtidens 
biblioteksinredningar. Eurobib Direct visar nya, 
intressanta hjälpmedel och produkter i vårt 
Showroom på Kungsbroplan 2. Ett utmärkt tillfälle 
att få och ge tips samt träffa kolleger från olika 
typer av bibliotek.
Arr: Eurobib Direct
Mer info: shop.eurobib.com/directse/

9–10 april, Umeå
Littfest
Littfest är Umeås internationella litteraturfestival 
med ambitionerna att växa för att bli en stor 
internationell mässa fram till 2014, då Umeå 
blir Europas kulturhuvudstad. Arrangemanget 
finansieras av Umeå kommun och är gratis för alla 
besökare.
Arr: Umeå kommun, Biblioteken i Umeåregionen, 
H:ströms förlag, studieförbunden, bokhandlare, 
kulturföreningar, Umeå universitet m fl.
Mer info: www.littfest.se/

14–16 april, Halmstad
Frihet, jämlikhet, Facebook – Framtid för 
folkbiblioteken
Halmstadskonferensen 20-årsjubileum
Arr: Regionbibliotek Halland m fl

23 april, Stockholm
Ladda ner och ta med – Det mobila biblioteket
Konferensdagen vill inspirera till utveckling av 
nya digitala nedladdningstjänster för svenska 
folkbibliotek med hjälp amerikanska och nordiska 
erfarenheter.
Arr: Svensk Biblioteksförenings nätverk för digitala 
bibliotekstjänster

Göteborg 23 april 
Allas rätt till information, nyheter och 
litteratur 2010
Välkommen till en dag om tillgänglig information, 
nyheter och litteratur. År 2010 är både ett 
tillgänglighetsår och ett valår. Därför riktar sig 
denna konferens till alla inom offentlig förvaltning 
– informatörer, förvaltningschefer, politiker och 
personal inom omsorg och bibliotek. Eftermiddagen 
tar särskilt upp de växande målgrupperna för 
biblioteken och hur man bättre kan nå fram 
till dessa. En handbok för bibliotek delas ut vid 
konferensen.
Arr: Centrum för lättläst i samarbete med 
Handisam m fl. 
Mer info: www.lattlast.se/lattlast-dagarna

4 maj, Stockholm
Allas rätt till information, nyheter och 
litteratur 2010
Välkommen till en dag om tillgänglig information, 
nyheter och litteratur. År 2010 är både ett 
tillgänglighetsår och ett valår. Därför riktar sig 
denna konferens till alla inom offentlig förvaltning 
– informatörer, förvaltningschefer, politiker och 
personal inom omsorg och bibliotek. Eftermiddagen 
tar särskilt upp de växande målgrupperna för 
biblioteken och hur man bättre kan nå fram 
till dessa. En handbok för bibliotek delas ut vid 
konferensen.
Arr: Centrum för lättläst i samarbete med 
Handisam m fl. 
Mer info: www.lattlast.se/lattlast-dagarna
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Kalendarium

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

5 maj, Aula Magna, Stockholms universitet 
The Adam Helms Lecture 2010
Årets Lecture hålls av Thomas Steinfeld, tysk 
journalist, litteraturkritiker och författare, 
verksam som kulturchef på Süddeutsche Zeitung. 
Thomas Steinfeld har en stark koppling till 
Sverige, han skriver och talar svenska och har 
även varit verksam som kritiker i Sydsvenskan 
och Expressen. I anslutning till årets Lecture 
arrangerar universitetsbiblioteket ett 
eftermiddagsseminarium den 5 maj med rubriken 
“Från verk till vara”. Medverkar gör bland andra 
Kristina Lundblad, doktorand vid Lunds universitet 
och Jerry Määttä, Litteraturvetare vid Uppsala 
universitet. Seminariet kommer att avslutas med 
en diskussionspanel som leds av Stefan Eklund, 
kulturchef på SvD. Information – kontakt: 
Annika.Zachrisson@sub.su.se och 
Camilla.Smith@sub.su.se
Arr: Stockholms universitetsbibliotek
Mer info: www.sub.su.se/adamhelmslecture

19 maj, Sundsvall
Allas rätt till information, nyheter och 
litteratur 2010
Välkommen till en dag om tillgänglig information, 
nyheter och litteratur. År 2010 är både ett 
tillgänglighetsår och ett valår. Därför riktar sig 
denna konferens till alla inom offentlig förvaltning 
– informatörer, förvaltningschefer, politiker och 
personal inom omsorg och bibliotek. Eftermiddagen 
tar särskilt upp de växande målgrupperna för 
biblioteken och hur man bättre kan nå fram 
till dessa. En handbok för bibliotek delas ut vid 
konferensen.
Arr: Centrum för lättläst i samarbete med 
Handisam m fl. 
Mer info: www.lattlast.se/lattlast-dagarna

25–28 maj, Chania, Crete, Greece
QQML2010
The 2nd Qualitative and Quantitative Methods in 
Libraries International Conference (QQML2010). 
The conference is organized under the umbrella 
of ASMDA association organizing scientific 
conferences from 1981. The Conference will attend 
library professionals: professors, administrators, 
technologists, museum scientists, archivists, 

decision makers and managers. We expect 
more than 200 researchers to be interested in 
delivering oral presentations, while the number of 
participants will exceed 400. For more information 
and submission details (Abstract/Paper submission 
and Special Session or Workshop Proposals).
Visit the Conference Website at: www.isast.org
Arr: ASMDA-association
Mer info: www.isast.org

10–15 augusti, Göteborg
IFLA 2010
IFLA World Library and Information Congress 
(WLIC) arrangeras i Göteborg 10–15 augusti
Arr: IFLA, Svensk Biblioteksförening, KB, 
Biblioteken i Göteborgsregionen m fl
Mer info: www.ifla.org/en/ifla76

14 augusti, Göteborg
Årsmöte Svensk Biblioteksförening 2010
Årsmötet 2010 hålls lördagen den 14 augusti 
kl 10.00 på Göteborgs stadsbibliotek. Sista 
motionsdag är lördagen den 19 juni. Vi uppskattar 
om medlemmar skickar in eventuella motioner 
betydligt tidigare.
Arr: Svensk Biblioteksförening

13–14 oktober, Högskolan i Borås
Mötesplats inför framtiden
Mötesplatskonferensen i Borås har kommit att 
fylla en viktig funktion för erfarenhetsutbyte 
och kontakt mellan utbildning, forskning och 
alla typer av biblioteksverksamhet. 2010 firar vi 
10-årsjubileum!
Arr: Borås Stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan 
i Borås
Mer info: tinyurl.com/apdwld

Våra 
konferenser
”Men den var ju min” – om ny 
medieförmedling och upphovsrätt
Umeå 15–16 mars 2010
 
Ladda ner och ta med 
– det mobila biblioteket 
Stockholm 23 april 2010 
 
Svensk Biblioteksförenings 
forskardag
Stockholm 6 maj 2010

Program och anmälan på vår hemsida 
www.biblioteksforeningen.org

 



B  Posttidning
Biblioteksbladet
Box 45675, 854 9: Stockholm

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Om Axiell Arena
Axiell Arena är bibliotekets verkstad för att bygga och driva 
det virtuella biblioteket. Man definierar själv hur bibliotekets 
webbplats ska se ut och med vilka funktioner. Produkten byg-
ger på Open Source - vilket ger biblioteken stor flexibilitet att 
integrera med nya tjänster och andra medier. Axiells samar-
bete med  FörlagEtt och Öppna bibliotek är exempel på det.

Läs mer om Axiell Arena på www.axiell.se

60 bibliotek har valt Axiell Arena som sin nya virtuella webbplats. Lerums bibliotek 
var det allra första att publicera Axiell Arena för allmänheten, tätt följt av Tyresö och 
Norrköping och fler är på väg ...
  
Förklaringen är förstås att Axiell Arena är marknadens bästa webblösning, som 
utvecklas i nära dialog med våra kunder. Axiell Arena är skapat för samverkan - för 
att integrera omvärlden i det virtuella biblioteket.

Vi har precis levererat en ny version med 
många intressanta nyheter såsom; 

snabbsökning med förslag på sökord 
(som i Google), 
diskussionsforum utifrån en titel och 
integrering av externa webbtjänster 
som Öppna bibliotek och LIBRIS. 

Axiell Arena uppfyller naturligtvis tillgäng-
lighetskraven.

Lund 046 270 04 00

Göteborg 031 710 29 50

www.axiell.se

 Allt fler väljer  
    ....... Axiell Arena 


