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Debatt och kommentarer

Förord
Förr var det Liza Marklund. Nu är
det Camilla Läckberg. Båda kvinnor
som skriver i den förhatliga deckargenren, som har många läsare och säljer
i stora upplagor, som kritikerna i mer
eller mindre förtäckta ordalag (man
vill ju inte sätta sig över folket) rynkar på näsan åt
och som – icke att förglömma – omfamnas av en
välsmord marknadsföringsapparat som bidragit
till att göra dem till ett namn på mångas läppar.
Jag vet inte varför just Camilla Läckberg har blivit det röda skynke som hålls upp i snart sagt alla
sammanhang där bibliotekens hyllor och roll ska
diskuteras. Eller jo jag vet, eller snarare anar varför. Jag tror att det handlar om hur avsändaren
vill definiera sig själv snarare än om att i all välmening skydda människor/låntagare från det
”populistiska bling-bling” som de ändå kan köpa
överallt. Det är intressant inte minst med tanke
på att Svensk Bokhandels bästsäljarlista visar att
Sigrid Combüchens roman Spill ligger tvåa. Den
kan man också köpa överallt, finns nu till och med
i pocket, men ingen skulle plädera för en utskåpning av boken från biblioteken på grund av dess
popularitet.
Camilla Läckberg är inte min kopp te, det krävs
en hel del för att jag ska intressera mig nämnvärt
för deckargenren överhuvudtaget – jag avskyr
spänning – och därför är jag nog inte rätt läsare.
Om jag nu inte är intresserad av deckare kan man
ju fråga sig varför jag överhuvudtaget läst Läckberg (och Mari Jungstedt m fl andra bästsäljande
deckarförfattare). Bortkastad tid eller hur? Inte
alls. Jag blir förstås nyfiken på och vill veta vad det
är som lockar så många läsare, inte bara i Sverige
utan även internationellt. Vad är det som gör att
så många människor gillar detta (Igenkänning
och identifikation? Brist på motstånd? Språklig
upplevelse? Spänning?) och vad är det som gör
att några få sätter dumstrut och förpassar dem till
skamvrån?
Samma bevekelsegrunder fick mig att för några

Henriette Zorn
år sedan läsa Bibeln från pärm till pärm.
Inget jag rekommenderar, en riktig skitbok egentligen med massor av upprepningar, explicit våld, krig, rasism etc…
Men eftersom det är en av de mest citerade böckerna i världen (snacka om bästsäljare, etta på världslitteraturtopplistan…) och
en stor del av vårt västerländska tankegods finns
där begravt på de bladtunna sidorna, för att inte
tala om hur Bibelns berättelser, bilder, liknelser
och metaforer påverkat vår berättartradition – det
verkade helt enkelt som en bra idé att inte lita på
andrahandsuppgifter och sekundärkällor utan
skaffa sig en egen uppfattning.
Var för en tid sedan på en vitter tillställning där
ett gäng män (som på ett eller annat sätt arbetar
med litteratur/kultur) i övre medelålder skröt i
kapp om att de inte hade sett TV4:s serie Solsidan.
En av dem hävdade att han inte ens visste vad det
var för något – vilket väl i det närmaste får ses som
en bedrift av en så bildad herre. Vi talar ändå om
män av denna världen, inte från yttre rymden.
Vad är det man vill ha sagt med den typen av
skryt: att man står höjd över alla misstankar?
Grattis och lycka till under korkeken eller i elfenbenstornet. Jag antar att dit når inte heller insikten om att det finns 15-åringar idag som inte vet
vad ordet litteratur betyder. En grannlaga uppgift
för i första hand skolan men även för biblioteken.
Om man inte vet vad litteratur är krävs det ganska
mycket för att hitta det man inte visste fanns eller
ens att man ville ha. En bra början kan vara att ge
dem vad de anser sig behöva. Om Läckberg kan
vara en inkörsport till tyngre droger må det vara
hänt.
Avslutningsvis vill jag citera Björn Wimans
tänkvärda ord i DN (13.2.2011): ”Den med falsk
bildning fnyser åt dem som tittar på Åsa-Nisse
överhuvudtaget, medan den som är bildad på riktigt hittar de bästa betydelserna också i buskisen.
Och har därför desto roligare…”
Henriette Zorn
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CS Library växer...
Allt fler bibliotek ser fördelarna med en oberoende, öppen plattform som utvecklas i nära
samråd med kunderna. Vi behöver bli fler som projektleder, utvecklar, implementerar och
utbildar. Har du erfarenhet och ett brinnande intresse av att serva kunder och utveckla
biblioteksnäringen, ta kontakt med oss.
Håll dig uppdaterad om både små och stora händelser, bli ett fan på Facebook!
www.facebook.com/cslib.
För mer information om framtidens bibliotek; gå till www.cslibrary.se
Kontakta gärna Rey Langels, VD för Teknikhuset AB,
tel: 070-568 42 01 epost: rey.langels@teknikhuset.se så får du veta mer!

www.teknikhuset.se

I bibliotekens och låntagarnas tjänst - 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.

Vision och verklighet
Av Jan-Erik Pettersson

FOTO: Henriett Zorn

Stockholms stadsbibliotek är landets största folkbibliotek med 40 filialer och cirka 400
anställda. Ett bibliotek som bör visa vägen. Peka mot framtiden.
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De senaste åren har inneburit turbulens
för Stockholms stadsbibliotek:
omorganisation, internt missnöje, grusade
planer beträffande ett nytt huvudbibliotek,
profilinköp – SSB har varit i skottgluggen för
många av den senare tidens debatter.

I

tidningar och tidskrifter rasar debatterna
om entreprenader, omorganisationer, besparingar, personalnedskärningar, tunnelbanebibliotek
och kommersialiserad inköpspolitik. På TV visas,
just när detta skrivs, en dramaserie om en bibliotekarie
som stjäl böcker från sin arbetsplats.
Det är något magiskt med biblioteken. Men uppenbarligen också något problematiskt.
Stockholms stadsbibliotek är landets största folkbibliotek med 40 filialer och cirka 400 anställda. Ett bibliotek som bör visa vägen. Peka mot framtiden.
Som organisation står SSB i centrum för många av
den senare tidens debatter. I ett efterhandsperspektiv
verkar det vara den av stadsbibliotekarien Inga Lundén
initierade omorganisationen av SSB 2008, som drog
igång den stora diskussion som sedan har fortsatt av sig
själv och förflyttat sig över allt fler områden.
Idag tycker Inga Lundén att mycket av den ursprungliga kritiken var berättigad med tanke på hur det funge
rade när nyordningen just hade sjösatts.
– Läget var turbulent och lätt kaotiskt. Men nu vill jag
påstå att det hela har börjat landa, säger hon.
SSB gör för tillfället en översyn av den nya organisationen men denna kommer knappast att leda till att
man backar tillbaka.
– Vi går vidare och skapar ett tydligare avgränsat, mer
närvarande ledarskap och mer samlade arbetsgrupper.
Jag får många signaler idag om att vi inte ska ändra i
grundspåren. De handlar ju om hur vi ska få ut mest av
de tre huvuduppdrag som vi har definierat som läsa, lära
och möta. Men också om hur vi kan samla de personer
som har idéer om hur man jobbar med de här sakerna så
att de kan utbyta idéer och erfarenheter.
Systemet med bibliotekarier som pendlar mellan olika bibliotek kommer att vara kvar?
– Det måste finnas en flexibilitet så att man inte behöver
stänga när någon blir sjuk. Det ska vara öppet när vi har
sagt att det ska vara öppet. Men normalt ska man som
bibliotekarie inte vara på mer än två bibliotek. I dag är
det för många olika personer inne på varje bibliotek, vilket gör att besökarna inte tillräckligt ofta möter samma
medarbetare och att medarbetarna inte möter varandra.
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Det går att urskilja två läger i den pågående diskussionen. På den ena sidan de som påpekar att biblioteken är
den offentliga institution som åtnjuter störst förtroende bland allmänheten och redan gör det de flesta tycker
att de är till för – lånar ut böcker, stödjer skolarbete, ger
möjlighet till tidningsläsning och användning av digitala medier. Så varför ska man då driva fram stora förändringar med hänvisning till en framtid som man vet
så lite om?
Den andra sidan ser att stora förändringar kommer
vare sig man vill eller inte. Digitaliseringen rycker fram
med stormsteg och omformar människors sätt att använda medier. Biblioteken måste därför moderniseras
och svara på de utmaningar som samhället står för, de
måste bli mer användarvänliga och serviceinriktade
och arbeta aktivt för att söka upp låntagarna.
Samma tongångar hörs för övrigt i många länder, till
exempel i England där biblioteken nu är satta under
hårt tryck på grund av nedskärningarna i den offentliga
ekonomin och där mängder av biblioteksfilialer riskerar
att läggas ned redan under detta år. Där säger samtidigt
regeringen att biblioteken måste bli mer utåtriktade, ha
– Läget var turbulent
utökade öppettider, använda mer frivilligkrafter och
och lätt kaotiskt. Men
omfatta den digitala utvecklingen för att ha en framtid.
tid tyder ingenting på att man är på väg åt det hållet.
nu vill jag påstå att det
Att Inga Lundén tillhör det förändringsinriktade läg– Men vi har heller inte sett att klyftorna ökat, vilket
hela har börjat landa,
ret är alldeles uppenbart. För henne är omorganisatio- man kunde ha befarat.
säger Inga Lundén när
nen av SSB inte slutet, snarare början.
– Men man ska också veta att de nordiska länderna hon summerar åren
Uppdraget så som hon tolkar det gör det omöjligt att är unika internationellt sett när det gäller nå ut med sin efter omorganisatio
nen.
bara gilla läget.
folkbiblioteksverksamhet, fortsätter Lars Höglund.
– Inte så länge det är 70 procent av de långtidsutbilEn annan motsägelsefull utveckling är att medan
dade som använder biblioteket och bara 30 procent av målet att nå längre ut och vända sig till läsovana grupde korttidsutbildade. Vilka behöver biblioteket mest? per betonas starkt så är en institution som arbetsplatsMin slutsats är att vi måste behålla de 70 men lägga krut biblioteken på väg att förtvina.
på att öka de 30 procenten.
– Fast jag tror inte att deras tid behöver vara förbi,
– Ofta gör vi kanske saker som är bra men som ändå säger Inga Lundén. Vi har ett projekt inom ramen för
inte räcker. Ta skolbarnens läsning till exempel. Med regionbiblioteket där vi undersöker hur man ska kunna
våra fantastiska bokprat nådde vi 6 procent av skolbarn blåsa nytt liv i arbetsplatsbiblioteken. Det är en komen i stan. Vi får 98 procent nöjda lärare och elever från munal fråga men man måste också söka samarbetspartden lilla gruppen som använder det här. Men vad hän- ners, som i så många fall när man söker nå nya grupper
der med alla andra? Det är därför vi har jobbat med av läsare.
andra läsfrämjande projekt som via lärarna når längre.
I kravet på att nå ut till fler får Inga Lundén oreser- Ser du ingen risk i att biblioteket i jakten på nya användare
verat stöd av Stockholms kulturborgarråd Madeleine glömmer bort sina trogna besökare, sina kärngrupper?
Sjöstedt:
– Biblioteken är väldigt lite antingen eller och väldigt
– Jag tycker att man ska lyssna noga på
mycket både och. Vi ska både vara så bredebatten, men det är tråkigt när man ifråda att vi är intressanta för de människor
gasätter ambitionen att stadsbiblioteket ska ”Uppdraget
som nästan aldrig besöker biblioteket och
vara ett bibliotek för alla.
så djupa att de vana besökarna hittar det
så som hon
– Att nå läsovana grupper är en rimlig tolkar det gör
oväntade. Och allt detta måste vi göra inom
målsättning, men svår att uppnå, menar
ramen för begränsade resurser, säger Inga
det omöjligt
Lars Höglund, professor vid Högskolan i
Lundén.
att bara gilla
Borås och biblioteksforskare.
Det är ett faktum att Stockholm satsar
I de undersökningar som gjorts på senare läget.”
mindre på biblioteken än Göteborg och →
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→ Malmö räknat per capita. Ingen uppräkning har skett av
lönerna under senare år vilket har lett till att man fått
börja varje år med en besparing. Personalen har minskat med 40 tjänster under de senaste tre åren, vilket är
tio procent av den samlade personalstyrkan.
Några anslag för att kompensera för ökade löner blir
det inte i framtiden heller, eftersom något sådant överhuvudtaget inte förekommer i de verksamheter som
drivs av Stockholms stad, fastslår Madeleine Sjöstedt.
– Men vi har verkligen satsat på biblioteken de senaste åren och ökat anslagen med 25 procent. Och det
är vårt mål att de budgetpåslag som nu huvudsakligen
gått till utveckling av nya bibliotek ska fortsätta och gå
in i den vanliga budgeten och då kan pengarna förstås
också användas till löner.
Blir det ökningar på samma nivå som senaste året?
– Det avgörs genom budgetförhandlingar, så det är
omöjligt att säga. Men mitt mål är att biblioteken ska
få märkbara förstärkningar.
Att öka effektiviteten genom att som Nacka, som
brukar kallas för en borgerlig modellkommun, lägga
ut biblioteken på entreprenad och basera anslagen på
prestation i form av antal lån och besök, lockar inte
Madeleine Sjöstedt, inte ens om det skulle göras på en
avgränsad del av biblioteksverksamheten.
– Det är just den sammanhållna verksamheten som
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gör SSB så bra. Att splittra upp den skulle innebära ett
klart tapp i effektivitet.
– Det är viktigt att studera den ersättningsmodell som
man tillämpar i Nacka. Men personligen tror jag att detta är ett alldeles för trubbigt instrument och ett felaktigt
sätt att mäta bibliotekens effektivitet.
Den uppgift SSB ställs inför med ökade krav och minskade personalresurser är komplicerad.
Här krävs nya arbetssätt, menar Inga Lundén. Ett
sådant kan vara att införa profilköp för att frigöra personaltid. De omdiskuterade profilköpen är en idé som
Inga Lundén hämtat från Brisbane i Australien. Tanken
är att snabbt och rationellt anskaffa de böcker som biblioteket ändå måste ha genom att låta en utomstående
leverantör sköta beställningarna – i detta fall den Bonnierägda och av Stockholms stad upphandlade nätbokhandeln Adlibris.
– Men det är vi som gör profilen. Och det är ett kvalificerat bibliotekariearbete där vi analyserar de olika bibliotekens bokbestånd, lån, antal invånare i stadsdelen
och så vidare, för att beskriva vad vi behöver, framhåller Inga Lundén.
Utifrån profilen väljer Adlibris titlar och antal exemplar. Biblioteket får veckolistor över de aktuella inköpen och kan gå in och ändra om man så önskar. Gör
– Mitt mål är att
man ingenting kommer det som Adlibris har förvalt att
biblioteken ska
levereras. Totalt sett är 16 procent av hela mediainköfå märkbara för
pet profilköp. Men inom skönlitteraturen svarar dessa
stärkningar, säger
för mellan 50 och 60 procent av antalet inköpta exemkulturborgarrådet
Madeleine Sjöstedt.
plar. Resten köps in av bibliotekarierna, huvudsakligen
på lokal nivå.
Adlibris kan dock komma att förlora leveranserna
eftersom den senaste samlade upphandlingen till 82
kommunbibliotek huvudsakligen vanns av BTJ. Men det
kommunala inköpsföretagets beslut har överklagats av
både Adlibris och Bokus och den rättsliga tvisten beräknas vara avgjord först i april i år.
Men även om BTJ tar över räknar Inga Lundén med
att arbeta vidare med profilköp.
– På det här sättet får vi tid över till annat som betyder mer i jämförelse – att arbeta utåtriktat, att lägga ner
mer tid på de 40 procenten skönlitteratur som inte är profilköp, säger
Inga Lundén.
”Det är viktigt att studera
Hon är inte speciellt rädd för att
den ersättningsmodell som
bokbranschens kommersiella kriman tillämpar i Nacka. Men
terier blir styrande, att det blir en
personligen tror jag att detta kommersialisering av inköpen.
Men att det skett en trendkanär ett alldeles för trubbigt
tring i de resonemang som förs om
instrument och ett felaktigt
inköpen är ovedersägligt, menar
sätt att mäta bibliotekens
biblioteksforskaren Lars Höglund.
effektivitet.”
– Förr kretsade diskussionen väl-

”Jag skulle önska att magasinet kunde öppnas för
allmänheten så att folk kunde botanisera själva, men
tyvärr går det inte att ta ner folk där på grund av att det
är för trångt och av brandskyddsskäl. ”

För att komma tillrätta
med lokalbristen i
Asplundshuset finns
funderingar på att
göra ett kombinerat
barnbibliotek och
berättarverkstad under
rotundan.

Hur menar du då?
– Att det finns så få sittplatser, så få studieplatser, så
få utrymmen för författarträffar och bokcirklar, att vi
inte kan integrera de svenska böckerna med böcker
på andra språk. Inte minst barnverksamheten lider av
lokalbristen. Nu funderar vi på att göra ett kombinerat
barnbibliotek och berättarverkstad under rotundan. Vi
har ett nära samarbete med Stadsmuseet och hoppas få
det klart innan man k–märker hela kåken.
För att i någon mån kompensera för den uteblivna →
FOTO: Henriett Zorn

digt mycket kring kvalitetsfrågorna. På senare tid har
det mest handlat om att möta efterfrågan.
Hur förändrar då den starka nyhetsmedvetenheten
bibliotekets bokbestånd i ett längre perspektiv? Risken
är väl att det blir mycket gamla deckare och för lite kvalitetslitteratur.
Inga Lundén tror inte det.
– De frekventa titlarna slits ut och sedan gallrar vi
kontinuerligt. Vi har inte heller som KB en bevarandeplikt. Däremot har vi till uppgift att skapa samlingar.
En samling innebär att man måste bry sig om både sina
gamla och nya böcker.
Men hon understryker att det primära uppdraget
ändå är att se till att böcker möter läsare. Och det finns
inget självklart samband mellan mängden böcker och
antalet lån.
– Det kan vara tvärtom. Ta tunnelbanebiblioteket i
Bredäng som, trots allt som skrivits om det, är en stor
succé. Där har vi ett mindre antal böcker än förr men lånen har ändå ökat med 12,6 procent och antalet besök
med 139 procent jämfört med när vi var i de gamla lokalerna. Och det trots att vi hade stängt en månad.

biblioteket på Sveavägen sedan den planerade tillbyggnaden stoppades. Asplundhuset är som Operan, menar
Inga Lundén. Vackert men trångt. En dålig arbetsmiljö.
– Och frågan är om vi kan ha ett huvudbibliotek som
är så begränsat.

På andra ställen, i Malmö och i Nacka till exempel, har
man gallrat hårt i bokbeståndet. Kan det bli aktuellt även
i Stockholm?
– Vi gallrar som sagt hela tiden, men jag tror inte att någon behöver vara rädd för att vi ska skingra våra samlingar, de som till exempel finns i våra magasin i Asplundhuset. Men vi måste aktivera fler av de böckerna. I
dag är utlåningstakten i magasinen 0,6 procent på ett år.
Därför har vi startat ett projekt kallat ”Den långa svansen” där vi har gjort teman kring 1930-tal och 1960-tal
och till exempel bett några författare att gå ner i magasinen och leta efter sin själsfrände. I år ska vi ta upp ämnet ”Förbjuden läsning”.
– Jag skulle önska att magasinet kunde öppnas för allmänheten så att folk kunde botanisera själva, men tyvärr går det inte att ta ner folk där på grund av att det är
för trångt och av brandskyddsskäl.
Inga Lundén påpekar att alla titlar i SSB finns med i
katalogen, som därför i sig är ett levande bibliotek.
Inom kort introducerar man en mobilapplikation som
innebär att katalogen kan nås via telefonen och att man
också kan beställa via den.
Men i grunden har man stora problem med huvud[02:2011] biblioteksbladet | 7
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→ byggnaden vid Odenplan finns nu tankar på ett nytt
bibliotek vid Slussen med Stockholmsprofil och i sam
arbete med andra stockholmsaktörer som Stadsmuseet, Stadsarkivet och Stadsbyggnadskontoret och där
Asplundhusets stockholmiana skulle kunna utgöra en
del i samlingarna.
Ett annat projekt är skapandet av Södra kulturhuset i
Medborgarhuset på Medborgarplatsen där det egentligen redan finns det som behövs – bibliotek, bad, kulturskola, studieförbund, musikstudio, musikklubb – och
där det gäller att öppna upp huset och visa utifrån vad
man har att erbjuda.
Tunnelbanebiblioteken vid Stureplan och i Högdalen
och Bredäng kommer sannolikt att få nya tillskott –
Gullmarsplan, Tekniska högskolan och Spånga station
är några intressanta platser. I Kista planeras ett nytt bibliotek som ett samarbete mellan SSB, stadsdelen, universitetet och lokala och internationella företag.
Är det i den riktningen, mot specialisering och profilering,
som de lokala biblioteken kommer att gå?
– Inte nödvändigtvis. Det beror mycket på läget. Nyligen öppnade vi Bagarmossens bibliotek efter renoveringen och det är ett familjebibliotek där alla kategorier av böcker och media finns, säger Inga Lundén.
Hur ser biblioteksstrukturen ut på säg tio års sikt. Blir det
fler eller färre filialbibliotek?
– Vi ska snart föra upp den tredje biblioteksplanen till
nämnden och i kölvattnet på den kommer det en strukturplan där vi ser över hur många bibliotek som är optimalt att ha och var de ska finnas, när man också räknar
in biblioteket på nätet, säger Inga Lunden.
– Vi måste besvara frågor som: Vilket uppdrag har vi?
Vilken funktion fyller de olika biblioteken? Vad kostar
det och vad vill man betala från stadens sida? Det är klart
att det måste finnas en balans mellan personal, media
och antalet lokaler annars blir det bara tomma skal.
Det finns två stora avgörande frågor inför framtiden,
enligt Inga Lundén. Den ena är att biblioteket måste
nå ut till nya grupper. Den andra gäller e-böckerna och
möjligheten för biblioteket att få tillgång till hela utgivningen och få ner kostnaden per lån som i dag ligger på
nästan 20 kronor.
Bibliotekets e-böcker och digitala ljudböcker leve
reras i dag av Elib, ett företag som ägs av Bonniers,
Norstedts, Natur & Kultur och Piratförlaget och som
distribuerar i stort sett alla svenska förlags digitala utgåvor. Men Inga Lundén påpekar att det är långt ifrån
alla digitala ljudböcker som biblioteken har tillgång till.
Detta beror bland annat på att Bonniers och Norstedts
inte tillåter försäljning av sina digitala ljudböcker till
biblioteken.
– Här kan man tala om att kommersiella aktörer styr
på ett långt hårdare sätt än när det gäller profilköp, menar Inga Lundén.
– Om biblioteken inte har tillgång till elektroniska
medier när sättet att läsa tar sig nya uttryck och läsplattan blir var mans egendom så blir vi obsoleta och det är
min största fasa. Detta är verkligen en ödesfråga, ett hot
mot den fria tillgången till information och kunskap och
mot själva bibliotekens existens. Kanske inte idag men
på 10–15 års sikt.
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Men biblioteken måste väl under alla omständigheter betala för e-böckerna?
– Självklart ska vi det. Men det är inte givet att förlagens
ersättning för e-böcker måste vara per lån, det är den ju
inte på pappersböcker. Det gäller att hitta en ny modell
som är rimlig för alla.
Kan ni hantera den kostnadsexplosion som rimligen inträffar om e-böckerna slår igenom stort och ni får tillgång
till alla titlar?
– Ja, det tror jag. Biblioteken har ju klarat tillkomsten
av nya medieformer förr, men det är klart att konsekvenserna måste utredas – inte minst ekonomiskt.
Madeleine Sjöstedt låter dock mer bekymrad över
detta perspektiv.
– Risken är stor att vi har en jättekostnad väntande
runt hörnet. Det är ytterst märkligt att inte detta diskuteras mer.
Ser du någon lösning på problematiken?
Det kan bara lösas genom förhandlingar mellan alla berörda parter. Och att man ser denna fråga som ett nationellt ansvar där regeringen bör ta ett initiativ.
Inga Lundén menar att detta måste vara en stor prioriterad fråga för en kommande litteraturutredning.
– Det vore skamligt annars.
■

Alla vi har kommit i kontakt med på
Bibliotekscentrum har varit hjälpsamma
och lyhörda. Samarbetet har fungerat
utmärkt. Bibliotekscentrum har lyssnat
på oss och tagit till sig våra synpunkter.
/Lena Kellerman, bibliotekschef

Mikromarc 3 – ett lyft
för Vårgårda kommun
Att byta bibliotekssystem är något som kräver både planering och arbete. Nyligen har
Vårgårda kommun konverterat till Mikromarc 3 och resultatet har inte låtit vänta på sig.
Nya enkla men avancerade funktioner som är lätta att använda har förenklat arbetsvardagen och förbättrat servicen till låntagarna.

Reveljgränd 7 ■ 352 36 Växjö ■ Tel 0470-532 530 ■ www.bibliotekscentrum.se

Entreprenad =
tillgång till bibliotek i Hällefors
Sedan 1993 har Maria Dahlqvist och hennes aktiebolag varit
ansvariga för driften av biblioteket i Hällefors kommun. Det
har inneburit att en ort med 6 000 invånare haft tillgång till
både en bokhandel och ett bibliotek, hävdar Peter Alsbjer,
länsbibliotekarien i Örebro.

Bibliotek, bokhandel,
turistbyrå allt-i-ett i
Hällefors där biblio
teket drivits på entre
prenad i snart tjugo år.

A

ktiebolaget Hällefors Bokhandel driver
sedan 18 år biblioteket som numera även
har en filial i Grythyttan. Under åren som
gått har det enbart varit ytterligare en annan intressent, stadsbiblioteket i Örebro, som lagt bud
på driften. Initiativet att lägga ut driften av biblioteket
kom från den då socialdemokratiska kommunledningen som genom entreprenad såg en chans att slippa dra
ned på biblioteksverksamheten. Då var det många som
kritiserade beslutet och särskilt påpekade det skamliga
i att förslaget kom från vänsterkanten. Dessutom grymtades det om att den dåvarande förvaltningschefens
hustru var en av de tre aktieägarna. Den familjen bor
inte kvar på orten och är idag inte heller
aktieägare i bolaget.
”Dessutom är driften
Maria Dahlqvist är en av ägarna som varit
noga reglerad
med sedan starten 1993. Hon är skeptisk till
genom avtal med
Sveriges Författarförbunds manifestation
mot upphandlingen i Nacka. Författarna
biblioteksägaren, dvs
hävdar att det breda utbudet är hotat för att
Hällefors kommun.
biblioteket läggs på entreprenad: ”BiblioteDet som skiljer är att
kens bestånd av böcker och annat material
personalen är anställd ska ha relevans över tid och ämnesområav bokhandeln.”
den, och rikta sig till alla befolkningsgrup-
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Av Åsa Ekström

per. Detta är inte förenligt med vinstmaximering. Det
leder till att bibliotekens roll som motvikt till det kommersiella utbudet och till marknadens kortsiktiga agerande sätts på spel”, skriver Författarförbundets ordförande, Mats Söderlund.
Maria Dahlqvist:
– Jag skulle säga att det snarare är budget och efterfrågan som styr våra inköp istället för vinstintresse. Vi
använder BTJ:s listor som inköpsvägledning precis som
många andra bibliotek runt om i Sverige. Våra biblio
tekarier har utarbetat en mediaplan som finns för att
ytterligare tillgodose låntagarnas informationsbehov.
Eftersom vi är ett litet bibliotek med begränsad budget
använder vi oss i stor utsträckning av näraliggande bibliotek samt integrerar bokstödet från Kulturrådet i vårt
bestånd för att öka tillgången till smalare litteratur.
– Eftersom urvalsprincipen ser ut som den gör skiljer
sig inte utbudet åt, menar Maria Dahlqvist.
– Vår företagsidé med att driva ett bibliotek på entreprenad har inget med vinstintresse för biblioteksverksamheten att göra. Vi har hela tiden sett möjligheten
med integrerad personal och ökat besöksantal till alla
våra tre verksamheter som den största tillgången.
Budgeten för mediainköp är strikt reglerat i aktie
bolagets avtal med kommunen.
Det senaste avtalet, som går ut till årsskiftet, har varit femårigt – något som entreprenören förhandlat fram
med skälet att det underlättar planeringen av verksamheten. Maria Dahlqvist framhåller att man hela tiden
har haft en bra kommunikation med kommunen och att
det är jätteviktigt.
– Dessutom är driften noga reglerad genom avtal med
biblioteksägaren, dvs Hällefors kommun. Det som skiljer är att personalen är anställd av bokhandeln.
– Minsta förändring som görs måste ju klubbas i
nämnden. När vi införde förseningsavgifter för DVDfilmer verkställdes det genom den vanliga kommunala
beslutsgången. Vi har inga andra avgifter för att få budgeten att gå ihop.
Maria Dahlqvist pekar på samordningsvinster när det
gäller personal och öppettider. Idag samsas bibliotek,
bokhandel och turistbyrå under samma tak i Hällefors.
Dessutom finns filialen i Grythyttan. Personalen består
av sju personer. Av dessa arbetar fyra på heltid och en
på halvtid i biblioteket, två är utbildade bibliotekarier.

Ny chef för Bibliotek Nacka
Forum
Bibliotek Nacka Forum har fått en ny tillfällig enhetschef, Affi Stork.
Hon ersätter Nick Jones som slutade i februari för att bli ny biblioteks
chef i Huddinge.
Att Affi Stork inte är utbildad bibliotekarie retar nog inte lika många
som det faktum att hon på fritiden sitter i socialnämnden för modera
terna i grannkommunen Värmdö. Det har fått en del att undra om det
är frågan om en politisk tillsättning i moderatstyrda Nacka.
Affi Stork kommer närmast från konsultfirman Vascaia där hon
bland annat arbetat med förändringsarbete och marknadsföring
inom såväl näringsliv som offentlig sektor. På fritiden sitter Affi Stork
i socialnämnden för moderaterna i grannkommunen Värmdö, något
som stadsdirektören Lennart Jonasson och de andra i rekryterings
gruppen – bland annat förre kulturchefen Börje Sjölund – inte haft
någon kunskap om.
– Det hade jag inte en aning om. Å andra sidan lägger vi oss inte i
vad våra anställda gör på sin fritid, säger Lennart Jonasson till BBL .
Rekryteringsgruppen har anställt Affi Stork fram tills dess att upp
handlingsförfarandet i kommunen är ett avslutat kapitel. Under den
tiden ska hon bland annat hjälpa personalen med att sammanställa
anbudsunderlag, berättar stadsdirektören. 
ÅE

Foto: Åsa Ekström

Utvärderingar har gjorts i samband med ”Det gör det
upphandlingarna i kommunen och dessa
möjligt att
har visat på tillfredställande resultat vad
det finns en
gäller service.
– Vi har ju mer öppet än vad man kan- bokhandel i en
ske skulle ha om kommunen haft det fulla kommun med
ansvaret. I dag har vi öppet alla dagar utom runt 6 000
söndagar, konstaterar Maria Dahlqvist.
invånare. Det
Vid årets slut går avtalet ut för biblioteket. Då ska en ny upphandling göras och en är inte många
utvärdering av driften genomföras. Den kommuner i
nytillträdde kultur- och fritidschefen Lena den storleks
Sundholm får då hjälp av Länsbiblioteket ordningen
eftersom hon anser att det är på sin plats att
som har både
inte kommunen självt ansvarar för utvärderingen. Peter Alsbjer som är länsbiblioteka- bokhandel och
rie ser två fördelar med den här formen av bibliotek.”
drift i glesbygd eller landsbygd:
– Det gör det möjligt att det finns en bokhandel i en kommun med runt 6 000 invån
are. Det är inte många kommuner i den storleksordningen som har både bokhandel och bibliotek.
– Fleråriga avtal gör också att man inte får några plötsliga nedskärningar. Man får i och för sig inga höjningar
heller, men det brukar inte vara vanligt i andra kommuner heller. Det finns kommunalt styrda bibliotek som
ännu i februari inte fått sin budget för innevarande år.
De lever betydligt osäkrare från år till år än Hällefors
bibliotek, säger Peter Alsbjer.
Han menar att det är värt att notera att det är politikerna som har formulerat och tagit fram biblioteksplanen. Eftersom de biblioteksanställda och entreprenören inte varit delaktiga i det arbetet borde beslutsfattarna rimligtvis känna ett större ansvar än i kommuner där
biblioteksplanen enbart är en tjänstemannaprodukt.
– Ett dilemma för oss på regionbiblioteket kan vara
att åtkomsten till de regionala tjänsterna och nätverken
kan uppfattas som en konkurrensfördel av nuvarande
entreprenör, t ex när det gäller transportordningen
inom regionen och tillgång till kompletterande media.
Vi borde förmodligen ha ett avtal om dessa tjänster
med kommunen.
Stefan Backius (V) är sedan årsskiftet ny ordförande
i bildningsnämnden och har ansvaret för beslutet kring
biblioteken i Hällefors kommun. Rent ideologiskt vill
han inte understödja en avreglering av bibliotekssektorn men understryker samtidigt att det finns flera
aspekter.
– Biblioteket är en institution som står för det demokratiska fundamentet i orter som Hällefors. Det är viktigt att inse att Sverige ser olika ut beroende på var man
bor. Därför måste man belysa entreprenadfrågan ur
alla tänkbara vinklar och kanske inte avfärda den kategoriskt om den kan göra skillnad och betyda ett bibliotek, säger Stefan Backius.
Men han tillägger ändå att även om biblioteket är
uppskattat för sin goda service kan det ändå finnas fallgropar. Något som länsbibliotekarie Peter Alsbjer skriver under på.
– Det finns säkert utvecklingsmöjligheter som man
kan jobba mer med. Men jag har sett kommunalt drivna
bibliotek som jag upplevt gett en lägre servicenivå än
biblioteket i Hällefors.
■

”Nacka inte biblioteken!”
Ett hundratal människor trotsade vinterkylan och samlades
utanför det stora köpcentret Nacka Forum för att delta i Sveriges
Författarförbunds manifestation mot upphandlingen av kommunens
bibliotek. ”Ingen blir glad av entreprenad”, löd slagorden. Jan Ristarp,
ordförande för biblioteksrådet på Författarförbundet och ordförande
Mats Söderlund, överlämnade proteslistor med drygt 4 000 namn
underskrifter till politikerna i stadshuset. Upphandlingen är ett rent
ideologiskt beslut som riskerar att sprida sig till andra kommuner i
landet vilket är ett hot mot det kommunala folkbiblioteket, menar
Mats Söderlund.
– I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest slår man fast att biblioteken
ska vara fria från kommersiella intressen. Så behåll den kommunala
driften för demokratins skull, säger Mats Söderlund.
Men demokratiska fakta är ändå att Nackaborna röstat fram
moderaterna för dess politiks skull. Dessutom är det ju biblioteksper
sonalen i Älta som tagit initiativet till att vilja följa i Dieselverkstadens
fotspår. Mattias Qvarsell (S) som sitter i kommunens kulturnämnd
menar att dålig personalpolitik inte ska lösas genom entreprenad. ÅE
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Hallands kulturplan ett föredöme

Av Åsa Ekström

Kultursamverkansmodellen har under hösten
sysselsatt politiker och tjänstemän runt om i landet.
I de treåriga kulturplanerna presenteras hur det
statliga kulturbidraget ska fördelas.

em försöksregioner, Skåne, Västra Götaland, Halland, Gotland och Norrbotten, har
fått ett eget ansvar att fördela de regionala
medlen från Kulturrådet enligt den nya kultursamverkansmodellen. Eller koffertmodellen alternativt portföljmodellen som den även
kallas. Det innebär att regeringen inte längre pekar
ut vilka som ska få bidrag utan lämnar över besluten till regionerna som i sin tur fattar sitt beslut genom underlaget i de treåriga kulturplanerna.
Det handlar om sju verksamhetsområden:
1. Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. Regional museiverksamhet
3. Konst- och kulturfrämjande verksamhet
4. Regional arkivverksamhet
5. Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning
mot barn och unga
6. Hemslöjdsfrämjande verksamhet
7. Regional biblioteksverksamhet.
Förhoppningen är att landets alla
landsting ska ingå i modellen 2013.
Inköpsstödet till bibliotek, stöd
till läsfrämjande insatser och litterära evenemang, litteraturstöd och kulturtidskriftsstödet
är exempel på sådant som inte
ingår i koffertmodellen. Årets
verksamhetsbidrag till regional
kulturverksamhet inom scenkonst- och musikinstitutioner,
museer och bibliotek går till
nyskapande kultur. Totalt 1,15
miljarder kronor delas ut. En
del av summan ska alltså för
första gången delas ut enligt
den nya kultursamverkansmodellen.
I Västra Götaland har 49
kommuner varit involverade
samtidigt i arbetet med egen kulturplan
och på Gotland har det enbart varit en kommun inblandad. Det var först i somras som Kulturrådet meddelade
vad en regional kulturplan ska innehålla och därefter
har tidpressen varit stor. Kanske en förklaring till varför
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de fem kulturplaner som lämnats in till Kulturrådet är
av så skiftande kvalitet. Hallands kulturplan – en välskriven och genomarbetad produkt i jämförelse – kan
framhållas som ett föredöme i sammanhanget.
Det har inte varit en liten uppgift att samla alla kulturutövande människor för samtal om kommunernas
kultur, länets kultur, framtidens kultur och därefter få
det på pränt. De flesta aspekter tas i beaktande vad gäller mångfald, genus, kulturpedagogik osv. En inneboende orättvisa är att de inblandades erfarenhet spelar in
vad gäller marknadsföring och nätverkande. Något som
märks. I en del fall har det kanske varit landstings- och
kulturbyråkraterna som stått för innehållet.
”Man antar utmaningen att ha en demokratisk process
till grund för länets kulturplan men sedan svävar allas
engagemang i den gamla vanliga visionsfloden... Den
hamnar inte på papper. Hur man gör? Här sa man att en
kulturkartläggning skulle ligga till grund för planens utseende. Men samtidigt har kulturchefen redan skrivit en
skiss över hur kulturplanen skall se ut och visat den för en
referensgrupp där olika chefer och institutionsföreträdare deltar. Därefter överlämnas den till kulturpolitik
erna. Sedan skall den antas i landstingsfullmäktige.”
Så tänker en av de inblandade i ett landsting som inte
tillhör försökspionjärerna som BBL har talat med kring
kulturplanearbetet. Andra hävdar att det varit tufft att
enas kring frågor i större kommuner med ett stort kulturutbud.
Entusiasterna tror att koffertmodellen innebär
ökade utvecklingsmöjligheter när kulturutövare och
medborgare blir inblandade. Dialogen kring kulturfrågor mellan stat, landsting och kommuner kommer att
utvecklas allt eftersom tiden går. Kulturministern och
många andra hoppas på detta sätt att det skapas ett mer
dynamiskt kulturliv. Samtidigt har det redan framkommit att det finns problem med samsynen kring fördelning av pengar eller utvecklingsmöjligheter i region
Västra Götaland och Skåne. Staten måste skjuta till mer
pengar när kulturpolitiken nu ska tas över av region
erna, kräver Skåne och Västra Götaland. Norrbotten vill
exempelvis satsa extra och stärka Norrbottensmusiken
och dansverksamheten. En ambition som säkerligen
blir svår att förverkliga eftersom man enbart i teorin

disponerar fritt över den klumpsumma man får av Kulturrådet – i praktiken är pengarna bundna till de institutioner som finns.
Balansgången mellan kvalitet och starka decentralistiska krav är möjligen också koffertmodellens akilleshäl, hävdar kritiker till koffertmodellen. Samtidigt har
de mindre kommunerna problem med att hålla klåfingriga lokalpolitiker på armlängds avstånd från kulturens
fria uttryck.
Vad står det då om biblioteken i kulturplanerna? I
Region Hallands kulturplan nämns inte bara biblioteket flera gånger utan presenteras ingående. Bibliotekslandskapet har en central plats i kulturplanen efter att
uppdrag och grundstruktur gjorts tydliga. Skillnaderna
mellan sjukhusbibliotek, skolbibliotek, regionbibliotek, folkbibliotek och högskolebibliotek förklaras och
deras betydelse för regionen framhävs. Konkreta åtgärder föreslås – som att regionen bör inleda en dialog med
Hylte kommun (som nyligen antagit en biblioteksplan)
om arrangörsstöd och biblioteksutveckling. När det gäller regional biblioteksutveckling ska man i år fokusera
på att stödja utveckling kring digitala biblioteksmiljöer.
”Andra prioriterade områden är biblioteksservice för
alla, profilerade mötesplatser, livslångt lärande respektive delaktighet och skapande. Regionen genomför
även en utredning om mål och inriktning för stödet till
regional arkivverksamhet.”
Hallands kulturplan finns på nätet att läsa för alla nyfikna. Något av ett mönster på hur det kan och bör se ut.

■

Kulturrådet
Budgeten för de fem försöksregionerna
Halland: Drygt 20 miljoner i statliga pengar, drygt
60 miljoner i regionala pengar.
Skåne: 170 miljoner i statliga pengar, 260 miljoner i
regionala pengar.
Norrbotten: Knappt 40 miljoner i statliga
kulturpengar, knappt 64 miljoner i regionala pengar.
Västra Götaland: 290 miljoner i statliga pengar,
900 miljoner i regionala pengar.
Gotland: Cirka 20 miljoner i statliga pengar, cirka
20 miljoner i regionala pengar.
Kulturrådets verksamhetsbidrag till regionbiblioteken. Från och med 1 januari ansvarar KB
för utvecklingsbidragen till biblioteken.
Regionbibliotek Stockholm, 2 167 000
Länsbibliotek Uppsala, 1 200 000
Länsbiblioteket i Sörmland, 1 126 000
Länsbibliotek Östergötland, 1 649 000
Länsbibliotek Jönköping, 1 183 000
Länsbibliotek Sydost, 1 929 000
Regionbibliotek Kalmar, 1 106 000
Länsbiblioteket i Värmland, 1 426 000
Länsbiblioteket i Örebro län, 1 148 000
Länsbibliotek Västmanland, 1 300 000
Länsbibliotek Dalarna, 1 255 000
Bibliotek Gävleborg, 1 090 000
Länsbiblioteket i Västernorrland, 1 131 000
Jämtlands läns bibliotek, 1 131 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, 1 431 000

VALFRIHET.
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När man vill vässa varumärket

bibliotek
Förberedelserna har pågått under en längre tid men i mitten
av januari gick startskottet för en stor kampanj som ska sätta
25 bibliotek på kartan, stärka bilden av biblioteket och visa
bredden av de tjänster som biblioteket kan erbjuda.

D

et är Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar som tillsammans driver
marknadsföringsprojektet Futurum.kom
– Futurum som i framtid och kom som i
kommunikation. Deltar gör de 25 kommunbiblioteken
i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.
Projektet är treårigt och genomförs med stöd av Kulturrådet och i samarbete med en kommunikationsbyrå.
Ambitionen med Futurum.kom är att stärka och lyfta
fram den kompetens, service och innehåll som finns på
biblioteken i de tre länen.
Förra året krattades manegen mer internt och ägnades åt förankring av projektet bland all bibliotekspersonal i form av dialogseminarier där bland annat målgrupper och kärnvärden jobbades fram. 2011 och 2012
kommer mer att gå i synliggörandets tecken genom
olika utåtriktade kampanjer. I mitten av januari i år
genomfördes en övergripande kampanj där budskapet
– eller det löfte som ska genomsyra allt arbete i projektet – ”Låna dig rik” spreds via stortavlor på busshållplatser, reklam på bussar, via ballonger, knappar och kassar
samt annonser i dagstidningar och affischering i länen.
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Av Henriette Zorn

I samband med kampanjveckan ägde också en rad
aktiviteter rum på biblioteken i de tre länen. I Växjö och
Karlskrona kunde man t ex bli kvitt gamla skulder och
dåliga samveten genom att förseningsavgifter – gamla
och nya – slopades.
I Markaryd anordnades tävlingar och varje lånetillfälle renderade en lott.
I Nybro kunde man byta böcker, låna DVD gratis, prova på tv-spel, lyssna på sagor, introduceras i släktforskning m m.
Maria Lundqvist på Länsbibliotek Sydost tillika samordnare för marknadsföringskampanjen, är nöjd med
utfallet av denna första övergripande satsning.
– Så här långt har det gått väldigt bra. Vi har synts på
många ställen och vi har fått mycket uppmärksamhet
och mycket press kring kampanjen. Alla bibliotek har
på olika sätt gått ut med information till sina lokala redaktioner och det har märkts. Aktiviteter har anordnats
runt om i regionen och man har varit ute och kampanjat
vid stormarknader eller utanför matvarubutiker – satsat
mycket på uppsökande verksamhet.
– Det vi hoppas är att vi ska få mer besök till biblioteken, att lånen ska öka och att vi ska få nya låntagare. Än
är det för tidigt att säga om det har gett resultat. Under
februari månad ska vi mäta, dvs samla in statistik utifrån olika parametrar för att försöka se om det kan ha
haft någon effekt på antal besök och utlåning, säger Maria Lundqvist.
När projekttiden är över kommer totalt sex kampanjer ha genomförts. Efter den första övergripande ”Låna
dig rik”-kampanjen som vände sig till ”alla” kommer de
övriga att vara mer målgruppsinriktade. Första veckan
i maj görs t ex en kampanj för ”Bokälskaren”, och i höst
lägger man krutet på att nå ”Den oerfarne besökaren”
samt ”Den digitalt ovane”. Småbarnsföräldrar, ton
åringar och vuxenstuderande är andra målgrupper som
personalen på de 25 biblioteken kommit fram till att
man vill prioritera.

”Kampanjens slogan ”Låna dig rik” var till en början inte
helt okontroversiell när den först presenterades för de
cirka 400 biblioteksanställda i regionen – det förstår
man mellan raderna.”

Kampanjmaterialet består bland annat av sex s k
personas; Maja, Ahmed, Erik, Mona, Nadja och Sigrid
– olika människor i olika åldrar, med olika karaktärer
och intressen som alla är eller blir ”rika” genom det som
biblioteket har att erbjuda. För på biblioteket räknas
rikedom inte i pengar. Äldre herren Erik är rik eftersom
på biblioteket ”har han träffat Anna och äntligen lärt sig
surfa”. Minstingen Sigrid är också rik för ”här är hon
prinsessa och polis med eget lånekort”.
Materialet har tagits fram i samarbete med kommunikationsbyrån Kreation som har sitt säte i Kalmar.
– Vi gjorde en upphandling och Kreation vann den.
De har varit väldigt lyhörda för de önskemål som vi har
haft och vi har fått fram ett material som vi har känt oss
nöjda med. Sedan har de hjälpt oss med sådant som hur
man får fram ett budskap och vilka kanaler man ska
välja för att nå ut. Vi kommer att samarbeta med byrån
även i de övriga kampanjerna, säger Maria Lundqvist.
Kampanjens slogan ”Låna dig rik” var till en början
inte helt okontroversiell när den presenterades för de
cirka 400 biblioteksanställda i regionen – det förstår
man mellan raderna.
– Vi hade ju lite diskussioner i början – att det kunde
leda fel beroende på hur man associerar. Man kan ju
till exempel associera till sms-lån och den typen av lån.
Men när orden sattes i sitt sammanhang och när vi såg
hur kampanjen utformades samt hur affischerna skulle
se ut, så försvann faktiskt den diskussionen. Nu tycker
vi att det här är något vi kan stå för och att det här löftet ska genomsyra alla kampanjer som vi gör. Och vi har
fått mycket positiv respons, säger Maria Lundqvist.
Från Kulturrådet har man fått 150 000 kronor i stöd
för första året och givetvis hoppas man även få stöd
för projektets återstående år. Länsbibliotek Sydost och
Regionbibliotek Kalmar står för en betydande del av
finansieringen liksom kommunbiblioteken.
– Biblioteken har tagit en stor del av finansieringen i
projektet. Vi har gjort en fördelning som gör att biblioteken betalar efter kommunstorlek – de små biblioteken bidrar inte i samma utsträckning som de stora, utan
efter förmåga.
– Vi har en total budget på 2,7 miljoner för tre år. Om
vi inte får fortsatta externa projektmedel hamnar vi på
2,1 miljoner kronor, säger Maria Lundqvist.
Utan tvekan hör projektet Futurum.kom till en av de

större marknadsföringsinsatserna inom biblioteksområdet i Sverige, inte bara i pengar räknat utan även i omfattning – 400 biblioteksanställda, 25 kommunbibliotek
och två regionbibliotek.
Utöver egna regelbundna enkätundersökningar med
bibliotekspersonalen kommer projektet också att utvärderas vetenskapligt. Det är avdelningen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet
under ledning av Angela Zetterlund som kommer att
stå för den.
– Vi tycker att det är värdefullt att ha en utomstående
som tittar på projektet med lite andra ögon. Angela
Zetterlund kommer att titta igenom materialet som vi
producerar, göra intervjuer och så hoppas vi även att
studenter kan skriva uppsatser utifrån projektet.
Kanske en av dessa uppsatser så småningom kommer
att handla om hur en region vände trenden av minskade
utlån och besök genom varumärkesbyggande, skapande av en startegisk plattform och ett löfte som man förmådde att leva upp till… 
■

Maria Lundqvist tio bästa tips:
Så marknadsför du ditt bibliotek/
viktigt att tänka på
1. Engagera och involvera all bibliotekspersonal
2. Sätt upp mål – gör en marknadsplan
3. Lär känna målgruppens behov och förväntningar
4. Samordna insatser med grannkommuner eller länet
5. Samarbeta med reklambyrå
6. 	Paketera budskapet – rätt budskap till rätt målgrupp via
rätt kanal
7. Ta hjälp av informatör i kommunen/organisationen
8. 	Bli synlig utanför biblioteket med ditt budskap – dyk upp
på oväntade ställen, använd fria ytor och webb/sociala
medier
9. 	Kontakta media – annonser är dyrt, en artikel eller ett
inslag i radio och tv är värt mycket
10. 	Utvärdera – vilken effekt har insatsen haft? Vad har vi
lärt oss?

Mer om projektet finns att läsa på
http://futurumbibl.wordpress.com/.
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KB:s instruktion dröjer

D

en så kallade instruktionen Av MarieLouise Samuelsson
från Utbildningsdepartementet lär bli färdig tidigast i mitVad KB:s nya
ten av mars. KB som myndighet sorterar som bekant i huvudsak under samordningsuppdrag
Utbildningsdepartementet men det nya innebär är ännu inte
samordningsuppdraget kommer från Kul- särskilt specificerat. Från
turdepartementet. Det är också KulturdeKB ser man arbetet som
partementet som anslår pengar och, som
Biblioteksbladet tidigare berättat (BBL nr ”att bygga vägen medan
1/2011), återfinns denna summa något vi går”. Dessutom
överraskande i Kulturrådets regleringsbrev, väntar KB fortfarande på
det vill säga hos en annan av Kulturdeparte- regeringens slutgiltiga
mentets myndigheter.
instruktion.
Under posten ”Bidrag till regional kulturverksamhet” framgår att KB disponerar 24
miljoner för ”samordning inom biblioteksväsendet”. Vilket alltså kan framstå som
märkligt. Varför måste pengar och uppdrag som gäller
KB ta omvägen via en annan myndighet?
Förklaringar från bägge departementen kan sammanfattas som att det var praktiskt eftersom det redan
finns bibliotekspengar hos Kulturrådet och att anslaget
till det nya uppdraget måste härbärgeras någonstans.
I Kulturrådets regleringsbrev avseende de medel KB
ska disponera heter det att ”anslagsposten ska användas
för att utöva nationell överblick samt främja samverkan
och utveckling inom biblioteksväsendet. I detta ansvar ingår
bland annat att tillsammans med länsbiblioteken följa upp
bibliotekslagens praktiska tillämpning, fördela bidrag till
vissa delar av biblioteksväsendets nationella struktur samt
att insamla och rapportera nationell biblioteksstatistik.
Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser.
Inom anslagsposten ska medel fördelas till informationsoch lånecentralerna i Malmö, Umeå och Stockholm,
Sveriges Depåbibliotek samt Internationella biblioteket i ”Visst hade det
varit trevligt
Stockholm.”
Man kan aningen förenklat säga att regleringsbrev om vi hade
innehåller korta sammanfattningar och besked om vilhaft en färdig
ka pengar som myndigheter tilldelas, medan instrukinstruktion
tionen mer detaljerat och slutgiltigt ska beskriva vad
vid årsskiftet,
myndigheten ska göra.
De politiska intentionerna med det nya samordnings- men vi kan
uppdraget måste alltså vidareutvecklas i instruktionen, inte sitta
som kommer från Utbildningsdepartementet.
och vänta
Instruktionen bör också (rimligen) specificera hur de
på den. Det
24 miljonerna ska fördelas.
I kulturpropositionen beskrevs fördelningen: 15 mil- finns ju inte
joner till lånecentraler, depåbibliotek och Internatio- heller några
nella biblioteket, medan nio miljoner skulle gå till KB:s oklarheter
nya uppdrag.
om att KB ska
Men propositioner är just propositioner, det vill säga
förslag som kan bekräftas eller förändras i reglerings- ha detta nya
uppdrag.”
brev och instruktion.
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KB kan dock inte vänta, utgångspunkten är att uppdraget gäller från årsskiftet 2010/2011. Parallellt med
den senfärdiga politiska hanteringen av instruktionen
för KB pågår redan uppbyggnadsarbetet inom Avdelningen för nationell samverkan som tidigare har arbetat med att stödja informationsförsörjning till högre
utbildning och forskning.
Nu har avdelningen, som leds av Gunilla Herdenberg, också det huvudsakliga ansvaret för KB:s nya
samordningsuppdrag. Avdelningen består av två enheter, en för LIBRIS-systemen där Maria Hedenström är
enhetschef och en för samordning och utveckling där
Christina Jönsson Adrial är enhetschef.
Christina Jönsson Adrial anställdes 1 december 2010
för att förstärka Avdelningen för nationell samverkan,
men hon betonar att bägge enheterna arbetar med såväl forskningsbiblioteksuppdraget som med det nationella uppdraget.
– Jag gillar att bygga upp, säger Christina Jönsson
Adrial som inte är bekymrad över att instruktionen dröjer.
– Visst hade det varit trevligt om vi hade haft en färdig instruktion vid årsskiftet, men vi kan inte sitta och
vänta på den. Det finns ju inte heller några oklarheter
om att KB ska ha detta nya uppdrag.
Uppdraget är, som Christina Jönsson Adrial uttrycker
det, ”inte särskilt specifikt”. Det innebär bland annat
att man på Avdelningen för nationell samverkan måste
börja med att avgränsa uppdraget och diskutera vad
man i n t e ska ägna sig åt.
Under våren 2010 anordnade KB ett antal dialog
möten där man diskuterade vad som kan vara angelägna frågor. I år fortsätter dialog och diskussioner
som ska ge en samlad bild av Bibliotekssverige. Den 31
januari skickade KB ett brev till cirka 5 500 biblioteks
företrädare för att i stora drag informera om det nya
samordningsuppdraget.
– I april bjuder vi in till workshop om vilka områden vi
ska arbeta med och om bibliotekens inflytande på KB:s
verksamhet, säger Christina Jönsson Adrial som beskriver det nya uppdraget som ”att bygga vägen medan vi
går”.
KB är inte okänd mark för Christina Jönsson Adrial,
som var anställd på nationalbiblioteket åren 2001–2006
då hon arbetade med BIBSAM.
– Jag tycker att KB har utvecklats väldigt mycket sedan
dess, till det bättre.
Vid halvårsskiftet flyttar Avdelningen för nationell
samverkan till nya lokaler i Garnisonen, där också Avdelningen för audiovisuella medier kommer att finnas.
– Jag hoppas att vi kan presentera en mer detaljerad
plan för det nya uppdraget lagom till inflyttningsfesten i
Garnisonen, säger Christina Jönsson Adri al. 
■

BBL debatt

”Svensk Biblioteksförening
borde ta ställning!”

G

FOTO: Henriette Zorn

enom skriften Kommunala beslutsfattare om bibliotek, utgiven av Svensk Biblioteksförening 2008, lärde jag mig att medan
beslutsfattarna vill göra om biblioteken till
mötesplatser och upplevelsecentra, ser allmänheten
helst att biblioteken fortsätter vara lugna och tysta platser för läsning. Mycket användbar information. Men
det är svårt att få ihop bilden av Svensk Biblioteksförening som en förening som kämpar för sina medlemmar genom lobbying
och informationsspridning, med den bild
som tonat fram av föreningen på sistone.
I sin menlösa rapport om offentlig biblioteksdrift på entreprenad (tillgänglig på före
ningens hemsida) och i Niclas Lindbergs
floskelspäckade kommentar om de offentliga bibliotekens inköpspolitik i BBL 1/2011,
framstår man snarare som en förening som
spelar med när politiska och kommersiella
makthavare försöker ta över biblioteken,
och som dissar de egna medlemmarna när
de sätter sig till motvärn.
Jonas Aghed är gymnasiebiblio
Entreprenader inom offentlig verksamtekarie på Brännkyrka gymnasium.
het är, som alla vet som följt med i vad som
hänt i det svenska samhället på senare år,
någonting som fega och krassa politiker
”I många fall
tillgriper när de vill ge mindre pengar till en verksamhar entrepre het och slippa ta ansvar för de försämringar som följer
– vanligen av arbetsförhållandena för de anställda och
naderna
dessutom bara servicen för användarna. I många fall har entreprenaderna dessutom bara varit mellansteg på väg mot privarit mellan
vatisering, kommersialisering och tillrättaläggande av
steg på väg
verksamheterna efter resursstarka användares behov.
Att gå med på entreprenader är att gå ut på ett gungfly.
mot privati
Svensk Biblioteksförening borde ta ställning mot dem,
sering, kom
sina medlemmars och allmänhetens skull.
mersialisering förDet
som nu händer med folkbibliotekens rutiner för
och tillrätta
mediainköp – och som i förlängningen kan påverka alla
läggande av
offentligt drivna biblioteks inköpsrutiner – följer samma mönster. Det ligger i nedskärningslystna politikers
verksam
intressen att bibliotekspersonal ska syssla mindre med
heterna efter
kvalificerade, tids- och därmed personalkrävande,
resursstarka
bibliotekariska göromål, och mer med enkla, iordninganvändares
ställande och övervakande göromål. Och det ligger i
mediadistributörernas och -producenternas intresse
behov.”

att vinna upphandlingar som ger nya inkomster och
möjligheter att påverka. För dessa samverkande parter är profilinköpen på stadsbiblioteken i Stockholm
och Malmö en bra början: det var lillfingret. Om Niclas
Lindberg verkligen inte ser detta, eller väljer att inte
låtsas om problemet, är han knappast rätt man på rätt
plats.
Niclas Lindbergs vidare resonemang om vilken litteratur biblioteken lämpligen bör hålla sig med, med
utgångspunkt i en debattartikel i BBL 9/2010 av Lena
Lundgren, är motsägelsefullt och fullt av intetsägande
fraser. Å ena sidan talar han om ”individens behov”
och den ”oförhindrade rätten till information, kunskap,
åsikts- och yttrandefrihet”, å andra sidan förbehåller
han sig rätten att neka individer med, för honom själv
(och för de flesta av oss), misshagliga åsikter om tillgång
till den litteratur de anser sig behöva. Ju mer jag läser
honom, ju mindre förstår jag hur hans urvalsprinciper
skiljer sig från Lena Lundgrens (eller mina). I de praktiska valen, däremot, skulle kanske en skillnad visa sig.
De offentligt drivna biblioteken bör erbjuda allmänheten en så stor famn som möjligt, i medieurval och
verksamhet. Men ekonomin sätter gränser och det finns
många faktorer att väga in när vi som arbetar på biblioteken gör inköp. Det ”självklara” är ofta det som har fått
stor kommersiell uppbackning och finns tillgängligt
överallt, medan det intressanta på lång sikt kanske är
mer svårtillgängligt och snart skulle försvinna helt om
det inte bevarades på biblioteken. Samma sak med besökarna: en ”ungdomlig” profil på biblioteket lockar
fler, men stöter bort vissa som inte har någon annanstans att vara.
Jag tror det är klokt att hävda sitt samhällsansvar,
men i övrigt vara lite diffus. Det enda vi som arbetar
på bibliotek stenhårt bör hålla på är att rätten till och
ansvaret för att välja litteratur och andra medier till våra
respektive bibliotek är vårt och ingen annans. 2007 blev
jag själv offentligen hudflängd av ett stort antal kollegor
för att jag förklarade min avsikt att vägra om en politisk
lobbyorganisation skulle kräva att jag ställde upp dess
propaganda på mitt skolbiblioteks hyllor. Men då kanske Niclas Lindberg var bortrest, eller något.
Jonas Aghed
Gymnasiebibliotekarie, medlem i BiS.
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BBL debatt

Användarperspektiv
ur olika perspektiv

B

iS seminarium med rubriken ”The Daring
Library” på Bok & Bibliotek 2010 väckte diskussion och det är bra. En av föreningen BiS
uppgifter är att bidra till en livligare biblioteksdebatt. Det pågår nu en debatt om det är ”fult att ge
folk vad de anser sig behöva”, och i det senaste numret
av BBL åberopar Niclas Lindberg några rader ur det inlägg, som jag skrev i BBL nr 9/2010 som motbild till den
ensidigt kritiska artikel som bestods seminariet i BBL nr
8/2010.
Citatet lyder: ”Djärvt är inte att ge besökarna det de
vill ha (vilket en del bibliotek har som policy) utan att stå
för sina val utifrån en genomtänkt inriktning.”
Det var den ”andra vindilen som väckte reaktioner”
hos Niclas (den första var diskussionen om profilköp).
Niclas kommenterar: ”I citatet framställs det som ett
motsatsförhållande att tillhandahålla vad besökarna
vill ha och att ha en genomtänkt inriktning. Märkligt.”
Men detta är inte ett dugg märkligt. Om biblioteken
hade haft obegränsade resurser hade naturligtvis alla
önskemål kunnat tillgodoses (om man nu verkligen
skulle vilja ha det som policy), men med begränsade
medieanslag blir det med nödvändighet en motsättning mellan inköp av å ena sidan kokböcker och de
senaste deckarna (de som också finns lätt tillgängliga
i närmaste ICA-affär) i tillräckligt antal för att beta av
beställningskön och å andra sidan den kvalificerade
fack- och skönlitteraturen. Och vad Annina Rabe och
Göran Greider efterlyste var, som jag uppfattade det,
ett fortsatt ansvarstagande från bibliotekens sida för
den smalare litteraturen, för kulturarvet (som Staffan
Engstrand så fint skildrade i förra numret av BBL) och
för den facklitteratur (och för den delen även de övriga
medier), som är något mer än dagsländor och inte så lätt
tillgängliga på de kommersiella försäljningsställena.
Och ytterligare något: att biblioteken utvecklar och förmedlar kunskaperna om dessa medier.

”Möjligheten att hitta det oväntade, serendipity, är en
annan uppskattad kvalitet. […] Det är något annat
än ett motståndslöst inköp av en oändlig mängd
deckare i massor av exemplar för att tillgodose de
mest påstridiga besökarnas snabbt övergående
efterfrågetoppar.”
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Som jag läser Niclas ”kommentar” motsäger han sig
själv när han menar att profilinköpen borde ge utrymme för en breddad mediebevakning, men samtidigt
glider mellan inriktningen ”ge folk vad de anser sig behöva” och ”tillhandahålla vad besökarna vill ha”, vilket
faktiskt är två olika saker. I själva verket är det just det
det handlar om: att utifrån en genomtänkt och formulerad inriktning, med alla de överväganden som krävs
utifrån ett demokratiskt och kulturpolitiskt ansvar och
lokal förankring, ge biblioteken en hållbar profil även
i det nya medielandskapet. Denna kvalitet hos biblioteken vet vi att människor förväntar sig och värderar
högt. Möjligheten att hitta det oväntade, serendipity,
är en annan uppskattad kvalitet. Detta är också ett användarperspektiv, som ofta framkommer i fokusgrupper. Det är något annat än ett motståndslöst inköp av
en oändlig mängd deckare i massor av exemplar för att
tillgodose de mest påstridiga besökarnas snabbt övergående efterfrågetoppar. Det finns bibliotek som har
den senare inriktningen som inköpspolicy och det finns
bibliotek som drivs i den riktningen av prestationsbaserade anslag och det var det som Annina Rabe och Göran
Greider vände sig mot, liksom jag själv. Jag menar att
Niclas har misstolkat min formulering och du var kanske inte heller med på BiS-seminariet och hörde argumentationen?
Det finns en annan motsättning som är minst lika
viktig, nämligen att få resurserna att räcka även till uppsökande verksamhet av olika slag. Lågutbildade män
läser mindre och mindre, pojkar läser mindre och mindre och folkbiblioteken, som för tjugo-trettio år sedan
användes av två tredjedelar av befolkningen men nu
bara av hälften eller mindre, har här en stor utmaning.
Vilket är viktigast, att ge de högljudda det de lika gärna
kan köpa i kiosken eller att exempelvis samarbeta med
fackklubbar och företag om arbetsplatsbibliotek? Eller
att ge barn- och ungdomsavdelningarna en större andel
av medieanslaget?
I skrivande stund har debatten pågått ett tag på Biblist med snabba, ofta oövertänka inlägg och där använder andra debattörer delar av ovanstående argumentation, men den vill jag inte kommentera utan hänvisar
den intresserade dit.
Lena Lundgren
BiS styrelse

BBL debatt
Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening, svarar Jonas Aghed och Lena Lundgren:

”Man bör vara varsam
med orden – de kan tas på allvar!”

M

in roll som generalsekreterare är vare
sig att sitta still och tyst eller att ge efter
för den som skriker högst. Tvärtom ser
jag det som en viktig uppgift att delta i
debatten, föra fram åsikter och se till att uppfattningar
bryts mot varandra. Det kan t o m vara en poäng att inte
alla tycker lika då det sannolikt gör att vi tillsammans
kommer vidare. Svensk Biblioteksförening är en medlemsburen organisation med 2 700 enskilda och över
500 institutionella medlemmar. Bland våra medlemmar finns också Stockholms stadsbibliotek, Malmö
stadsbibliotek samt bibliotek och biblioteksanställda
i Nacka. Jag och föreningens styrelse tar uppgiften att
företräda medlemmarna på största allvar. Vi lägger ner
stor möda på att företräda bibliotekens intressen på bästa sätt och finna vägar ur situationer också där åsikterna
går isär. Styrelsen har behandlat frågan om entreprenad
seriöst. Man har tagit del av debatten, tagit fram underlag och övervägt frågan noga. Som fakta- och kunskaps
underlag är rapporten om entreprenader inte menlös.
Ville man ha mer av en politisk pamflett kan jag dock
förstå synpunkten. Vad jag kan se har styrelsen gjort
allt för att komma till en väl avvägd och underbyggd
ståndpunkt i linje med en uppfattning som en majoritet
av medlemmarna kan stödja. Och det oavsett om man
landar i att följa med samhällsutveckling eller sätta
sig till värn mot densamma. Och oavsett var styrelsen
landar kan vi nog vara överens om att det inom biblioteksvärlden precis som i samhället i övrigt finns olika
uppfattningar om faror men också förtjänster och möjligheter med entreprenader, profilinköp mm. Svensk
Biblioteksförening är en partipolitiskt obunden organisation och medlemmarna har säkert inte en hundraprocentig åsiktsgemenskap i frågorna. Det måste styrelsen
ta hänsyn till och försöka hitta biblioteksståndpunkter
som inte färgas av partipolitiska uppfattningar.
För mig är folkbiblioteken i grunden ett frihetsprojekt som ska ge fri tillgång till information och kunskap.
Det ska vara individens behov, vetgirighet, nyfikenhet
och intresse som ska styra innehåll och utbud. Med det
som utgångspunkt ska bibliotek och biblioteksanställda
ställa resurser och kompetens till förfogande, analysera
både efterfrågan och behov, bedriva en kvalificerad
verksamhet och se till att samlingar och utbud håller
hög kvalitet. Min bibliotekssyn tar sin utgångspunkt i

människan. Den färgar också mina åsikter ”Vilken ställning
om profilinköp och vilken hänsyn biblioteken
styrelsen kommer
ska ta till sina användares önskemål (BBL nr
1/2011). Det finns inget principiellt motsats- att ta i frågan
förhållande i att tillhandahålla vad besökar- om bibliotek på
na vill ha och samtidigt tillhandahålla kvali- entreprenad vet jag
tet. Jag utvecklar i mitt inlägg i BBL nr 1/2011 inte när detta skrivs.
hur jag ser detta som kommunicerande kärl
Det jag dock vet är
där dessa båda förhållningssätt kan förstärka
varandra. Det är för mig självklart att ett ut- att man behandlat
talat ”jag vill ha” också kan blotta outtalade frågan seriöst.”
behov som biblioteket ska fånga upp och
möta. Genom att möta användaren där den
står skapas möjligheter att guida vidare och introducera nytt. Folkbiblioteken ska inte vara det ena eller andra
utan både och. Jonas Aghed uttrycker det så här: ”De offentligt drivna biblioteken bör erbjuda allmänheten en så
stor famn som möjligt, i medieurval och verksamhet”. Lena
Lundgren så här: ”Det handlar om: att utifrån en genomtänkt och formulerad inriktning, med alla de överväganden som krävs utifrån ett demokratiskt och kulturpolitiskt
ansvar och lokal förankring, ge biblioteken en hållbar profil.” Kanske är vi egentligen inte oense. Kanske handlar
det om att man ska vara försiktig med sina ord – skriver
man rakt ut att man inte ska ge besökarna vad de vill ha
(vilket jag menar är ett provocerande och människofrånvänt sätt att betrakta människor och bibliotekens
verksamhet på) kan man bli tagen på allvar. Det gjorde
jag och reagerade. Och jo – jag var på seminariet ifråga
och blev inte särskilt imponerad.
Till sist: Jag tillhör dem som ifrågasätter trendkänslighet i verksamheten, har tankar om att kärnverksamheten inte tas på tillräckligt stort allvar (BBL nr 1/2009)
och funderar högt om framtiden verkligen ligger i att bli
upplevelsecentrum. Jag tycker mig därmed se att det
finns frågor som jag och t ex Jonas Aghed i princip kan
vara ense om, men där kanske inte andra medlemmar
håller med. Så är det i en organisation med högt i tak och en
levande debatt. Ibland tycker
man lika. Ibland inte. Det stimulerar.
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”Vi behöver något
stabilt att luta oss mot”
– kommentar till Nick Jones i BBL nr 10/2010

N
Mats Myrstener är
biblioteksforskare
och bibliotekarie på
Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek.

ick Jones tog i BBL nr 10/2010 upp hur
folkbiblioteket ska förhålla sig i gapet mellan tradition och vad man inom forskningen
kallar för ”det moderna”. Det är en intressant diskussion som jag gärna vill bidra till: att vara modern, att ständigt förändras, ständigt vilja hänga med
i den senaste trenden till varje pris, är ju en utveckling
som har accentuerats starkt under de senaste tjugo
åren. Förändringstakten går idag oändligt mycket snabbare än för bara trettio år sedan.
Förändras, eller ännu hellre – förnyas? Många ser det
med skräck – gamla eviga fina värden försumpas och
försvinner – andra ser med tillförsikt. Och för att göra
en riktig förändringsrevolution, och inte bara röra om
lite i omelettsmeten, så måste man ju, som Lenin sa,
krossa några ägg.
Johan Croneman, DN:s TV-skribent, klagade 14
januari på nya underhållningsprogrammet Minuten,
som han menade var så fånigt att det föll utanför ramen
för SVT:s Public Service-uppdrag. Kaffe eller Kafka alltså? Eller båda delarna?
Folkbibliotekens iver att ersätta traditionen med något nytt (och mera ”modernt”) är slående, skriver Nick
Jones. Och sant är ju att folkbiblioteket idag, till skillnad
från förr, sysslar med mycket annat än böcker, tidningar
och tidskrifter. Men hur är det med den påstådda identitetslösheten? Är det inte bara samma gamla uppdrag,
fast med nya medier och entreprenörer? Eller har förändringen varit ännu mer grundläggande – som Joacim
Hansson menar – att vi nu rör oss i ett helt nytt, post
modernt, ”biblioteksparadigm”?
Till det ”moderna” hör ju som bekant både en stark
oro för snabba förändringar (grundläggande för moderniteten är ju att den ständigt förändras) och en tydlig historielöshet: vi vet inte längre varifrån vi kom eller
vart vi är på väg. Och då menar jag vi som arbetar på biblioteken, och kanske i ännu högre grad våra chefer och
politiker. Ofta sätts, som Nick Jones skriver, de bägge
begreppen antagonistiskt mot varandra. Tradition mot
förnyelse.
Jag menar att som motvikt till det moderna samhället och dess starka benägenhet till ständig förändring
behöver vi något mera stabilt att luta oss mot. Det kan
vara kyrkan, skolan, familjen, nationalstaten, kungahuset, Kalle Anka på julafton, eller andra mer eller
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mindre seriösa institutioner. Något som inte bara andas
dagslända utan faktiskt tradition. Jag tror att man också
måste räkna biblioteket hit, inte minst i funktionen som
offentligt rum, som ”allmänning”. En fast punkt i det
föränderliga, inte mindre viktigt än ett Systembolag eller ett apotek. Ett ickekommersiellt alternativ, öppet för
alla, utan krav på motprestation.
Folkbiblioteket har under 1900-talet alltid stått med
ett ben i traditionen och ett i det moderna samhällslivet.
Det är en svår balansgång, särskilt idag. Att vara både
bevarare av viktiga värden och samlad kunskap, och på
samma gång stå för positiv förändring, som Sven-Eric
Liedman uttryckt det.
Vår identitet som bibliotekarier var länge kopplad
till några viktiga basfunktioner: en social, en pedagogisk, en demokratisk, och en som bokdistributör. För
många bibliotekarier är det fortfarande denna basala
värdegrund som styr vårt arbete. Så allt detta tal om
”identitetskris” kanske bara är en tidningsanka när
allt kommer omkring? (De svenska folkbiblioteken har
fortfarande en legitimitet som få andra institutioner i
samhället slår.)
I så fall är vi bara del av en större, för hela det
moderna samhället giltig, identitetskris som innefattar
all Public Service, Sveriges Television och hela den
offentliga sektorn, ja även näringsliv och den svår
definierbara ideella sektorn. Jag tror dessutom att den
identitetskrisen snarare är ekonomisk. För vill man
bara sänka våra skatter hela tiden, och inte har några
högre visioner för samhället än så, då måste man krossa
ganska många ägg inom den offentliga välfärden.
Boken dör knappast, den är mer livskraftig än någon
sin tidigare att döma av hur många nya och gamla titlar
som ständigt utkommer. Men för folkbiblioteken som
enbart bokdistributörer är klockan slagen. Och gott och
väl är det. Frågan är egentligen hur stor roll de tryckta
böckerna överhuvudtaget kommer att spela i fram
tiden? Ingen vet.
Komplettera gärna böckerna och tidskrifterna med
nya medier, låt förändringens vågor skölja, men tappa
för all del inte värdegrunden i vårt arbete. Då kan vi lika
bra ta ner skylten och kalla oss pappershandel eller leksaksbutik istället.
Mats Myrstener

BBL kommentar

Folkbibliotekets dikotomi
– kommentar till Nick Jones i BBL nr 10/2010

”Jag tycker alltså att man bör sluta
misskänna traditionen och förhålla sig mer
aktivt till den. Vilka är de bärkraftiga idéerna? Vad är viktigt?”
Så skriver Nick Jones i en tänkvärd artikel i BBL nr10/2010, ”Kastar man ut folkbiblioteket med badvattnet?”. I artikeln
behandlar författaren bibliotekets identitetsproblem, konflikten mellan tradition
och förnyelse, fascinationen inför det nya
och förnekandet av det gamla. Jones bygger
sin text utifrån den uppdelning av motsatta
argument/begrepp som kallas dikotomi, ett
ord som också förekommer i Jones artikel.
Med trettio års erfarenhet av biblioteksarbete är jag beredd att instämma i vad
Nick Jones skriver. Möjligen är jag lite mer
angelägen om att betona att dikotomin exi
sterar. Som f d bibliotekschef har jag i retoriken ofta misskänt traditionen och rört mig
i en problematiserande idévärld som ibland
saknat relevans för det praktiska, vardagliga arbetet på ett svenskt folkbibliotek. Jag
tror att jag inte är ensam om denna ”egenhet”, den är ganska vanlig bland chefer och
politiker. Och ”egenheten” är inte självvald
utan styrd av den politiska kulturens krav
att beskriva verksamheten i så sofistikerade
termer som möjligt. Bibliotekets egentliga
uppdrag försvinner i ett töcken av ideologiska ordhärvor.
För, som Nick Jones frågar, vilka är de
bärkraftiga idéerna, vad är viktigt? När jag
nu hävdar, att bibliotekets grundläggande
verksamhetsidé är att låna ut böcker, så är jag
så långt jag kan komma från den moderna
biblioteksidén som den formuleras i handlingsplaner och styrdokument och i den visionära biblioteksdebatten.
Men fortfarande är det så att merparten
av arbetstiden på ett folkbibliotek används
för hantering av de böcker som lånas ut
till allmänheten. Vi lägger varje dag ner
mer tid på bokuppsättning än vad vi gör på
boksamtal och användarutbildning. Men i

biblioteksplanerna är det lässtimulerande
och studiestödjande insatser som dominerar formuleringarna. På en nästan platonsk
idénivå beskrivs biblioteket mer som ett
ideal än som en praktisk verklighet. Och
här, menar jag, hittar vi en viktig orsak till
den dikotomi som Nick Jones talar om.
Det har skapat ett för stort avstånd mellan teori och praktik på det svenska folkbiblioteket. Utan att ha några forskningsrön att
stödja mig på, vågar jag påstå, att processen
påbörjades när vi omkring 1990 (?) började
tala om biblioteket med termen ”inte bara
böcker”. Av någon anledning blev bokutlåning något alldeles för enkelt. Det uppstod
ett behov av att beskriva biblioteket som en
kompetenskrävande, hyperprofessionell
och teknikpotent verksamhet. Jag menar
givetvis inte, att biblioteket inte måste hålla
sig med kompetens, professionalitet och
teknik men när dessa begrepp som idéer
började bli alltför tunga i dikotomins ena
vågskål, så glömde vi bort det som är bibliotekets praktiska funktion och uppdrag, att
låna ut böcker. Och den uppgiften är inte så
svår att utföra.
Istället för ”inte bara böcker” borde vi för
tjugo år sedan ha myntat uttrycket ”nästan
bara böcker” för så är ju ändå verkligheten –
än idag. Att böckerna numera är av lite mer
skiftande tekniskt format än de var 1990 är
i sammanhanget helt ovidkommande. För
övrigt tror jag att det gutenbergska formatet
fortfarande dominerar.
Den eller de som introducerade förhållningssättet ”inte bara böcker” hade säkerligen goda avsikter – en kan ha varit att höja
folkbibliotekets status. Men den eventuella
statushöjningen har nog försiggått främst
på idénivån, där de visionära formuleringarna tänks fram och skrivs ned.
När DIK för drygt ett år sedan gjorde en
enkätförfrågan hos medlemmar och hos
chefer/politiker framkom ganska tydligt en
klar skillnad. Verksamhetsledningen såg en

positiv utveckling, nytänkande och progressivitet såsom dessa tillstånd diskuteras och
dokumenteras på idénivån. Men den enskilda bibliotekarien, hon som arbetar med
bokutlåningens logistik och allt vad den
innebär, hon såg oro, osäkerhet och bristande delaktighet. Bibliotekariens synsätt
beror inte på att hon inte förstår vad som
rör sig på idénivån, men det som sker där
upplevs inte som betydelsefullt för det dagliga arbetet som fortfarande handlar om att
köpa in böcker, att göra i ordning böcker, att
låna ut böcker, att ställa upp återlämnade
böcker etc. Bibliotekarien praktiserar alltså
verksamhetsidén, bibliotekets traditionella
uppgift, bokutlåning. När biblioteksledningen på idénivån negligerar det traditionella arbetet, uppstår givetvis en dikotomi.
Om biblioteksplanen med två formuleringar handlar om bokutlåning och med nittioåtta formuleringar handlar om annat, så får
den enskilda bibliotekarien svårt att känna
sig delaktig med den visionära biblioteks
idén.
Som lösning på problemet menar Nick
Jones att vi skall ”se relationen traditionförnyelse, inte som en relation av uppbrott,
kontraster, väsenskildhet och dikotomier,
utan mer som en fortlöpande utveckling”.
Jag vågar påstå, att det vore nyttigt om biblioteksledningen är mer radikal än så, att
man tar sig en ordentlig funderare över vad
som är folkbibliotekets uppdrag och hur
detta skall definieras. När man alltför länge
har uppehållit sig i bibliotekets idealvärld
kan det vara lite smärtsamt att upptäcka att
kejsaren är naken. Men en nyuppvaknad insikt om vad ett folkbibliotek faktiskt är gör
den självklara kopplingen till traditionen
betydligt lättare att acceptera. För vad gör
ett folkbibliotek om det inte samlar, sorterar och lånar ut böcker?
Urban Bäckström
Vadstena bibliotek
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Folkbibliotekens framtid

Alla är med utom Kulturrådet!

F

olkbibliotekens framtid heter en nyligen av
BTJ förlag utgiven debattbok. Här intervjuas
19 personer med en rad olika utgångspunkter om just det, folkbibliotekens framtid. Kulturministern, riksbibliotekarien, en skolbibliotekarie,
en biblioteksbesökande småbarnsmamma, en litteraturkritiker, en kommunaldirektör m fl kommer till tals.
Frågebatteriet upprepas men modifieras något efter
intervjupersonerna. Vad är då den minsta gemensamma nämnaren i synen på de kommunala bibliotekens
framtid? Alla talar, inte oväntat, om den demokratiska
funktionen; vikten av tillgång till information och litteratur för barn, för mångspråkiga, för storläsare, för de
som inte har datorer hemma m m. De allra flesta talar
också om hur viktigt det är för folkbiblioteken att hänga
med i samhälls- och teknikutveckling, att vara flexibla,
lyhörda, och brett samverkande. Det delvis uttjatade
mötesplatstemat kritiseras av några och temat nyanseras då behovet av indirekta mötesplatser berörs; folk
tycker om att vistas där andra människor befinner sig,
utan att direkt mötas men för att studera och läsa i närvaro av andra. Det är en vacker tanke, ett djupt mänskligt behov hos flockdjuret människan kommer i dagen.
Alla tror på pappersbokens framtid i kombination med
andra medier och utvecklade tekniker.
Flera talar också om folkbiblioteken som kultur
institution. Margareta Lundberg Rodin, prefekt på
bibliotekshögskolan i Borås, säger: ”För mig är det
självklart, såvida det inte rör sig om en liten filial eller
en liten kommun, att biblioteket så mycket som möjligt
allierar sig med annan kulturverksamhet.” Karl Petersen, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
i Luleå säger: ”Även om vi har teatrar och konserthus
och Norrbottensmusiken och så vidare, så utgör biblioteken det verkliga fundamentet för kulturen.” Gunnar
Sahlin, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket: ”Jag tror
på skapande av kulturplatser varav biblioteken är en
del.” Citaten kan mångfaldigas.
En undring infinner sig: Varför är inte Kulturrådet
representerat i denna bok som berör folkbibliotekens
framtid med ett så brett anslag? Visserligen har Kung
liga biblioteket nyss fått i uppdrag att axla den nationella bibliotekspolitiken men Kulturrådet har uppdraget att förhandla de regionala kulturplanerna i samverkansmodellen – där folk- och länsbibliotek ingår.
Likaså fördelar Kulturrådet två stora bidrag som berör
folkbiblioteksområdet, ett som direkt riktar sig till folkoch skolbibliotek, och ett till läsfrämjande insatser –
där folkbiblioteken är den viktigaste aktören. Det kan
tyckas vara en splittrad situation med association till
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två departement för de kommunala biblioteken, men
den svarar mot den komplexitet som folkbibliotekens
verksamhet rymmer.
Kulturrådet kommer att spela en viktig roll för att
utveckla folkbiblioteken i regionerna, speciellt vad gäller samverkan och nätverkande. ABM-frågan lever än,
arbetet med barnperspektivet i barnkonventionens
anda stärks dag för dag och näringslivet är närvarande
i kulturpolitiken. Det är frågor där Kulturrådet kan göra
skillnad.
Cay Corneliuson , Handläggare för
läsfrämjande och litteraturstöd på kulturrådet

Om utlånings
statistik och knutna
nävar i Nacka
– svar till Barbro Thomas

D

et var december månad år 2010. Ännu ett år med miljonunderskott för bibliotek Nacka Forum. Ett märkligt och rent konstruerat
underskott mot bakgrund av att biblioteket presterat bättre siffror
än något annat bibliotek i kommunen.
Nu ville personalen hitta på något ”crazy”, för det hade kultur- och utbildningsdirektören för en tid sedan uppmuntrat dem till.
Låt oss erbjuda våra besökare några julklappar i form av avgiftsfria filmlån
och amnesti för förseningsavgifter, villkorat fem nya lån! En extra stimulans till
julläsning således eller bra film istället för slö TV. Vår julkampanj blev uppskattad av våra besökare. De som fick chansen valde sina fem extras med största
allvar och omsorg.
Med vår generösa gest skulle vi sätta fingret på det absurda ersättningssystem som gäller för biblioteken i Nacka. Det kallas ”Kulturlyftet” (ersättning beroende av antal utlån, besök och öppettimmar).
Protesterna från Dieselverkstadens bibliotek AB och stadsdirektören kom
omgående. Vårt tilltag var inte i överensstämmelse med konkurrensneutraliteten. Vi var osolidariska och nu tillfogar Barbro Thomas att vårt tilltag var populistiskt, rent utav omoraliskt och manipulativt.
Ja, den givmilda och ironiska gesten med julklappar från en liten personalgrupp på Forumbiblioteket har tjänat sitt syfte. Det blev ett spektakel där till
och med den vördade Sigurd Möhlenbrock och Barbro Thomas fick vara med
till slut.
Personalen på Forumbiblioteket kämpar på. Och jag själv knyter snarare
näven än kissar i byxan av rädsla.
Kjell Arwe Rydén, Bibliotek Nacka Forum
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SAB:s klassifikationssystem –
farväl!

S

om bekant kommer SAB:s klassifikationssystem att successivt bytas ut mot Dewey i svensk
version. En förändring som alltså inte sker
lika abrupt som en gång i tiden övergången till
högertrafik i vårt land. De bägge systemen kommer länge
att fortleva intill varandra.
”Rör inte min kompis” – med de orden skulle kanske
en åldrad bibliotekarie förväntas motsätta sig förändringen. Men låt mig i stället förundras över att systemet
fortlevt i nästan ett sekel, att det varit så slitstarkt trots
dess uppenbara brister.
Skaparna av klassifikationssystemet, vars första ut
gåva kom 1921, skrev redan i inledningen: ”De förnämsta
fördelarna med Deweys decimalsystem äro dels att det
användes i så många länder, att det kan betraktas som
till en viss grad internationellt, dels att det är så starkt
genomarbetat; man har här ett genomtänkt, ytterligt
starkt specialiserat system, vars antagande skulle spara
mycket arbete.”
Men den gången valde man trots allt inte Dewey utan
ett system med anknytning till äldre praxis vid de svenska biblioteken. Ett system som inte i första hand kom att
vända sig till biblioteksbesökarna utan till biblioteks
personalen.
Själv mötte jag klassifikationssystemet i dess tredje
upplaga i en bokhandel i Örebro hösten 1956 – detta möte
fick en livsavgörande betydelse för mig. Jag beslöt mig
nämligen för att bli bibliotekarie. Fascinerad av möjligheten att få ordning på tillvaron, att i Linnés efterföljd
sortera och etikettera. Varje bok skulle i fortsättningen
veta sin plats. Kanske lockades jag även av själva begynnelsen i systemet, det som kom först av allt måste
väl vara det viktigaste: A. Bok- och biblioteksväsen.

(Skulle sen, undrade någon, inte det mesta av det som
återstod kunna rymmas under: B. Skrifter av allmänt och
blandat innehåll?)
Och som första underavdelning till Bok- och biblioteksväsen det som tydligen var det allra viktigaste: Aa.
Bibliografi.
Kan det ha varit denna upptäckt som lockade mig att
bli både bibliotekarie och bibliograf?
Min första bibliografi ”Litteratur om Norrtälje” (1960)
hade trots sin uppenbara torftighet stor kvalitet. I mitt
manus som jag lämnade in till Norrtälje Tidnings tryckeri
angav jag att kostnaderna hade bestridits av tidningen,
några tryckningskostnader blev det därför aldrig tal om.
Men ursäkta min personliga vittnesbörd – min tanke
var att hylla dem som en gång i tiden skapade regelverket
för hur böcker skulle sorteras på de svenska folkbiblio
teken. Att det levt vidare beror i hög grad även på dem
som i olika omgångar reviderat och anpassat systemet
till förändrade förhållanden. Ett namn vill jag nämna:
Sven Ola Hellmér (1910–1989), legendarisk bibliotekarie
i Umeå och verksam i arbetet med den ständiga förnyelsen av klassifikationssystemet.
Med rätta kommer nu SAB:s klassifikationssystem att
successivt ersättas men samtidigt kommer det att leva
vidare som ett väsentligt inslag i de svenska folkbibliotekens historia. För detta svarar bl a Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Fakta i ämnet kan nämligen ösas
ur hans skrift ”Tillblivelsen av klassifikationssystem för
svenska bibliotek” (1995) som fyra år senare följdes av
hans avhandling i ämnet.
Länge leve alltså SAB:s klassifikationssystem!
Olle Wingborg, pensionerad bibliotekarie

Skanners Skrivare Etiketter Lånekort
Kvittorullar Datortillbehör Rfid-Etiketter
Snabbt Tryggt Enkelt Fraktfritt
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Biblioteksarbete
är osynligt i skolan

D

et finns en föreställning om att lärar- och
bibliotekarieyrkena liknar varandra (?) så
mycket att en lärare utan vidare kan ta över
bibliotekariens roll i skolan (det omvända
förhållandet diskuteras inte, såvitt jag vet). Under ett
samtal med en av mina rektorer frågade hon vad mitt
främsta bidrag till skolan var. Det bara slank ur mig att
”jag tänker annorlunda”. Efteråt har jag funderat mycket över detta och kommit fram till att jag hade alldeles
rätt! Lärare och bibliotekarier må ha samma mål men vi
kommer från olika professionella kulturer och bakgrunden, medlen och metoderna är väsensskilda. Läraren
har sig själv som utgångspunkt i arbetet, bibliotekarien
har samlingarna. Läraren har lagfästa mål som hans/
hennes elever ska uppnå, bibliotekarien har visserligen en bibliotekslag i ryggen men den ställer knappast
några krav alls på verksamheten. Läraren är en auktoritet för eleverna som kan förelägga dem uppgifter/
böcker…, bibliotekarien arbetar för att skapa intresse
och ta sig an elevernas frågor. Lärarna har eleverna som
målgrupp, bibliotekarien har två målgrupper, eleverna
och lärarna, som sinsemellan ställer mycket olika krav
på verksamheten. Lärare har klassen som grundenhet
(utifrån vilken han/hon förutsätts individualisera),
bibliotekarien har individen som grundenhet men tar
också emot klasser/grupper. Lärare arbetar helst med
beprövat material, bibliotekarier söker nyheter. Lärare
har inget självklart intresse för och kunskaper om barn& ungdomslitteratur – barn- och skolbibliotekarier läser
hela tiden. Och så vidare.
I biblioteket är katalogen/låntagarregistret central:
• för att man ska veta vad som finns och var det finns
• för att man ska kunna söka och finna i samlingen
• för att arbetet kräver ganska stor noggrannhet och om
det finns ordning i biblioteket ger detta utrymme för
verksamhet såsom:
• att söka och finna i samlingen
• att skapa intresse för läsning och litteratur
Det här är självklarheter för bibliotekarier (och biblio
teksassistenter) men det är det absolut inte för lärare
som har ett helt annat professionellt tänkande och
uppenbarligen ett helt annat sätt att förhålla sig till
”ordning”.
Någonstans finns en gräns som inte får överträdas
om biblioteket ska förbli ett bibliotek och inte bara en
boksamling. Om oordningen är för stor blir arbetet
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med boksamlingen hela verksamheten. Den kan man
förhålla sig till på två sätt: antingen ägnar man sin tid
åt att leta efter sådant som enligt katalogen ska finnas
men inte gör det – i alla fall inte där det ska vara – eller
så struntar man i katalogen och använder bara det man
råkar hitta. I bägge fallen blir låneregistreringen egentligen en onödig ritual som bara är till för att kontrollera
att det som lånats återlämnas men tjänar inte det egentliga syftet: att man ska kunna ta reda på vilka medier
som finns och var de befinner sig.
För många lärare är bibliotekarien ett evigt dåligt
samvete eftersom man vet att man har massor av försenade medier – ett moraliskt dilemma för vederbörande
som bygger på ett fullständigt missförstånd. Som skolbibliotekarie bryr jag mig inte alls om hur mycket böcker
en lärare lånat så länge jag vet var de finns eller att veder
börande har kontroll över var de finns så att de kan krävas in om någon annan behöver dem. Det är nu ofta inte
fallet. Eftersom böcker och andra medier blir ointressanta i det ögonblick man är färdig med dem, måste biblioteket ändå rutinmässigt kräva in dem. Annars glöms
de lätt bort och kan hamna precis var som helst.
Ambitiösa lärare vill gärna vara ”allt” för sina elever,
inklusive deras uppslagsböcker, och de utgår från att
de är de enda som bedriver pedagogisk verksamhet på
skolan. Att använda biblioteket under lektionstid blir
för dem slöseri med tid där elevernas sökande efter material tar tid som de ser som bortkastad. Kanske dyker
det också upp oönskade frågor som stör, flyttar fokus
och kräver diskussioner.
För en bibliotekarie är skolbiblioteket i första hand
till för eleverna och har sin egen pedagogiska agenda.
Den utgår inte direkt ur läroplanen utan snarare från läroplanen sådan den ter sig när den via läraren passerat elevernas huvuden och kom”För många lärare
mit ut ur deras munnar i form av frågor till
bibliotekarien som tar sig an dessa utifrån
är bibliotekarien ett
det han/hon har i ryggen, dvs sina profesevigt dåligt samvete
sionella kunskaper och mediebeståndet.
eftersom man vet att
Det handlar också om att eleverna lär sig
man har massor av
hitta i biblioteket och i de databaser som
försenade medier – ett finns, att de får tillgång till material för
studier och läsintresse. Denna pedagogismoraliskt dilemma
ka verksamhet pågår med eller utan lärare
för vederbörande
närvarande. För eleverna är biblioteket
som bygger på
en viktig plats där de kan lära sig saker på
ett fullständigt
egen hand och/eller få ett annat perspekmissförstånd.”
tiv på det som pågår i klassrummet.
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Den här verksamheten är i stort sett osynlig för lärare
och skolledning och den är svår att sätta fingret på. En
av eleverna i Ross J Todds och Carol C Kulthaus Ohiostudier uttryckte det väldigt träffande ungefär så här (i
en version som inte längre tycks ligga direkt tillgänglig
på nätet): ”När jag får en uppgift av min lärare går jag
till biblioteket, och bibliotekarien hjälper mig att förstå
vad den handlar om”. Det handlar inte om att denna
bibliotekarie är något slags superbibliotekarie utan att
hon har en annan kompetens, en annan bakgrund och
ett annat sätt att ta sig an frågan.
Vid de förhållandevis få tillfällen som jag har fått
möjlighet att ha olika former av organiserad biblioteksundervisning med elever har de varit översvallande
positiva. En elev skrev i en utvärdering efter tre dagar
i biblioteket att det var det intressantaste han varit med
om i skolan! Det är alldeles uppenbart att de uppskattar
de verktyg vi sätter i händerna på dem. Att ”söka” var
en aktivitet med hög status i ”mitt” skolbibliotek på en
F-6-skola och som det för det mesta var kö till.
Många av de lärare som använder biblioteket i undervisningen ser det nog som sin förlängda arm, och traditionellt med en lärarbibliotekarie har det kanske varit
så. Men, en ensidig inriktning på undervisningen sker
på bekostnad av elevernas nyfikenhet och intressen och
missar därmed två viktiga saker: den utvidgning av undervisningen som bibliotekets medier kan ge eleverna
och att möta elevernas spontana frågor och intressen.
Jag tror att få lärare ens anar den speciella pedagogiska
roll som biblioteket har i förhållande till eleverna, vilket
är något av ett dilemma för bibliotekarien. Det är näst
intill omöjligt att förklara det förhållandet för lärarna
och skolledningen – och bli trodd. Att vara bibliotekarie
i en skola innebär att befinna sig i en mellanställning
mellan de som har makten (skolledning och lärare), att
bestämma över något som man i grunden inte vet något om och eleverna som till nästan 100 procent (enligt
enkätundersökning) är mycket positiva till verksamheten men som inte har något inflytande över dess vara
eller inte vara. Det fatala i detta är naturligtvis att det
påverkar bibliotekets ställning i skolan och vad skolan
kräver utbildningsmässigt av den som ska arbeta där.
Biblioteksarbete är osynligt, i skolan kanske t o m ännu
mer än på folkbiblioteken.
En termin efter det att jag lämnat min tjänst och en
lärare tagit över (inget ont om henne som person och
lärare) besöker jag skolbiblioteket. Det första som slår
mig är att de böcker som eleverna slogs om terminen

”Jag tror att få lärare
ens anar den speciella
pedagogiska roll
som biblioteket har
i förhållande till
eleverna, vilket är
något av ett dilemma
för bibliotekarien.
Det är näst intill
omöjligt att förklara
det förhållandet
för lärarna och
skolledningen – och bli
trodd.”

innan står där till synes som när jag lämnade biblioteket. Den registrerade utlåningen
har sjunkit till mindre än hälften än vad den
var terminen innan. Några spår av nyinköp
ser jag inte. Biblioteket har blivit en boksamling utan fungerande katalog- och utlåningssystem. Elever säger att de slutat gå till
biblioteket för att det blivit så trist där, och att de inte får
låna de böcker de vill. Skolbiblioteket har blivit lärarnas
förlängda arm och eleverna har förlorat en dimension i
sitt lärande och sin skoltillvaro. Man kan med fog fråga
sig i vems intresse.
”Voffor gör ho på detta viset?”
Anna Birgitta Eriksson
Bibliotekarie, numera pensionär

Dags att söka bidrag för
LäsfrämjanDe insatser
Kommuner och organisationer kan nu söka bidrag för
att främja intresset för läsning och litteratur och för
att utveckla former och medodet för läsfrämjande.
Sista ansökningsdag 4 april 2011.
Läs mer på www.kulturradet.se/lasframjande
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Hur ska det gå?
FOTO: Henriette Zorn

D

Onsdag, andra veckan
i februari är från
och med nu en Lena
Lundgren-dag och –
så är det tänkt – ett
årligt återkommande
arrangemang i regi av
Regionbibliotek Stock
holm. Givetvis deltog
Lena Lundgren själv
på seminariedagen i
hennes anda.

Av Henriette Zorn

I slutet av februari gick barnperspektivets
förkämpe nr 1 i pension efter ett långt och
minst sagt verksamt biblioteksliv. För att
hylla och hedra Lena Lundgren anordnade
Regionbibliotek Stockholm, hennes
arbetsplats sedan 22 år tillbaka, en Lena
Lundgren-dag – en seminariedag med
fokus på barn, bibliotek och forskning.
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et bästa hade varit en intervju med Lena
Lundgren men veckorna innan hon officiellt går i pension hinner hon inte. ”Det är
så mycket att göra”, säger hon och låter
stressad. Det är ganska typiskt Lena Lundgren. Många
järn i elden och därför mycket som ska lämnas över,
slutföras och möjligen ska också det omvittnat överbelamrade skrivbordet på Spelbomskan städas. Jag kunde
förstås ha varit tidigare ute men hade, och det är jag nog
inte ensam om, förträngt att pensionen för Lena Lundgren stod så nära inpå. Nåja, BBL kommer förstås att
återkomma i ärendet.
Att försöka sammanfatta denna första Lena Lundgren-dag är, upptäcker jag, inte helt lätt. Det handlade
väldigt mycket om Lena Lundgrens gärning och oförtrutna arbete med att medvetandegöra och skapa medvind för barnfrågor och utveckla barnbiblioteken till en
välkomnande, rolig och lustfylld plats där alla barn kan
vänta sig att bli bemötta av alla och alltid och det respektfullt; det handlade om vikten av att barn blir tagna
på allvar på sina egna villkor, om barnbibliotekariernas
viktiga roll, det sociala mötets betydelse, om att det är
skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv och att
”Lenas perspektiv också är barns perspektiv”, som kollegan på Regionbibliotek Stockholm, Marie Johansen,
så väl sammanfattade sin kortversion av vad det är Lena
Lundgren föreläser om när hon är ute på biblioteken.
Finns det någon syltburk i Barnbibliotekssverige där
Lena Lundgren på ett eller annat sätt inte haft sina fingrar i? var det nog fler än jag som undrade: som vägledare
inför skapandet och utvärderare av omåttligt populära
Rum för barn i Kulturhuset i Stockholm eller som, jämte
Larry Lempert, initiativtagare till Ponton, litterär tidskrift för och av unga och som med rätta utsågs till Årets
kulturtidskrift 2009; som drivande bakom och initiativtagare till flera projekt – till det mer genomgripande hör
det långsiktiga utvecklingsarbete som barnbibliotekskonsulenterna i Mellansverige har bedrivit sedan 2001:
det som började med en formulering av en målsättning
som utgick från FN:s barnkonvention som sedan resulterade i ”På barns och ungdomars villkor, riktlinjer för
folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet” som
antogs av Svensk Biblioteksförening 2003. I steg två,
”Hissa segel och bygga vindskydd”, omsattes målsättningen i det praktiska och vardagliga arbetet. Doff – På
barns och ungdomars villkor III, steg tre, syftade till
att fördjupa och föra utvecklingsarbetet framåt utifrån
de erfarenheter som gjordes i Hissa segel-projektet.
Projektet omfattade också, utöver seminarier och nätverksträffar, utvecklingen av genresymboler för barnoch ungdomslitteratur och att formulera nya, mera
lättbegripliga termer för klassifikationssystemets huvudavdelningar.

Ur projektet emanerade också kunskaps- och forsk
ningsöversikter på barnbiblioteksområdet som numera
populariserat går under benämningen Den gröna
(Studier av barn- och ungdomsbibliotek. En kunskaps
översikt av Kerstin Rydsjö & AnnaCarin Elf från 2007)
och den relativt färska uppföljaren Den blå från 2010
(Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Red. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren,
Louise Limberg, se även recension sid 36).
Mot slutet av våren kan vi se fram mot Den röda, en
rapport av Amira Sofie Sandin vid Högskolan i Borås,
där hon utifrån projektet Läskonster – nya former för
lässtimulans (ett annat projekt av länsbiblioteken i Mellansverige, LIM) granskar lässtimulerande projekt utifrån parametrar som målgrupp, delaktighet, samarbete
etc.
En annan röd bok som kan nämnas är Lena Lundgrens rapport från Fisksätra biblioteks projekt ”Språk
som rikedom” – ett projekt som hon följde i egenskap av
extern utvärderare (se även BBL nr 9/2008).
Så här kan man hålla på, stapla rapporter och dokumentationer som på ett eller annat sätt är signerade
Lena Lundgren, och som var och en för sig och sammantaget varit viktiga (hörnstenar) för barnbiblioteken
och professionen. Eller som Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet för läsfrämjande och litteraturstöd,
uttryckte det:
– Om man har insända rapporter till Kulturrådet som
mått, är det ingen som slår Lena… Nästan så att man är
glad att hon tar lite paus… Du har verkligen gjort skillnad.
Amira Sofie Sandin sammanfattade den där skillnaden ganska bra: ”Lena Lundgren har vävt samman teori
och praktik med hjärta och med hjärna”.
För även om seminariedagen ämnesmässigt fokuserade på Lenas ”ämnen” kom det liksom interfolierat
också att handla mycket om Lena Lundgren som person
eller snarare hennes personliga egenskaper: drivande,
envis, påläst, orädd, engagerad, rakryggad… var bara
några av de ord som Solveig Hedenström, Länsbiblioteket i Uppsala, hade fångat upp i sitt ordmoln – resultatet av en enkät där bl a annat frågan: Hur tänker du när
du tänker på Lena?, skulle besvaras. Hennes anförande
hade rubriken ”Hur ska det gå?” (utan Lena) och handlade om att ingjuta mod och förtröstan hos församlingen och det genom ett väldigt Lundgrenskt angreppssätt:
en kartläggning, gärna evidensbaserad, fokusgrupper,
källkritisk analys, utvärdering och omsättning av resultat i verksamheten – precis som Lena har lärt…
Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek, talade under
rubriken ”Barnet i lokalsamhället” – om nyfattigdomen
och de utsatta barnen, både stora (vuxna) och små – med
en inlevelse och ett engagemang som nog gjorde fler

”
Så här kan man hålla på, stapla rapporter och
dokumentationer som på ett eller annat sätt är
signerade Lena Lundgren, och som var och en för
sig och sammantaget varit viktiga (hörnstenar) för
barnbiblioteken och professionen. Eller som Cay
Corneliuson, handläggare för läsfrämjande och
litteraturstöd uttryckte det:
– Om man har insända rapporter till Kulturrådet
som mått, är det ingen som slår Lena… Nästan så
att man är glad att hon tar lite paus…
Du har verkligen gjort skillnad.

än undertecknad rörd till tårar och samtidigt friskade
upp minnet om bibliotekets betydelse som samhällelig
arena och som inkörsport till medborgarskap i världen:
– Hur gör man demokrati? Hur blir man en solidarisk
människa? Hur blir man ett jag i världen? Hur blir man
medborgare i världen? Det blir man på biblioteket. Vi
har en scen, vi har ljus, vi har elektricitet och värme…
Jo, bibliotek är och kan som bekant vara mer än bara
böcker.
Huvudpersonen själv, trött på att upprepa sig eller för
att förekomma eller möjligen bara som en service (så
bibliotekarie hon är), hade företagit sig att ge skriftliga
svar, satta på papper och uppställda i seminariesalen,
på sådant som man kan tänkas vilja veta. Således: när
Lena Lundgren går i pension ska hon bl a städa vinden.
Mest stolt är hon bl a över all engagerad, påhittig, duktig och energisk bibliotekspersonal. Hon kommer att
sakna alla roliga diskussioner men inte Volvo IT. Hon är
dålig på att kasta papper och skriva om barnbibliotek i
BBL. Hon hade gärna tagit itu med Dewey och hennes
förebilder är utan inbördes ordning: Muminmamman,
Bang och Valfrid Palmgren. På listan ”Konsekvenser av
att jag slutar” fanns bl a följande att läsa: Korrekturläsningen blir sämre. Ni slipper att höra: Allt återstår att
göra; Det sade Bengt Hjelmqvist också; Det prövade vi
redan på 70-, 80-, och 90-talen.
Hur ska det gå?
■
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Film som läromedel
Av Åsa Ekström

I mitten av 1980-talet blev det möjligt för skolklasser
att gå på bio och se film för att lära sig något. Det var
när dåvarande kultur- och skolminister (S) Bengt
Göranssons idé om ett ekonomiskt stöd för film i
skolan blev verklighet.

N

är det statliga stödet för
film i skolan infördes lämnade
skolklasser klassrummet för att
sjunka ner i biofåtöljerna och se
fiktiva filmer i utbildningssyfte. I förlängningen ledde det även till framväxten av
produktionsbolag som Film i Väst och Film
i Skåne som i sin tur har gynnat det svenska
filmskapandet. Författaren PO Enquist skrev
en gång att ”en film som Fucking Åmål aldrig hade kunnat göras i Stockholm”, vilket
nog är ett riktigt antagande. Enligt Andreas
Hoffsten, redaktör vid Svenska Filminstitutet, fungerar verkligen de rörliga bilderna
utmärkt som pedagogiskt verktyg för att
skapa diskussioner och debatter kring vissa
ämnen. Han ansvarar för Film i skola som
ger service till pedagoger i fråga om urval
och diskussionsunderlag.
– Filmdramaturgin är ju så fantastisk i sitt
direkta tilltal när det gäller att närma sig ett
känsligt ämne. En bra film kan ju syresätta
en diskussion om värdefrågor på ett unikt
sätt. Dessutom står det skrivet i skolplanen
att skolorna ska jämställa bilden med ordet
som språk, konstaterar Andreas Hoffsten.
Nackdelen är väl att mediekunskap inte
finns som ämne i skolan vilket innebär en
viss okunskap när det gäller förståelsen av
filmmediets alla tricks och begränsningar.
Samtidigt satsar allt fler skolor på eget filmskapande och på så sätt får eleverna viss
kunskap om hur hantverket går till. Andreas
Hoffsten tror att även om skolbiobesöken
minskat används populärkulturella filmer
allt oftare i undervisningssammanhang
idag.
– Många skolor har ersatt biobesöken
med bioliknande upplevelser i klassrummen, enligt statistik från Filmcentrum och
STIM. Det är ju möjligt numera tack vare
den tekniska utrustningen som många skolor köper in.
Samtidigt understryker han att det är
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viktigt att läraren är vaksam när det gäller
att visa film som kan vara känslig för vissa
elever. Det finns även svårigheter att hitta
filmer för barn i årskurserna 3–6.
Pedagogisk utveckling, användning och
tillgänglighet är även en viktig del av UR:s
verksamhet. Björn Appelgren, pedagog på
UR, arbetar gentemot folkbildningen, nationella minoriteter samt mot grupper med
funktionsnedsättningar.
 – Våra dokumentära program och serier
kan ju användas på precis samma sätt som
fiktiva filmer eftersom de breddar, förstärker och kompletterar annan mer traditionell undervisning, konstaterar Björn Appelgren.
Han har ingen större förståelse för dem
som är skeptiska inför film som pedagogiskt verktyg.
– Man ska inte glömma att de flesta läromedel är skrivna av kommersiella aktörer
och förlag. Dessutom är det dramaturgiska
berättandet inom filmen något som härstammar från de gamla sagorna, konstaterar han.
Filmmakarna vet precis vilka knappar
man ska trycka på för att förstärka vissa
känslor. Betraktaren blir berörd om formspråket träffar rätt. 
■

Filmarkiv
på nätet
Nu är det premiär för Filmarkivet.se där
Svenska Filminstitutet och KB lagt ut gamla
svenska filmer på nätet. Det rör sig framför
allt om gamla journal-, dokumentär- och
reklamfilmer från de senaste hundra åren.
Det finns tillfälle att se Sveriges äldsta film,
den när Thailands dåvarande kung besökte
kung Oscar II 1897, ”Konungen av Siams land
stigning vid Logårdstrappan”. Där finns även
filmklipp med Greta Garbo, Ingmar Bergman,
Olof Palme, och hemma-hos-reportage hos
Albert Engström och Selma Lagerlöf. En
reklamfilm för Folkpartiet inför valet 1994
speglar det svenska samhället på samma
sätt som en film från högeromläggningen i
trafiken från 1967.
Det rör sig om 300 historiskt intressanta
filmer som legat nerfrysta i arkiv men som
allmänheten nu får en chans att se. Där
finns även kortfilmer av bland andra Maj
Wechselmann, Gösta Werner och Lennart
Bernadotte.
Senare under året ska ytterligare 300
filmer läggas ut på webbplatsen som man
nu hoppas att allmänheten, forskare och
journalister ska ta del av. En intressant detalj
i sammanhanget är att flera av de gamla
filmerna som finns i arkivet, har kända rät
tighetsinnehavare, dock inte alla. Trots det
visas alltså filmer som man inte lyckats spåra
någon ägare till. Istället uppmanar KB och
Filminstitutet människor som gör anspråk
på att vara ägare till filmerna att höra av sig.
Projektledaren Kajsa Hedström, Filminstitu
tet, menar att det är rimligt att svenska folket
får ta del av detta material som bekostats av
statliga medel.

ÅE

”Filmdramaturgin är ju så fantastisk i sitt direkta
tilltal när det gäller att närma sig ett känsligt
ämne. En bra film kan ju syresätta en diskussion
om värdefrågor på ett unikt sätt.”

@-space
Design: Esbjörn Beckman och Johan Berhin.
Fåtöljerna på bilderna är extrautrustade.
Skärm, dator, ljudsystem och annan teknik
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Låt oss presentera vårt senaste kärleksbevis till landets
bibliotek.
En interaktiv möbel som får hjärtat att slå lite snabbare hos
alla under 20 (kanske hos oss över också, föralldel) .
Ett privat rum i det offentliga rummet. En bekväm, generös
fåtölj förberedd för ett antal olika mediaapplikationer.
Lyssna på musik eller ljudböcker. Söka information och kunskap via webb eller databaser. Titta på film eller spela spel.
En tydlig symbol för det moderna biblioteket, med andra ord.
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På spaning efter
den läsare som flytt…
Den goda läsaren är död, infantiliseringen breder ut sig och biblioteket
ska inte vara till för alla. BBL besökte konferensen ”Vem är läsaren?”
som arrangerades av Regionbibliotek Stockholm i början av februari.

Av Åsa Ekström

O

Foto: Åsa Ekström

m man ska vara elak kan man nog konstatera
att om den liberale tänkaren Johan Norberg eller någon representant från tankesmedjan Timbro haft vägarna förbi heldagskonferensen ”Vem är läsaren?”, skulle alla deras
fördomar ha besannats. Temadagen kändes stundtals
som ett politiskt möte med kraftig slagsida åt vänster.
Småelaka kommentarer om den okunniga kulturministern och den deckarläsande statsministern landade
mjukt hos publiken som applåderade, skrattade och
nickade bifall. Konferensen var den första av tre seminarier där Regionbibliotek Stockholm tittar närmare på
ett av bibliotekens viktigaste och mest självklara uppdrag, arbetet med lässtimulans. Varför är läsning så viktigt? Vem blir en läsare och hur går det till? Under året
undersöker man läsning ur olika aspekter. Vem är han
eller hon som läser och varför väljer de olika böcker?
Vilken läsning gills? Och när en liten del av användarna
står för en stor del av utlånen – var börjar och slutar bibliotekets ansvar?
Först ut att tala om var skåpet ska stå var Harald Hultqvist, konsult inom bokvärlden som bland annat arbetat med Den långa svansen-projektet inom Stockholms
stadsbibliotek. Han gjorde en historisk exposé över
läsaren. Därefter hävdade han (medvetet provokativt)
att den ”goda” läsaren är död, likaså den folkbildande
läsaren och vidare att infantiliseringen brer ut sig. Det
borde vara läsecirklar istället för tekniksatsningar som
applåderas. Paradoxalt nog konstaterade han sin tro på
litteraturens omvälvande kraft samtidigt som han deklarerade att biblioteken inte ska vara till för alla. Förre
kulturministern Bengt Göransson (S) – som vanligt en
briljant talare att lyssna till – inledde med att säga att
han fanns på plats för att föra ett resonemang om bibliotekets roll och synen på dess offentliga roll. Han pekade på den andliga förtunningen i en tid av politiska
prioriteringar där livesändningar av begravningar finns
högt upp på agendan till förmån för mer väsentliga sakfrågor. Regionaliseringen fick sig en ordentlig känga.
Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt pekades ut som en av dem som stod för stadens nystalinisering med sina kravspecifikationer på kulturen. En
sådan politisk detaljstyrning förekom flitigt i det gamla
Sovjet, underströk Bengt Göransson. Idén om att kultur
ekonomiskt ska bära sig självt förkastade Bengt Görans-
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son som menar att det i affärssammanhang i slutändan
ändå alltid är affären som är det viktigaste, inte kunden.
Det gäller att inse att bibliotekens roll är en samhällsfunktion som är viktig också för ickeanvändaren. Därefter drog han en jämförelse ur Nalle Puh, den där Ior
hittar en bokstav på marken och blir överlycklig. Men
när Kanin kommer förbi och konstaterar att det bara är
ett A han har hittat blir Ior olycklig. Hans fynd förlorar
plötsligt sitt värde eller: Delad kunskap är inget värt för
åsnan. Exklusiv kunskap är det som värderas högst i dagens samhälle.
Åsa Nilsson från SOM-institutet redovisade statistik
kring svenska läsvanor. Klass och kön är fortfarande
avgörande faktorer vad gäller läsning. Akademiker läser
oftare sagor för sina barn etc. Hon pekade på sambandet
kollektivtrafikanvändandet som domineras av kvinnor
– och som ofta läser under resan. Något som visserligen
kan framstå som en utopi för oss i huvudstaden som
åker tunnelbana i rusningstrafikens trängsel, men ändå.
Åsa Nilsson redogjorde även för de olika mätmetoderna
som mätinstituten (SCB, Mediebarometern och SOMinstitutet) använder sig av, vilket förklarar variationerna till läsning. Men det gäller att inte enbart stimulera
i svaren. Exempelvis frågar man användare om de läst barn med en matchande repertoar utan att även ta
någon bok/ skönlitterär bok eller både fack-/skön könsidentitet i beaktande. Varför alltid förutsätta att
litteratur. Hennes undersökning om läsvanor finns för flickor vill vara prinsessor och pojkar superhjältar?
övrigt på webben. Professor Lars Brink, universitets
Från Lars Brinks pojkar kom det sedan att handla om
lektor i litteraturkunskap vid högskolan i Gävle, var Lena Kallenbergs pappor i exempelvis Läs för mig papväl egentligen den bland talarna som mest anknöt pa-projekten. För de flesta biblioteksanställda är Lena
till konferensens ämne när han talade om läsaren Kallenberg en välkänd författare och medlem i Förfatunder rubriken ”Önskelista: Inga Böker”. Han har tarförbundets biblioteksråd som varit synnerligen aktiv
undersökt barns läsvanor och deras läsmotstånd. i det viktiga arbetet med att få fram arbetsplatsbibliotek
Lars Brink redovisade de olika lässtadierna enligt JA runt om i landet. Även hon poängterar betydelsen av att
Appleyards läsarroller: deltagande lekande rollen (2–6 läsa för barnen – en vana som man tar med sig för resten
år), identifikatoriskt läsande (7–12 år), den tänkande av livet. Biblioteken måste bygga broar till arbetsplatsläsaren (13–17 år), därefter följer den tolkande läsaren. biblioteken. Skolbibliotekarien Fia Larsson som deltaSom vuxen ska man kunna vara
git i SM i bokberättande fick sätta punkt
en pragmatisk läsare som växlar
för dagen genom att mycket levande dela
Kommande
mellan avancerad litteratur och seminarier om
med sig av ett boktips. Det som saknades
veckotidningar. Ett visst mått av läsning i regi av
under konferensen var kanske just detta.
tvång eller övning måste ändå Regionbibliotek
Det är och förblir en gåta varför inte fler
till för att barn ska läsa – precis Stockholm
representanter för dem som arbetar med
som i idrott, hävdas det från 12 april – Hur läser läsaren?
lässtimulans, bibliotekarier, faktiskt tar
19 oktober – Läsarnas bibliotek?
forskningshåll. Skolan har här
chansen och kliver fram och talar om det
26 maj – Slutkonferens för
en central roll och kan förändra projektet ”Biblioteket, boken och
lässtimulerande arbete som man faktiskt
framför allt pojkars attityd den långa svansen”
jobbar med till vardags.
■

Månadens uppsats

MarieLouise Samuelsson

Boklig bildning
och fångar som läser högt
Kan man lära sig teckna med hjälp av böcker? Den frågan fick bibliotekarien Åsa Hagman
Öberg från en man som satt häktad, alltså frihetsberövad på grund av misstanke om brott.
Helena Pennlöv Smedberg har skrivit en uppsats om projektet ”Godnattsagor inifrån”.

I

sin uppsats ”Boken som bot och bildning” har
Helena Pennlöv Smedberg intervjuat bland andra
Åsa Hagman Öberg som arbetar vid stadsbiblioteket i Uppsala. I hennes uppgifter som bibliote
karie ingår att besöka häkten och tillgodose de häktades önskemål om litteratur.
Det som efterfrågas framstår som tämligen förutsägbart, Jens Lapidus Snabba Cash och böcker om maffian,
men också läroböcker i matematik och datakunskap.
Ljudböcker är populära – många intagna har läs- och
skrivsvårigheter.
Ett av önskemålen gällde alltså ”läroböcker” i teckning. Mannen som frågade ville lära sig för att kunna
rita tillsammans med sin son när denne kom på besök.
Exemplet åskådliggör en relation som de flesta
annars har svårt att föreställa sig: kontakten mellan
häktade eller fängelsedömda och deras barn. Självfallet
finns det män som inte vill eller orkar ha någon kontakt
med sina barn, men hindren är många också för den
som åtminstone vill försöka.
Förutom uppenbara fysiska och geografiska hinder
som innebär att föräldern försvinner bort från sin
familj, finns också själsliga spärrar i form av skuldkänslor och skam. Också barnen skäms, det är en mycket
tung hemlighet att ha en pappa i fängelse. Det är heller
inte ovanligt att små barn (precis som vid skilsmässor)
tar på sig skulden för att pappan har lämnat hemmet.
De kopplar ihop hans frånvaro med att pappan blivit arg
för något som de kan ha gjort.
Helena Pennlöv
Att den tämligen hopplösa situationen
Smedberg: Boken som
kan underlättas med hjälp av böcker är
bot och bildning.
grundtanken i de läsprojekt som först iniEn studie av biblioteks
tierades i USA och Storbritannien, som Big
service inom kriminal
book share, Read to me International och
vården med fokus på
Breaking barriers with books.
kontakten mellan fäder
En artikel i Biblioteksbladet 2006 som
och barn.
skildrade den brittiska satsningen ”Bedtime stories” (som innebar att pappor i fängMasteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap vid
else läste in sagor som skickades till deras
institutionen för ABM, Uppsala
barn) inspirerade Karin Johansson, bibliouniversitet 2010.
tekarie vid Malmö stadsbibliotek, att starta
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den svenska motsvarigheten ”Godnattsagor inifrån”.
Projektet har sedan 2008 genomförts på ett antal
skånska anstalter. På varje anstalt har styrgrupper bildats bestående av bibliotekarier från Malmö stadsbibliotek, anstaltens chef, en kriminalvårdsinspektör och
en eller flera vårdare.
Utvalda pappor får träna på uppläsning och välja bok
eller hitta på en egen saga, som spelas in tillsammans
med hälsningar till barnet. Förberedelserna är också ett
sätt att vänja internerna vid högläsning och vid barnböcker som kan vara ovana inslag i internernas egen
bakgrund och i anstalternas machokultur.
Helena Pennlöv Smedberg betonar att den svenska
satsningen har ett tydligt barnperspektiv, men självfallet är tanken också att papporna ska påverkas till att bli
bättre föräldrar och helst också till att bli mer vana vid
böcker och biblioteksservice.
En avsikt med uppsatsen är att ”ge en blivande bibliotekarie perspektiv” på kriminalvårdens historia av
att rehabilitera kriminella med hjälp av utbildning och
kunskap.
Uppsatsens titel, ”Boken som bot och bildning”, ger
också associationer till folkhemsbygget och den framväxande välfärdstatens fostrande ambitioner. Helena
Pennlöv Smedberg kopplar samman boklig bildning för
fångar med arbetarrörelsens bildningsideal.
Uppsatsen belyser detta med hjälp av Bernt Gustavssons avhandling ”Bildningens väg”, Michel Foucaults
teorier (bland annat i ”Övervakning och Straff ”) samt
Ellen Keys tankegångar om ”självbildningens” välsignelser.
Idag talar man knappast om fostran och bot, snarare
om böcker och läsning som ett sätt att förändra en kriminell identitet; att sådant som sagoläsningsprojekten
kan bidra till att någon, åtminstone tillfälligt, får vara
mer pappa än intern.
Internernas egna berättelser finns inte med. Helena
Pennlöv Smedberg skriver att hon inte sett någon möjlighet att prata direkt med dem. För att få en uppfattning om de intagnas synpunkter på anstalternas biblioteksverksamhet i allmänhet har hon intervjuat Jörgen

Krönika

Annina Rabe

Inget fel i att vara romantiker!

Buhre, byråchef vid JO, gällande eventuella
klagomål. Konstaterandet att ”biblioteksservicen på anstalter fungerar i allmänhet
bra” gäller alltså främst vad som kan utläsas
av JO:s uppgifter och inspektionsprotokoll.
När det gäller ”Godnattsagor inifrån”
kunde man möjligen ha önskat sig direktkommentarer från intagna och deras familjer, men Helena Pennlöv Smedbergs metod
och urval ger ändå en uttömmande beskrivning av verksamheten. Det enda jag saknar
är en förklaring till varför KRIS, Kriminellas
revansch i samhället, som från början stöttade ”Godnattsagor inifrån” inte ville vara
kvar som samarbetspartner.
Det är möjligen en journalistisk invändning och hur som helst en detalj i en helhet
som sammantaget ger en intressant inblick
i förhållanden som befinner sig långt ifrån
den gängse tillgänglighetsdiskussionen.
Det som händer på fängelser och i häkten
befinner sig i närmaste total medieskugga,
så tillvida det inte handlar om rymningar
och säkerhet.
Det heter fortfarande kriminalvård, men
själva vården i mening rehabilitering, framstår som nedprioriterad. Det kan illustreras
av Helen Pennlöv Smedbergs fotnot om att
”Godnattsagor inifrån” förra året övergick
från försöksverksamhet till permanentat
projekt. Ett glädjande besked, samtidigt belyser det de kriminalvårdspolitiska prioriteringarna: Ett otvivelaktigt behjärtansvärt
bokprojekt får kämpa för och vänta länge på
blygsamma 700 000 kronor i finansiering,
samtidigt som Sverige de senaste åren har
satsat nära en miljard på att uppföra rymningssäkra ”superbunkrar”.
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Sverige har biblioteksdebatterna rasat
den senaste tiden, men man kan ju alltid påminna sig om att det finns de som har det värre. Det
känns utan tvekan mer konstruktivt att debattera
om hur våra bibliotek skall drivas, snarare än om det
överhuvudtaget ska finnas bibliotek. Storbritannien
hotas som bekant just nu av en biblioteksslakt av sällan
skådade mått: 450 bibliotek och bokbussar beräknas få
lägga ner sin verksamhet om sparåtgärden går igenom.
Detta i ett land där klassklyftorna är betydligt större än
på många andra håll i Europa. Biblioteken har spelat ut
sin roll, menar besparingsivrarna (så långt är det ännu
så länge få som har gått här hemma i Sverige), men stora
delar av det brittiska folket har rest ragg.
Den 5 februari genomfördes landsomfattande Save
Our Libraries Day där både kända och okända biblioteksälskare slöt upp för sina bibliotek. Den brittiska biblioteksföreningen CILIP stödde initiativet, som från början tagits av författaren Alan Gibbons. Många kulturpersonligheter,
som författaren Philip Pullman och artisten Billy Bragg, framträdde på olika håll i landet.
På tidningen The Guardians hemsida kunde man interaktivt, genom såväl reportage som
diagram, följa hur protesterna tog sig uttryck över hela England. Människor sov över på
sina bibliotek, på andra håll tömdes hyllorna på böcker för att visa hur tillvaron skulle te
sig utan bibliotek. Ett antal specialgjorda filmer där kända och okända människor gav sin
syn på nedskärningarna cirkulerade på såväl Youtube som på de sociala medierna. Det har
även gjorts en uppmärksammad kampanj baserad på gamla krigsaffischer där budskapet
är entydigt: Rädda biblioteken. Använd biblioteken. Läs en bok.
Men man lägger inte bara ner bibliotek i England. Samtidigt som man planerar denna
gigantiska biblioteksslakt bygger man som bäst på en monumental lyxbyggnad i centrala
Birmingham. Nej, det skall inte bli ett lyxhotell eller en
shoppinggalleria – det skall bli ett bibliotek. Den gamla ”Samtidigt gör det mig
brutalistiska stadsbiblioteksbyggnaden har spelat ut sin på något paradoxalt
roll, om det tycks de flesta vara överens – men vad Birsätt upprymd att
mingham planerar att göra med den övriga biblioteksverksamheten talas det tystare om. Självklart förtjänar protesterna är så
staden ett fint nytt bibliotek men bygget sticker ändå i massiva, att se så
ögonen på många och ses som ännu ett exempel på hur många olika typer av
politiker gärna satsar pengar på märkesbyggnader, och
människor stå enade.
struntar i den mindre spektakulära vardagsverksam
Återigen blir man
heten.
Jag har följt utvecklingen i England med blandade påmind om hur laddat
känslor. Det är förkrossande att se den fullständiga det här med bibliotek
bristen på förståelse för bibliotekens värde från politi- är.”
kers sida, och jag tror inte att vi är så långt ifrån det här
hemma heller. Samtidigt gör det mig på något paradoxalt sätt upprymd att protesterna är så massiva, att se så många olika typer av människor stå
enade. Återigen blir man påmind om hur laddat det här med bibliotek är. Om man försvarar
biblioteken idag – såväl i England som i Sverige – blir man inte sällan kallad för ”roman
tiker” (ett lite vackrare ord än ”bokkramare). Men är det så illa att vara romantiker? För att
citera Nicky Wire, gitarrist och låtskrivare i popgruppen Manic Street Preachers, som skrev
ett långt och välformulerat försvar för biblioteken i The Guardian: ”There really aren’t
many things in life that can enrich you for free yet ask for nothing in return”.
Om det är sådant romantiker tror på har jag inget emot att vara en.

Utblick

DANMARK
Bibliotekspress med perspektiv
Bibliotekarforbundets tidskrift Bibliotekspressen har bytt namn till Perspektiv, Bibliotekarforbundets fagmagasin. Bibliote
karieyrket har ju förändrats och blivit alltmer gränsöverskridande. Omvänt öppnar
sig även biblioteken för andra yrkeskategorier som också tillhör förbundet. Allt förändras, nu finns t ex fler utbildningar med
delvis annan inriktning. Nya arbetsgivare
tillkommer t ex inom IT-branschen, medan
den offentliga sektorn minskar. Det behöver man förhålla sig till inom Bibliotekarforbundet. Det är heller inte första gången
man byter namn. Senast var det 1995 då
Bibliotek70 blev Bibliotekspressen.
Redan år 2008 diskuterades byte av namn
på tidningen av hela förbundet. Då föreslogs
”Viden & Kultur” med undertiteln ”Bibliotekarforbundet”, för att blidka de medlemmar som var emot en namnändring.
Medlemmarna gick trots detta inte med på
namnbytet vid förbundets generalförsamling samma år. Men nu har alltså medlemstidskriften fått ett nytt namn, Perspektiv.
Det innebär också ny design, ny layout och
förändrat innehåll – allt för att markera en
ny tid och nå medlemmar utanför traditionell biblioteksverksamhet. Design och
layout är proffsigt gjord av en reklambyrå.
Perspektiv kommer ut med 11 nummer per
år medan Bibliotekspressen kom ut med 20.
I gengäld är Perspektiv tjockare och kompletteras också med Bibliotekarforbundets
och Perspektivs gemensamma nyhetsbrev
veckovis och med webbplatsen ”Del Din
Viden”, som är ett forum för kunskapsförmedling med texter av medlemmarna.
Perspektiv ska både gå djupare i olika ämnen och bredda innehållet. Första numrets
tema handlar om hur fackgränserna flyter
på arbetsmarknaden och med de möjlig
heter och fallgropar det innebär för yrket.
Ett hett ämne! Andra nyheter: mer IT-stoff,
mer om tendenser (i nummer 1 om Face-
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book och Google i nätkrig), stående spalter
av utvalda skribenter som ska ge insyn och
provocera, samt ”9 ting du bør vide om” (i
första numret fakta om Wikileaks). Artiklar, debatt och facklig information finns
givetvis också, liksom resuméer av tidigare
texter från www.perspektiv.bf.dk/del-dinviden.
Tidskriftens mål: att ”ge läsaren möjlighet att själv skapa perspektiv”. En kommande referensgrupp ”Bladudvalget”, som
ska bestå av sex deltagare från både privat
och offentlig arbetsmarknad kommer att
träffa redaktionen fyra gånger om året för
att diskutera Perspektivs innehåll och hur
man lyckas med sin uppgift.
När katten är borta...
Självbetjäningsbibliotek blir allt vanligare i
Danmark. Det har sina risker. Biblioteket på
Grønlands Torvet i Aalborg som öppnades
strax före jul blev t ex samlingsställe för en
grupp unga med andra intentioner än att
låna böcker. Det blev oroligheter och haschrökning som slutade med polisingripande.
Biblioteket är öppet alla dagar 9–21, men
personalen finns där bara under 23 av de 84
timmarna. Nu tas en rad initiativ – som det
heter – för att hindra att ofoget sker igen,
skriver Nordjyske Stiftstidende.
Litteraturförmedling
”Litteraturen finder sted” är ett projekt vid
Roskilde bibliotek som fått 1,8 miljoner
danska kronor i utvecklingsbidrag från Kulturministeriet. Projektet ska finna nya sätt
att förmedla litteratur både i digitala och
fysiska rum. I samarbete med Århus bibliotek, författare och andra parter ska man
experimentera med litterära genrer och
arbeta gränsöverskridande i flera medier.
Projektet sträcker sig över två år.
(Dagbladet 22/1 2011)

Pojkar diskriminerade?
Biblioteken ska få både flickor och pojkar
att läsa så mycket böcker som möjligt. Ändå
har man på några bibliotek i landet inrättat hyllor med böcker lämpliga för flickor
medan man saknar hyllor speciellt för pojkar. Det är diskriminering anser professorn
i barnlitteratur Torben Weinreich. Flera
bibliotekarier erkänner nu att han har rätt.
Allt enligt Danmarks Radio som tagit upp
ämnet vid tre tillfället under årets två första
månader.
Politisk inblandning
Danska politiker med kulturminister Per
Stig Møller i spetsen har kritiserat Det Kongelige Bibliotek för att de hyrt ut lokaler till
den muslimska föreningen Hizb-ut Tahrir.
Det är olämplig inblandning och bristande
respekt för danska biblioteks verksamhet,
påpekar Mogens Vestergaard, ordföranden
för Bibliotekschefforeningen och Vagn Ytte
Larsen, ordföranden för Danmarks Biblioteksforening. ”Biblioteken ger plats för
alla legitima synpunkter, från Muhammedteckningar till Hizb-ut Tahrir. Biblioteken rymmer nästan alla synpunkter – också
dem man inte tycker om att höra”, skriver
Mogens Vestergaard. Om inte detta gäller så
har fundamentalister och diktatorer vunnit,
påpekar han.
Vagn Ytte Larsen tar också klart avstånd.
Politiker ska inte sätta gränser för yttrandefriheten så snart de tycker att något är obehagligt. Det var ju politikerna eniga om när
det gällde Muhammedteckningarna och
det bör gälla även nu.
(www.dbf.dk)

EGYPTEN
Kulturen skyddas
UNESCO vädjade tidigt till Egypten att skydda sina kulturskatter i samband med det
stora upproret. Irak blev ju ett varnande exempel på vad som kan hända när plundrare
tar chansen och man inte skyddar viktiga

Utblick

kulturbyggnader. I ett tidigt skede bröt sig
vandaler in i Egyptiska museet i Kairo och
förstörde bl a två mumier, men frivilliga
krafter har sedan dess skyddat museet i ett
improviserat samarbete med armésoldater.
Det gäller även Bibliotheca Alexandrina
som är skyddat från plundring tack vare
Egyptens ungdomar, skriver chefen för biblioteket, Ismail Serageldin, till ”our friends
around the world” på bibliotekets webbplats. Både bibliotekets egen personal och
demonstrerande ungdomar håller vakt.
Biblioteket kommer att vara stängt så länge
oroligheterna varar.
(www.bibalex.org, www.guardian.co.uk)

Kairos bokmässa övergavs
Karios internationella bokmässa som skulle ha ägt rum mellan den 29 januari och den
8 februari och invigts av Hosni Mubarak,
fick ställas in, vilket knappast är förvånande. Många utställare fick hals över huvud
lämna mässan och en del blev strandsatta
utan möjlighet att snabbt ta sig hem. Eftersom utställarna vid Kairos bokmässa, till
skillnad från många andra mässor, också
säljer böcker till besökare hade förläggarna
i förväg skickat stora kvantiteter böcker till
Kairo, som nu hastigt övergavs och knappast returneras, skriver The Guardian. Bokmässan är arabvärldens äldsta och största.
Förra året hade mässan 1,8 miljoner besökare. I år skulle 630 förlag från 29 länder ha
deltagit och Kina var inbjudet som hedersgäst. Flera förläggare hade dock bojkottat
mässan redan tidigare av politiska skäl och
som protest mot att den egyptiska regimen
kränker yttrandefriheten. Mässan har även
anklagats för att beslagta böcker som är kritiska till regimen eller böcker med sexuellt
innehåll. Vid 2005 års bokmässa arresterades några bokförsäljare och böcker ska
ha beslagtagits från utländska förläggare,
däribland titlar av Milan Kundera.

Tottie Lönn

NORGE
Annorlunda läsprojekt
”Lese for å mekke” heter ett projekt där
elever vid yrkesfackliga utbildningsprogram söker sig fram till litteratur med anknytning till yrket eller branschen, skriver
Bibliotekforum. Yrkesprogrammen rör bl a
motor-, rese-, frisör-, restaurang- och industribranschen. Projektet är ett samarbete
mellan Hamar bibliotek, Hedmark fylkesbibliotek och olika skolor.

taren anmärkte att filmen var ”ett dåligt
val” och att bibliotekschefen måste svara
för det i budgetförhandlingarna. Connecticut Library Association har gjort ett skarpt
uttalande mot politikernas hot mot den
grundläggande yttrandefriheten. American
Library Associations Office for Intellectual
Freedom påpekar också att kontroverserna
i Enfield ”speglar ett grundläggande missförstånd om folkbibliotekets roll”. Alla åsikter i ett ämne måste inte presenteras sam
tidigt, utan det kan ske över tid.
(www.ala.org)

UNGERN
Biblioteksstudenternas konferens
Biblioteksstudenternas egen internationella konferens BOBCATSSS arrangerades i
år i Ungern. Den organiserades av landets
biblioteksstudenter i samarbete med studenter i Norge och Österrike. Årets tema
var ”Finding new ways”, vilket innebär att
sätta fokus på hur man ska möta de nya utmaningarna.
Ungern är ju i rampljuset i egenskap av att
vara EU:s ordförandeland men framför allt
för att ha hotat det fria ordet genom en ny
medialag. Man kan förmoda att BOBCATSSS
diskuterade detta även om det inte finns
uttalat på webbplatsen när detta skrivs.
Yttrandefriheten hotas ständigt, även här i
Europa. Vilka ska försvara den om inte de
unga studenterna?
Nästa konferens blir i Amsterdam 2012.
(www.bobcatsss2011.com)

USA
Politisk censur
Politiker i Republican Town Committee
i Enfield Connecticut anklagas för att ha
tvingat bibliotekschefen att inhibera visningen av Michael Moores kritiska film
Sickko som handlar om sjukvårdsindustrin
i USA. Vid stadsfullmäktiges möte protesterade republikanska ledamöter mot den planerade visningen av filmen och borgmäs-

Äreminne och turistfälla
Även USA:s allmänna bibliotek kämpar med
finanserna och president Barack Obamas
nya budget innehåller stora besparingar.
Finanskrisen lär också innebära brist på donatorer. Som kontrast till detta har nyligen
Kurt Vonnegut Memorial Library öppnats
i Indianapolis, där författaren växte upp.
Biblioteket har till stor del bekostats av en
donation från en förmögen advokat i staden, en yrkeskår som författaren annars
var spydig mot. Turistnäringen hoppas att
biblioteket ska dra besökare till Indianapolis som annars mest är känt för ”Indianapolisloppet”, världens äldsta racertävling
för bilar. På biblioteket kan turisterna titta
på en kopia av Kurt Vonneguts arbetsrum,
hans skrivmaskin, krigsdekorationen Purpel Heart och ett paket Pall Mallcigaretter
(enligt författaren ”a classy way to commit
suicide” – han blev dock 84 år). Dessutom
finns en mängd refuseringsbrev från tiden
innan han slog igenom, förutom hans egna
teckningar (inklusive en teckning av en
gravsten med texten: Life is no way to treat
an animal).
Kurt Vonnegut använde ofta Indianapolis
som symbol för ett amerikanskt konservativt medelklassideal som han ju kritiserade.
Större delen av sitt liv tillbringade han på
andra platser i USA efter att ha varit krigsfånge i Dresden under andra världskriget.
(www.guardian.co.uk m.fl.)

[02:2011] biblioteksbladet | 35

Recensioner

Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren,
Louise Limberg (red.)
Barnet, platsen, tiden: teorier
och forskning i barnbibliotekets
omvärld
Regionbibliotek Stockholm, 2010

Forskning, kan vara
en potential för framgångsrikt utvecklingsarbete. När likheter
och skillnader mellan kompetenser och
ansvarsområden blir
tydliga, kan möjlig
heterna för hur olika
aktörer ska komplettera och stärka varandra definieras. Samarbete och samverkan blir grunden för ökad
kunskap.
På uppdrag av Regionbibliotek Stockholm sammanställde Kerstin Rydsjö och
Anna Carin Elf 2007 en kunskapsöversikt,
Studier av barn- och ungdomsbibliotek, populärt kallad ”Den gröna boken”. Nu har regionbiblioteket tagit initiativet till en uppföljande skrift. I denna antologi, ”Den blå
boken”, presenteras forskning som på olika
sätt har relevans för barnbibliotek och betydelse för barnbiblioteksutveckling, både i
det dagliga arbetet och i de mer strategiska
aktiviteterna. I tio kapitel presenteras forskning från ämnesområden som inte handlar
direkt om barnbibliotek men som alla är en
del av barnbibliotekets omvärld. Några av
de ämnen som behandlas är flerspråkighetsutveckling, familjecentraler, den öppna
förskolan, biblioteksrummet, barnbibliotek
och läsning samt läsande och skrivande i informationssamhället. Det avslutade kapitlet är skrivet av antologins redaktörer, Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren och Louise
Limberg. De sammanfattar vilka exempel,
vilka förändringar och genomgående motiv
som de anser vara värdefulla och som kan
vara angelägna att ta fasta på i arbetet med
barnbiblioteksutvecklingen. Antologin avslutas med referenser, personregister samt
ett mycket användbart sakregister.
I baksidestexten står att syftet med
antologin är att ge barnbibliotekarierna
redskap som är nödvändiga för verksam
hetsutveckling och att bidragen ska för
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djupa och bredda kunskapsutvecklingen.
Jag tycker att valet av forskare till denna
antologi är mycket bra. De representerar
ämnesområden som är viktiga för barn
biblioteksarbetare. Genomläsningen blir
en omfångsrik omvärldsorientering. ”Den
blå boken” kommer med all säkerhet att
vara mycket användbar i utbildning och
fortbildning. Barnbiblioteksfrågor borde
vara av intresse för fler än de som i sin vardag
kommer i kontakt med barnbibliotek.
Barnbiblioteksfrågor borde också vara av
intresse för många som arbetar med barn i
andra sammanhang och jag tror att den här
antologin kan inspirera till ökad samverkan
mellan alla som är intresserade av ett
”samtida” barnbibliotek. Jag hoppas att
”Den gröna boken” och ”Den blå boken”
kan få intressanta uppföljare, kanske i ”Den
gula boken” och ”Den röda boken” .
Ingrid Källström
Barnbibliotekarie
Rum för Barn, Kulturhuset, Stockholm

Jonas Andersson & Pelle Snickars
(red.)
Efter the Pirate Bay
Kungliga biblioteket, 2010

Efter The Pirate Bay är
en väl sammansatt antologi i tre delar: Teknologi, Pirater och Politik. Texterna tar sin
utgångspunkt i en öppen frågeställning om
vad och för vem kultur
är, hur den ska skapas,
delas, utvecklas och skyddas. Artikeltitlar
som ”Kris i kulturfrågan – kan kulturen dö?”
och ”Femton gastar på död mans kista – om
framtidens nätpolitik” torde locka även den
mer teknofobt lagda läsaren och även om de
tre delarna berikar varandra är de enskilda
artiklarna mycket läsvärda även var för sig.
För det är mycket som händer nu, mycket
finns att ta ställning till och många lysande
nedslag i debatten bjuds här! Kanske kan
antologin läsas som ett löfte om en politisk
renässans, ett steg in i ett diskussionsklimat
där politik återigen tillåts vara metafysisk,

metaforisk och teoretisk. Kanske är vi trötta
på ad hoc-lösningar och pragmatism – här
finns de stora frågorna och kompromisserna får nu stå åt sidan.
Ett av de bästa bidragen är Nicklas Lundblads ”Fru Justitia & Fröken Techne” där en
genuint intressant samhällsanalys tecknas:
med utgångspunkt i nätaktivisten John Gilmores citat ”The net treats censorship as a
defect and routes around it”, ser Lundberg
hur rättssystemet och tekniken förhåller sig
till – och omdefinierar – varandra. Även för
den som inte är väl insatt i upphovsrättsproblematiken var det uppenbart att rättsväsendet saknade ett användbart språk för
att tala om The Pirate Bay under rättegångarna i tingsrätten och hovrätten, som båda
dömde sajtens innehavare till fängelse och
mångmiljonbelopp i skadestånd för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Enligt tingsrättens sätt att räkna menar Stefan
Larsson i sin artikel ”459 miljarder kronor
– om metaforer, flöden och exemplar” att
värdet på The Pirate Bay skulle, mycket lågt
räknat, uppgå till just 459 miljarder. En sådan matematik utgår ifrån att det för den
enskilde användaren är samma sak att ladda ner ett verk utan att betala för det som att
gå till en butik och köpa den fysiska motsvarigheten, en av många mycket intressanta
och akuta diskussioner som tas upp i boken.
Upphovsrättsfrågan är såklart en annan,
och den står i fokus inte bara i texterna utan
också i det att hela boken gratis går att hämta hem som pdf både via Kungliga bibliotekets hemsida – och via bittorrent.
E-version av boken finns på http://www.
kb.se/aktuellt/Butik-och-Publikationer/
Mediehistoriskt-arkiv2/Efter-the-PirateBay/
Lotta Löthgren
Bibliotekarie och kulturskribent, Växjö

Sociala medier – inte för alla

Notiser

Nästan alla funktionshindrade får problem när
de ska använda sociala medier.
Det konstateras i en rapport som Post- och
telestyrelsen, PTS, låtit göra.
Allt fler lovordar sociala medier. Både kommu
ner och myndigheter använder sig av tjänster som
många menar ”ökar tillgängligheten”. Men nu
hävdas delvis motsatsen i en rapport som Funka.
nu sammanställt åt PTS. Man har bland annat tit
tat närmare på navigeringskonceptet, begriplig
het och innehållshantering vid användandet av
LinkedIn, StayFriends, Google Wave, Digg, Rese
dagboken, Funbeat, Bilddagboken, Bloggtop
pen, Pusha och Delicious. Varje socialt media har
testats med hjälpmedel för gravt synskadade för
att upptäcka eventuella dolda, tekniska problem
som drabbar denna användargrupp.
För många handlar det om ökade svårigheter
snarare än om direkta hinder när man använder
tjänsterna. I rapporten konstateras att framför
allt dövblinda, synskadade och personer med
lässvårigheter får problem när de använder
tjänsterna.
Hinder som nämns är bland annat att det
är onödigt svårt att registrera sig samt röriga
gränssnitt som gör det svårt för teknikovana

användare och dem med funktionshinder. Ett
genomgående problem är själva kontrollen av
att den som sätter upp ett konto verkligen är
en människa. Vid verifieringen används oftast
en bildCaptcha, en bild med förvrängda tecken
som en maskin inte kan identifiera. Användaren
ombeds skriva vad där står. MySpace och Bild
dagboken erbjuder exempelvis inget alternativ
till bildcaptchan. Det innebär att synskadade eller
den som har lässvårigheter inte kan registrera ett
konto. Andra har en ljudcaptacha som alternativ.
Dessutom kommer inte funktionshindrade som
navigerar med tangentbordet alltid åt funktioner
i tjänsterna. Vad det får för praktiska konsekven
ser för användaren beror helt på användarens
förutsättningar och motivation. Hur många som
har problem att använda webbplatser på grund
av bristande tillgänglighet är dock oklart. Enligt
Hjälpmedelsinstitutet är det nästan en och en
halv miljon människor i landet som har någon
form av funktionshinder.
I rapporten konstateras att i dagsläget kan
inget av de undersökta sociala medierna rekom
menderas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

ÅE

KOMPETENSUTVECKLA DIG
PÅ DISTANS I HÖST
Studera på halvfart
• Biblioteket i det interkulturella
samhället, 7,5 hp
• Information i organisationer, 7,5 hp
• Litterära genrer, 15 hp
• Patent, varumärke och design –
information som inspiration, 10 hp
• Sociala medier och social
interaktion, 7,5 hp

• Utveckla barnbiblioteket, 7,5 hp
• Utveckling och ledning av digitala
bibliotek, 15 hp (GES PÅ ENGELSKA)
• Vetenskaplig publicering, 7,5 hp

Studera på kvartsfart
• Content Management, 7,5 hp

www.hb.se/bhs/utbildning
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Årets Ivar Lo-pristagare

Notiser

Rättelse
Ibland går det för fort. I artikeln om Nacka i BBL nr 1/2011 står det
att det endast finns en kommunal skola i Nacka. Det stämmer inte.
I Nacka finns fler än 20 kommunala grundskolor och tre kommu
nala gymnasier. Alla är väldigt populära och framgångsrika, enligt
stadsdelsdirektören Lennart Jonasson.

Rätt ska vara rätt och vi ber om ursäkt att det blev fel.

ÅE

Författaren och debattören Sven Lindqvist får Fackförenings
rörelsens Ivar Lo-pris och litteraturvetaren Margareta Wersäll tilldelas
författarens personliga pris.
Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris består av 125 000 kronor och
vinnaren utses av Ivar Lo-Johanssons stipendiefond. Sven Lindqvist
är 78 år gammal och har skrivit ett 30-tal böcker – såväl politiska
reportageböcker som mer självbiografiska böcker, exempelvis En gift
mans dagbok.
Några rader ur motiveringen: Ivar Lo-Johansson frilade den djupa orätt
visan i det svenska statarsystemet. Även Lindqvist fokuserar på orättvisa
och maktstruktur. Genom sitt breda författarskap som omfattar närmare 30
titlar och spänner över ett brett fält: essäistik och aforismer, reselitteratur
och rapporter, samhällsdebatt och forskning, självbiografiska verk utforskar
han världen omkring oss. I Utrota varenda jävel och Avsikt att förinta sätter
Sven Lindqvist, 2011 års Ivar Lo-pristagare, fingret på vår samtids ömmaste
punkter: imperialism och rasism.
Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2011 tilldelas litteraturvetaren
Margareta Wersäll, Uppsala universitet. Hon får priset för avhand
lingen ”Fattighusliv i ensamhetsslott – Ivar Lo och de äldre i sam
hällsdebatt och dikt”. Avhandlingen är en studie i opinionsbildning
som undersöker Ivar Lo-Johanssons stridsskrifter och radioprogram
om åldringsvården. I slutet av 1940-talet reste han landet runt och
skrev om vanvård och sysslolöshet: hur äldre berövas sin identitet
och förnekas mänskliga behov. Han banade väg för åldringsvård i
hemmen. Ivar Lo-Johanssons debatt om Ålderdoms-Sverige har fått
förnyad aktualitet i den larmande äldrevårdsdebatten. Prissumman är
320 000 kronor.

ÅE

Vässa din utbildning!
Vi erbjuder tvååriga program för dig
som läst 60 hp eller mer och vill ha
en yrkesinriktad kandidatexamen.

Vi erbjuder kurser som blandar praktiska och teoretiska inslag. Perfekt
för dig som vill förkovra dig.

Kultur-/vetenskapsjournalist

Skapande svenska

Om du vill jobba som journalist med
speciell kompetens i kulturfrågor
eller forskning och miljö.

Erbjuds som fristående kurs upp
till C-nivå. Du ges möjlighet att öva
förmågan att hantera olika litterära
genrer och tekniker genom eget skrivande, läsning och textsamtal. Du får
också jobba med ett självständigt valt
större skönlitterärt arbete i samråd
med enskild handledare.

Kulturentreprenör

Om du vill jobba som producent,
samordnare eller kreatör inom kultursektor, eventföretag och nätverk.

Mer kurser och program finns på www.kultmed.umu.se
Institutionen för
kultur- och medievetenskaper
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Snart dags för ALMA 2011

Studera till
bibliotekarie
i en spännande
miljö!

I slutet av denna månad, den 29 mars klockan
13.00 är det åter dags: då utses 2011 års mot
tagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne. Tillkännagivandet äger i vanlig ordning
rum i Vimmerby – Astrid Lindgrens födelseort
men kablas även ut live till den internationella
barnboksmässan i Bologna i Italien.
Listan på potentiella vinnare av världens
största barn- och ungdomslitteraturpris består
2011 av 175 kandidater från 62 olika länder.
Nominerade från Sverige är: Eva Eriksson, illus
tratör; Lennart Hellsing, författare; Anna Höglund,
författare; Barbro Lindgren, författare; Ulf Stark, författare; Anna-Clara Tidholm, författare/illus
tratör; Thomas Tidholm, författare; Ilon Wikland, illustratör; Monica Zak, författare.
Vid sidan av författare, illustratörer och läsfrämjare är också cirka 27 organisationer nomine
rade.
Flest nominerade kandidater ståtar Storbritannien med: 11 stycken, följt av USA (9)
och Sverige (9). Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Nederländerna har nominerat 8
kandidater/land.
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) är världens största barn- och ungdoms
litteraturpris. Prissumman är fem miljoner svenska kronor och delas ut årligen till en eller flera
mottagare. Författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande arbete kan belönas. Syftet
med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen. Priset ska
också stärka barns rättigheter på global nivå. En expertjury utser pristagarna som nomineras
av institutioner och organisationer från hela världen. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne administreras av Statens kulturråd.

Masterprogram i

ABM
arkivvetenskap

biblioteks- och
informationsvetenskap
museologi

www.kultur.lu.se

HZ

Vi utbildar framtidens biliotekarier.

Höstterminen 2011 kan du läsa Biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet.
Program
Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp, helfart/campus
Fristående kurser
Bibliotekspedagogik 15 hp, halvfart/distans
Bok- och bibliotekshistoria 15 hp, halvfart/distans
Mer information: Lnu.se/KGBOA

Sök på Stud
era.nu
senast 15 ap
ril!
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foto: Sofia Runarsdotter

Notiser

Barnboksfestival i
Falun

Anne Swärd.

Pristagare till Stora
läsarpriset 2010

Färre sökande
till Master
program
Det stundar tuffare tider för
landets lärosäten. Antalet sö
kande till lärosätenas Master
program har minskat med tre
fjärdedelar jämfört med förra
året. Det är de nya avgifterna
som införts för studenter med
medborgarskap utanför EU,
EES-länderna och Schweiz som
inneburit färre sökande, enligt
Verket för högskoleservice, VHS.
Masterprogrammet är en
tvåårig utbildning som leder
till Masterexamen. För att gå
masterutbildningar krävs en
treårig akademisk utbildning
på grundnivå. Masterexamen
infördes 2007 som en del i
samordningen av examina inom
EU, den så kallade Bolognapro
cessen. VHS statistik visar att
antalet anmälda till internatio
nella kurser har minskat med
86 procent jämfört med 2010.
Totalt har drygt 25 000 sökt till
de Masterprogram som startar
höstterminen 2011. I höstas hade
Masterprogrammen nästan
92 000 sökande. Det totala an
talet sökande till internationella
kurser är knappt 6 000, jämfört
med över 40 000 hösten 2010.

ÅE

För fjärde året i rad delar Bokcirklar.se ut Stora Läsar
priset. Priset har hittills blivit mycket uppskattat bland de
författare som fått det eftersom det är ett pris som röstas
fram av läsarna.
I år får Anne Swärd priset för Till sista andetaget och
Sigrid Combüchen för Spill (delar priset för Årets roman).
Årets Diktsamling: Magnus William-Olsson för Ingersonet
terna; Årets Debutant: Ann Syréhn Tomasevic för Glas och
aska. Årets Spänning: John Ajvide Lindqvist för Lilla Stjärna;
Årets Novellsamling: Richard Swartz för Vita lögner; Årets
Ungdomsbok: Jenny Jägerfeldt för Här ligger jag och blöder
och priset för Årets Barnbok går till Eva Lindström och
boken Jag tycker inte om vatten.
Intervjuer med alla pristagare publiceras med början
5 februari på Bokcirklar.se. Prisutdelningen äger rum i
Rotundan på Stockholms stadsbibliotek lördag 19 mars
kl 14.00.
Bland tidigare års pristagare kan nämnas P O Enquist,
Maja Lundgren, Augustin Erba, Anna Jörgensdotter, Jonas
Karlsson, Birgitta Stenberg och Ann Jäderlund.
Bokcirklar.se ägs numera av Sveriges samtliga läns- och
regionbibliotek i samverkan. 
HZ

Täby inför Nackamodell?
I framtiden kan det ekonomiska anslaget till biblioteken
i Täby komma att baseras på antal utlån. Det är alliansen
i kommunen som vill införa ett nytt ersättningssystem
2012 som baseras på hur väl verksamheten presterar.
Enligt lokaltidningen Mitt i Täby har politikerna förhopp
ningar om att det nya systemet ska ” stimulera nyska
pande och innovativa idéer som utvecklar biblioteken”.
Mats Hasselgren (FP), nyvald ordförande i kultur- och
fritidsnämnden, menar att det är viktigt att de biblioteks
anställda är med om att ta fram underlag till förändringar
vad gäller ersättningen inom verksamheten.
Han menar att det kan röra sig om öppettider
och personaltäthet som påverkar kostnader
na men även antalet arrangemang, utlån och
besökare. I Nacka har man haft ett liknande
system som kritiserats för att utarma kvalite
ten till förmån för kvantitativa prestationer.

ÅE
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Falun skall bli platsen för en barnboks
festival för hela landet. Länsbibliotek
Dalarna står som arrangör för festivalen
som vänder sig lika mycket till barnen som
till politikerna.
Tanken med festivalen är framför allt att
visa barnbokens betydelse och barns be
hov av läsning, språkutveckling, lust och
inspiration till eget skapande samtidigt
som man vill tydliggöra bibliotekens och
skolans viktiga roll i samhället. Enligt Lisa
de Souza, länsbibliotekschef i Dalarna,
vill man visa politiker och opinionsbildare
att bibliotek inte enbart tillhandahål
ler böcker. Här finns proffsen som kan
göra skillnad vad gäller konsten att ge
lässtimulans, menar hon. Barnboksfesti
valen är även ett slags fortsättning på det
treåriga projektet Läskonster, där man
skapade olika former och oväntade möten
utifrån en bok och dess berättelse.
– Meningen är att festivalen inte enbart
ska vara ett engångsjippo. Vi anser att
barn ska ha rätt till en riktig kvalitetsfest.
Samtidigt är det ett bra tillfälle att mark
nadsföra biblioteken, säger Lisa de Souza.
Festivalscenen placeras på torget
utanför stadsbiblioteket och tanken är
att barn, författare, konstnärer ska avlösa
varandra. Länsbiblioteket har redan inlett
samarbete med Barnboksakademien för
att säkerställa kvaliteten på festivalen.
Vad gäller finansiering hoppas man på
intresse från sponsorer. I dagsläget har
författarna Ylva Karlsson (Augustpris
vinnare 2009), Gunilla Lundgren, Anna
Bengtsson, Jonathan Lindström och Bisse
Falk tackat ja till att medverka.
Enligt Lisa de Souza hoppas man på
ett tiotal författare. Skolelever i Falun
ska även ges chansen att stifta närmare
bekantskap med författarna och deras
berättelser. Mötet ska inspirera till att få
barnen att prova olika konstformer som
teater, bild och dans.
Förebild för festivalen är LitteraLund
med den skillnaden att anknytningen till
biblioteken kommer att vara tydligare.
Lisa de Souza och Emelie von Bothmer,
som anställts som festivalgeneral, hoppas
att barnboksfestivalen ska stärka littera
turens ställning i Dalarna.
Lennart Hellsing inviger festivalen den
20 maj.

ÅE

Dirigent skänker
boksamling
83-årige Herbert Blomstedt är inte bara en berömd
dirigent utan även en passionerad boksamlare. På ålderns
höst har han beslutat att skänka 400 hyllmeter som
innehåller allt från sagoböcker till en ren operararitet.
Han erbjöd KB donationen men myndigheten kunde inte
garantera att hela samlingen skulle finnas på samma
ställe. Därför föll valet på universitetet i Göteborg där
han en gång i tiden studerade. Boksamlingen består av
musiklitteratur, sagoböcker, religionsböcker, svenska
samtida författare i pocketupplagor och modernistiska
böcker från det exklusiva förlaget Arion Press. Rariteter
står sida vid sida med mer moderna verk. När det gäller
musikbiblioteket innehåller det bland annat hans arbets
böcker och partitur. Librettot från världens första opera,
”L’evridice” av Ottavio Rinuccini, finns i samlingen – en
raritet som trycktes bara i 18 exemplar.
Herbert Blomstedt har än så länge valt att behålla
arbetsmaterialet i sitt hem men kommer även att skänka
det till Göteborgs universitetsbibliotek inom kort. Där
finns bland annat minnesanteckningar från ett rikt
musikliv.
Herbert Blomstedt har dirigerat på de flesta håll i värl
den. Universitetet ska nu göra boksamlingen tillgänglig
för forskning. 
ÅE

Trögt för gemensam upphovsrätt
EU-parlamentets arbete med att förändra upphovsrätten till en mer verklig
hetsanpassad variant går trögt.
Ansvariga EU-kommissionärer påtalade redan för ett och ett halvt år sedan
bristerna i en ålderdomlig europeisk upphovsrättslagstiftning. Då efterlyste man
reformer och en mer enhetlig upphovsrätt inom EU och dess 27 medlemslän
der. Vissa kritiker menar att det är den nya ansvariga kommissionären Michel Bar
nier som bromsar planerna på en mer allmän EU-copyright. Under våren presen
terar EU-kommissionen en europeisk strategi för immateriella rättigheter. Men
Michel Barnier menar att ett globalt regelverk behövs. EU-kommissionen kommer
att ställa krav på upphovsrättssällskapen att utveckla sina system och regler så
att de bättre motsvarar Europas kulturella mångfald och gör det möjligt för den
som vill utveckla digitala innehållstjänster att få tillgång till upphovsrättskyddat
material. Barnier avslutade med att berätta om de åtgärder man hittills genom
fört på området, bland annat genom inrättandet av det så kallade observatoriet
som följer utvecklingen för upphovsrätten i digitala medier. Som ett exempel på
tillgänglighet tog kommissionären det digitala biblioteket Europeana, där det
idag finns 14 miljoner volymer. Den siffran är i paritet med Googles omdiskuterade
Booksearch-projekt.
Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt sade i ett tal i parlamentet att dagens
upphovsrätt och licensiering i EU försvårar för företag som musiksajten Spotify
och filmsajten Voddler. Samtidigt är hon inte för en enhetlig upphovsrätt inom EU.
IT-ministern lägger en stor del av ansvaret på branschens olika parter att själva
komma överens om bra avtal som både gör musiken lättillgänglig och ger skälig
ersättning till artister och kompositörer .

ÅE

Nordiska barnbokspriset
Författaren Johanna Lindbäck nomineras till Nordiska
barnbokspriset för Saker som
aldrig händer. Priset består av
15 000 danska kronor.
Juryns motivering: Johanna
Lindbäck har på ett trovärdigt
och lågmält sätt lyckats förmedla
en ung mans känslor när han får
uppleva svek och förändringar i
relationerna till sina närmaste.
I boken får vi följa när Andreas käm
par för att komma vidare och hitta
sätt att förhålla sig till tillvaron.
Andreas är en kille att känna igen
sig i. Berättelsen om Andreas tar
upp många aspekter av en ung
människas reaktioner och syn på
livet när förändringar inträffar.
Johanna Lindbäck är född 1972 i Luleå. Hon arbetar som engelsk- och
svensklärare på ett gymnasium i Nacka. Hon är även en av dem som
ligger bakom Bokhora-bloggen. Johanna Lindbäck har tidigare gett
ut böckerna Tänk om det där är jag (2009), Min typ brorsa (2008) och En
liten chock (2007).
Nordiska barnbokspriset instiftades 1985 och delas ut av Nordiska
skolbibliotekarieföreningen. Tidigare vinnare är bland andra danska
Lene Kaaberbøl, Torill Thorstad Hauger från Norge, Ulf Stark, Sverige
och Edward Fuglø från Färöarna. Priset delas ut den 17 juni i Stenung
sund.

Läs på distans
H ÖS T E N 2 0 1 1

• Historia A och B 30 hp halvfart
• Isländska sagor 30 hp halvfart
• Medie- och
kommunikationsvetenskap A 30 hp halvfart
• Kreativt skrivande A
30 hp halvfart

• Svenska språket A och B
30 hp halvfart

• Creative reading/Creative
writing: Short Fiction
7,5 hp kvartsfart

• Creative reading/Creative
writing: Detective Fiction

Välkommen

med anmälan på
www.studera.nu
senast 15 april
Mer information på

www.hig.se
Kontakt:

Per Vesterlund pvd@hig.se

AV D E L N I N GE N F Ö R HUMANIORA
AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI

7,5 hp kvartsfart

• Engelska A och B
30 hp halvfart

• Statsvetenskap A
30 hp halvfart
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Notiser
Seriekännare fälld
Protest mot
nedskärningar för barnporrbrott
Studenter vid Linnéuniversite
tet i Kalmar/Växjö har överläm
nat en lista med drygt 1000
namnunderskrifter i protest mot
nedskärningarna på universitets
biblioteket. Sparkraven innebär
försämrad kvalitet, hävdar
studenterna.
Studenterna är kritiska mot
universitetsledningens bespa
ringskrav på universitetsbiblio
teket. I år ska biblioteket minska
sina kostnader med två miljoner
kronor vilket innebär minskade
öppettider på biblioteket. Dess
utom uteblir tidigare utlovade
satsningar och inköp av kurslitte
ratur minskar. Studenterna anser
att biblioteket är ett stöd för alla
utbildningar, institutioner och
fakulteter inom Linnéuniversi
tetet. Nedskärningarna sänker
därför kvalitén på många olika
nivåer inom universitetet.
– Vi tycker att det är tråkigt att
universitetsledningen skär i en så
viktig verksamhet som biblio
teket. Bra öppettider och god
tillgång till databaser och kurslit
teratur är en mycket viktig del av
universitet, säger Pierre Nilsson,
vice ordförande Linnéstuden
terna, till Växjönytt.se.

ÅE

Också hovrätten fäller manga-kännaren Simon Lund
ström för brott mot barnpornografilagen. Bakgrunden
är att polisen hittade manga-serier i hans dator som
bedömts som barnporr.
Rätten sänker däremot tingsrättens dom om böter
på 25 000 kronor och betraktar brottet som ”ringa”.
Hovrätten nöjer sig med ett bötesstraff på 5 600 kronor.
Seriesamlaren fälls för sitt innehav av tecknade japanska
manga-bilder av flickor i sexuella poser. Hovrätten anser
att 39 av bilderna strider mot lagen. Tingsrätten ansåg att
51 av bilderna som påträffades i mannens dator stred mot
lagen.
Domen har nu överklagats till Högsta domstolen. En
ligt försvaret är bilderna inte brottsliga eftersom de inte
föreställer riktiga människor.
Domen har varit mycket omdebatterad i kulturvärlden
och även inom biblioteksvärlden (se BBL nr 6/7 2010).
Kan verkligen tecknade bilder vara brottsliga? Journa
listförbundet har menat att detta kan leda till censur p g a
konflikten mellan tryckfrihetsgrundlagen och barnporno
grafilagen.
– Jag tycker att splatter-filmer är jätteobehagliga men
det finns folk som tittar på dem. Jag tycker att Idol är väl
digt obehagligt, en kränkning av existerande människor.
Men det är viktigt att vi inte förbjuder någonting för att
vi tycker att det är obehagligt, sade seriesamlaren Simon
Lundström till SVT i samband med tingsrättens dom.
Även KB:s samlingar kommer att granskas eftersom
man i höstas hittade 21 tidningar med barnpornografiskt
innehåll. Biblioteket kräver besked av Utbildningsdepar
tementet eftersom man hamnat i kläm mellan två lagar:
den om att bevara allt material och den om barnporrför
budet. KB vill ha besked om hur barnporren ska få lånas ut
i forskningssyfte.
ÅE

Foto Åsa Ekström

Nyinvigning av
bibliotek
Bibliotek Film & Musik och Serieteket
har öppnat på våning två i Kulturhuset i
Stockholm. Glädjande nog har man bevarat
en del av den gamla vinylsamlingen från
Läsesalongen. Numera finns plats för både
grammofon och vinylskiva som kan avnjutas
på plats. Förutom att låna musik eller film
kan man även låna/läsa en mängd tidskrifter
och seriealbum eller kanske slå sig ner i en
elefantofon eller en äggliknande stol, lyssna
på Spotify i utplacerade Ipads, se konstfilm
på väggen eller bara spela en trudelutt på
elpianot om man känner för det. En stor not
samling finns också att tillgå. Dessvärre finns
det även en del praktiska problem. Utlånen
lämnas oftast tillbaka hos Bibliotek Plattan
på bottenvåningen så det blir en hel del onö
diga boktransporter i huset, konstaterar en
av de anställda som BBL talat med. I slutet av
februari öppnade även TioTretton, biblioteket
intill Serieteket. Rum för Barn som huserar på
fjärde våningen i Kulturhuset kommer däref
ter att fokusera på barn upp till tio år. Snart
har varje våningsplan ett bibliotek. Smart
eller opraktiskt? Det beror på vem man frågar.

Marknadsförare / kommunikatör till Centrum för lättläst.
Centrum för lättläst gör böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har
lässvårigheter eller är otränade läsare.
Läs mer om tjänsten på www.lattlast.se/jobb
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Besserwisser

Anders Mathlein

I

Bild: Åsa Ekström

en tid när Europas nationer nästan tävlar om
att vara värst i att diskriminera romer känns det
befriande att läsa É Romani Glinda. En tidskrift
som alla drygt 50 000 romer i Sverige får gratis.
Fred Taikon insåg tidigt att det fanns behov av information om romer för romer. 1998 började han därför ge
ut É Romani Glinda – den romska spegeln. Det var när
nyhetsbreven blev nästan 30 sidor som han och hustrun
och redaktionsmedarbetaren, Maja-Lena Taikon, insåg
att en tidskrift var född.
Hösten 2001 klev fotografen, konstnären, journalisten och poeten Bengt O Björklund in i tidningsmakeriet. Han har bland annat i boken Jag missade Woodstock
(Podium Distribution 2009) skildrat sina fem år i ett
fängelse i Istanbul 1968–1973. Det var där som han lärde sig att skriva, främst på engelska eftersom ingen av
medfångarna kunde svenska. Numera är det skrivandet
som Bengt O Björklund satsat på. Det var
socialtjänsten som i början av 2000-talet
frågade om han kunde hjälpa paret Taikon
med É Romani Glinda.
– De första åren undervisade jag dem om
journalistik och dataprogrammen QuarkExpress och Photoshop. Vi tryckte den första tidningen i december 2001. Sedan dess
har jag varit med i alla nummer, berättar
Bengt O Björklund.
Det är Bengt O Björklund som skriver
det mesta av materialet. Det är även han
som gör layout och textgranskar innehållet
i tidningen. Samtidigt är han noga med att
understryka att det är Fred Taikon som är
själva spindeln i nätet.
– Det är han som har de flesta uppslagen
som vi sedan skriver om!
Sedan mitten av 2000-talet är det Freds
barnbarn, Rosario Ali Taikon, som ansvarar
för fotoredigering och den slutliga pdf:en av
tidskriften.
Även Mirelle Gyllenbäck och Veronika
Portik ingår numera i redaktionen. Tidningen bevakar det mesta som rör romer,
både nationellt och internationellt. I en tid

Läst

av antiziganism känns det lärorikt att läsa skildringar
av det politiska tillståndet och dess konsekvenser för
romer i exempelvis Frankrike, Ungern och Rumänien.
I ett nummer kan man läsa att Delegationen för romska
frågor med Maria Leissner i spetsen, har överlämnat sin
utredning med olika förslag på hur man bäst ska se till
att romerna får det bättre i Sverige. I nästa nummer kan
man läsa att Sverige måste sluta avvisa romer till Serbien och Kosovo. Romskt kulturcentrum i Gubbängen
figurerar av naturliga skäl flitigt i den romska spegeln.
Det bjuds även på matrecept som romskt kaffe och vegetariska auberginrullar. Tidningen har också en egen
seriefigur kallad Bakro och Valodja som Bengt O Björklund gör tillsammans med illustratören Ulf Lundkvist.
É Romani Glinda publicerar förstås en del frilansmaterial men det är något som tidningen inte kan betala
för. Det är alltså ofta eldsjälar, till exempel författaren
Gunilla Lundgren som bland
annat skrivit flera böcker om romer och andra minoriteter, som
bidrar med artiklar och recensioner. Men även romer som vill
dela med sig av sina minnen och
gamla bilder från förr, bidrar.
Bengt O Björklund konstaterar att tidskriften är helt beroende av Kulturrådets stöd. För
2011 har man fått 150 000 kronor i produktionsstöd.
Det går att stödprenumerera
på É Romani Glinda som kommer med sex nummer varje år.
Många bibliotek, institutioner
och myndigheter betalar 500
kronor för en stödprenumeration. En vanlig årsprenumeration för privatpersoner kostar
250 kronor.
Åsa Ekström
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Vilka var årets
bästa barnoch ungdomsböcker?

Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till:
pax@biblioteksforeningen.org

Diskutera innehåll före form
Frågan om bibliotek på entreprenad har diskuterats intensivt den senaste tiden och vid
styrelsens senaste möte slog styrelsen fast
att Svensk Biblioteksförening sätter innehåll
före form och därför är föreningens bibliotekspolitiska synsätt driftformsneutralt.
Redan för ett år sedan tillsatte Svensk Biblioteksförenings styrelse ett utvecklingsråd med syfte
att diskutera bibliotekens driftsformer. I rådet
ingick följande personer: Ordförande: Anders
Olsson, bibliotekschef Sollentuna, Svensk Biblioteksförenings styrelse, Catharina Fogelström,
bibliotekschef,
Läsesalongen,
Kulturhuset,
Stockholm, Martin Hafström, enhetschef, Stockholms stadsbibliotek, Margareta Lundberg Rodin,
Bibliotekshögskolan i Borås, Svensk Biblioteksförenings styrelse, Charlotte Lundkvist, utvecklingschef, Umeå kulturförvaltning, Eva-Lotta
Stenbäck, bibliotekschef, Kungsbacka bibliotek
Kultur & Turism, Bo Westas, utredare, DIK samt
Peter Axelsson, Svensk Biblioteksförenings kansli.
Rådet överlämnade i december sin rapport till
styrelsen. I materialet skrev rådet att ”Svensk
Biblioteksförening företräder en god offentligt
finansierad biblioteksverksamhet, oberoende av
huruvida verksamheten sker i offentlig eller privat regi. Föreningens bibliotekspolitiska synsätt
ska vara driftsformsneutralt.”
Vid Svensk Biblioteksförenings styrelse
möte den 18 februari beslutades diskuterades driftsformsrådets rapport och styrelsen
beslutade om följande principställningstagande kring de offentligt finansierade biblioteken oavsett driftsform.
Svensk Biblioteksförening sätter innehåll före
form och därför är vårt bibliotekspolitiska synsätt
driftformsneutralt.
• Alla människor under alla skeden i livet ska ha
god och likvärdig tillgång till biblioteksservice
av hög kvalitet.
• Bibliotek ska finansieras, organiseras och drivas
så att de tryggar demokratiska och mänskliga
rättigheter samt bidrar till vidmakthållande
och utveckling av den intellektuella friheten.
• Invånarnas rätt till biblioteksservice ska tryggas genom en ändamålsenlig bibliotekslag och
definierade kvalitetskriterier.
• Unesco:s folkbiblioteksmanifest, IFLA:s förklaring om bibliotek och den intellektuella fri-
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heten samt IFLA:s riktlinjer för folkbiblioteksverksamheten utgör grundläggande utgångspunkter för folkbibliotekens verksamhet och
bör ligga till grund för bibliotekslagstiftning,
kvalitetskriterier och de lagstadgade kommunala biblioteksplanerna.
• Huvudmännen ska i de lagstadgade biblioteksplanerna ange hur man lokalt ska tillhandahålla
den biblioteksservice invånarna har rätt till.
• Invånarnas tillgång till biblioteksservice ska
följas upp och utvärderas i förhållande till bibliotekslagen, kvalitetskriterier samt biblioteksplaner varvid bibliotekens huvudmän ska vara
skyldiga att vidta åtgärder för att korrigera brister.
Svensk Biblioteksförening menar att Sverige behöver en väl förankrad och genomarbetat strategi
för bibliotekens roll i kunskapssamhället. Den
nationella biblioteksstrategin bör klargöra de
offentliga bibliotekens huvuduppgifter. Därför
kräver Svensk Biblioteksförening att:
– Kulturministern agerar så att KB, Kulturrådet,
regionerna och kommunerna får en nationell
bibliotekspolitik att förhålla sig till.
– Kulturdepartementet fortsätter arbetet med
en ändamålsenlig bibliotekslag genom att den
genomförda bibliotekslagsöversynen snarast
går ut på remiss.
– den nationella biblioteksmyndigheten, Kungliga
biblioteket, tar sitt samordnings- och utvecklingsansvar på allvar.
Som nationell biblioteksmyndighet menar vi att
Kungliga biblioteket bl a mer konkret bör svara
för stödjande rekommendationer, föreskrifter,
allmänna råd, kvalitetskriterier och indikatorer
inom sitt verksamhetsområde, främja utvecklingen av metoder och arbetsformer inom biblioteksarbetet, ha tillsyn över bibliotekslagens tillämpning och ta till vara och sprida kunskap från
tillsynen samt ansvara för att följa, analysera och
rapportera om det offentligt finansierade biblioteksväsendet genom statistikframställning, uppföljning och utvärdering.
Driftsformsrådets rapport finns att hämta hem från
föreningens hemsida www.biblioteksforeningen.org
PAx

Svensk Biblioteksförening delar
varje år ut tre priser till de bästa
svenska barn- och ungdoms
böckerna. Nu kan du vara med
och påverka genom att nominera
dina favoriter bland 2010 års
utgivning.
Du kan föreslå en eller flera
böcker i de tre olika kategorierna:
Nils Holgersson-plaketten som
delas ut till bästa barn/ungdoms
bok, Elsa Beskow-plaketten som
delas ut till bästa illustratör samt
Carl von Linné-plaketten som
delas ut till bästa faktabok.
Böckerna ska vara svenska
originalutgåvor. Nils Holgerssonplaketten och Elsa Beskowplaketten delas endast ut till
författare och illustratörer som
inte har fått priset tidigare. På
biblioteksföreningens hemsida
www.biblioteksforeningen.org
finns en förteckning över tidigare
pristagare.
Skicka dina nomineringar
senast den 15 april till e-post:
ww@biblioteksforeningen.org
eller per brev till Svensk
Biblioteksförening, Att: Wiviann
Wilhelmsson, Box 70380, 107 24
Stockholm. Fax 08-545 132 31.
Plaketterna delas ut i samband
med Bok & Biblioteksmässan i
Göteborg.

Ingrid Källström Nilsson
Juryordförande

Dags att söka
resestipendier!
Vi påminner om att 31 mars är sista
ansökningsdatum för resestipen
dier. Ansökan kan göras av såväl
enskilda som institutionella med
lemmar i Svensk Biblioteksförening.
Beslut sker två gånger per år och
nästa ansökningstillfälle är 31 mars.
Avsikten med resestipendierna är
att fördjupa den enskildes biblio
tekskunskaper. Mer information
finns på vår hemsida www.biblio
teksforeningen.org

Forskningspolicy
för Svensk
Biblioteksförening
Svensk Biblioteksförenings styrelse tillsatte för ett
år sedan Rådet för forskningsfrågor med uppdrag
att formulera ett förslag till ett positionspapper/en
forskningspolicy för föreningen. Rådet skulle också
ge rekommendationer till styrelsen om föreningens
ståndpunkter i forskningsfrågor samt komma med
förslag på hur föreningen kan fortsätta arbetet med
att underlätta mötet mellan praktiker och forskare.
Rådet har nu slutfört sitt arbete och vid styrelsens möte
den 18 februari antogs en forskningspolicy för Svensk
Biblioteksförening.
Forskningsrådet föreslår i forskningspolicyn att Svensk
Biblioteksförening uttalar att man vill:
• Verka för en fri och oberoende B&I-forskning.
• Verka för fler mötesplatser och ökat kunskapsutbyte
mellan forskare och yrkesverksamma.
• Verka för att B&I-forskning och annan biblioteksrelevant forskning kommuniceras och sprids.
• Verka för att professionen utvecklar ett reflekterande
och forskande förhållningssätt till den egna verksamheten.
• Främja forskning inom områden som professionen
finner angelägna och som behöver lyftas fram.
Rådet föreslår att Svensk Biblioteksförening i forskningspolicyn uttalar att följande biblioteksrelaterad
forskning särskilt behöver belysas och kommuniceras:
• Effekter av biblioteksverksamheter.
• Biblioteks betydelse för lärande.
• Bibliotekens förändrade roll i samhället.
Rådet föreslår att dessa områden ska prioriteras när
föreningen fördelar och följer upp det forskningsinitierande stödet.
Styrelsen beslutade vid mötet den 18 februari att anta
förslaget till forskningspolicy och implementeringen av
densamma kommer att ske i de kommande handlingsplanerna för Svensk Biblioteksförening.
Hela forskningspolicyn finns på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org.
Rådet för forskningsfrågor har bestått av följande
personer: Ordförande: Christina Jönsson Adrial, Kristianstad, Svensk Biblioteksförenings styrelse, Lenita
Brodin-Berggren, bibliotekarie, Biblioteken Holmsund/
Obbola, Cajsa Broström, utvecklare, Västerås stadsbibliotek, Elisabeth Fridsäll-Emilsson, chef och utvecklingsstrateg, Skolbibliotekscentralen i Jönköping, Gunnar
Südow, bibliotekskonsulent, Kultur i Väst Regionbiblioteket, Christina Tovoté, pedagogisk utvecklare, Stockholms universitetsbibliotek och Lotta Åstrand, chef
kompetensplanering och kvalitet, Karolinska Institutet
Universitetsbibliotek. Kjell Jonsson, Umeå, var rådets
ordförande under den tid han var ledamot av Svensk
Biblioteksförenings styrelse.
PAx

Inga Lundén
kandiderar till IFLAs styrelse
Svensk Biblioteksförening har beslutat att
nominera föreningens ordförande Inga
Lundén till IFLAs Governing Board. Under
mars månad inleder IFLA omröstningen
och resultatet tillkännages i juni.
Övriga nordiska kandidater är Sinikka
Sipilä som kandiderar till posten som President Elect och Kent Skov Andreasen till
Governing Board.
PAx

Dags att söka Svensk
Biblioteksförenings utvecklingsstöd!
För att stödja bibliotekens utvecklingsarbete har föreningens styrelse inrättat
möjligheten för institutionella medlemmar att söka utvecklingsstöd. Särskild
vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag och förslag som syftar
till att åstadkomma ökat samarbete. Stöd ges inte till redan pågående projekt,
löpande verksamhet, resor, publikationer, författande, kompetensutveckling
eller anordnande och deltagande i konferenser och seminarier. Utvecklingsstödet, som delas ut två gånger på år, uppgår till sammanlagt 300 000 kr.
Svensk Biblioteksförenings styrelse har beslutat att till vårens ansökningstillfälle särskilt prioritera insatser som syftar till att göra biblioteken tillgängliga
och angelägna för fler och nya användare. Insatserna ska göras i förhållande
till något av följande fem perspektiv som Svensk Biblioteksförening särskilt
vill framhålla: Användarnas behov av bibliotek för kunskap och lärande, användarnas behov av bibliotek för kultur och upplevelser, användarnas behov
av bibliotek för inspiration och utveckling, användarnas behov av bibliotek för
demokrati och informationsfrihet samt användarnas behov av biblioteket för
fristad och gemenskap.
Ansökan skall bl a innehålla en redogörelse för det planerade arbetet, förväntade resultat och motivering av arbetets betydelse för bibliotek och 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.biblioteksforeningen.org
PAx

Runda bords-samtal
om nationell katalog
Svensk Biblioteksförening inbjuder till Runda bords-samtal om nationell katalog tisdagen den 29 mars. Syftet med samtalet är att lyfta upp frågan för öppen
diskussion och få den belyst ur olika synvinklar. Föreningen vill att biblioteken
själva tar kontroll över diskussionen om en framtida gemensam nationell katalog. Vi ser framför oss en process där bibliotekens förväntningar och önskemål
läggs till grund för vilka krav som ska ställas på Libris och olika biblioteksleverantörer. Läs mer om arrangemanget på vår hemsida
www.biblioteksforeningen.org
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Scenprogram
under Bok &
Biblioteksmässan
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? Svensk Biblioteksförening
fortsätter med de senaste årens stora succé
Biblioteksscenen under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 22-25 september 2011.
Alla institutionella medlemmar inbjuds att
presentera projekt på Biblioteksscenen i Ehallen 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 Peter
Axelsson på vårt kansli; pax@biblioteksforeningen.org. Intresseanmälan till scenprogrammet vill vi ha senast 18 maj. Vi kommer
sedan att göra ett urval av förslagen.
PAx

Våra konferenser
Med siktet inställt på
förändring – gör vi rätt saker
på biblioteken?
Umeå 24–25 mars
Vad tycker barnen?
Konferens om barns perspektiv
Stockholm 28 mars
Runda bords-samtal om
nationell katalog
Stockholm 29 mars
Nationell konferens kring
referensarbete och fjärrlån
Stockholm 11 april
Seminarium om
marknadsföring
Stockholm 15 april
Biblioteksdagarna
Visby 11–13 maj
Program och anmälan på vår hemsida
www.biblioteksforeningen.org
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Kalendarium
Maila info till kalendariet: pax@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http: //www.biblioteksforeningen.org
24–25 mars, Umeå
Med siktet inställt på förändring – gör vi rätt
saker på biblioteket?
I takt med att omvärlden förändras måste biblio
teken förändras och med krympande resurser är
det allt viktigare att satsa på rätt saker. Hur kan vi
med hjälp av utvärdering förbättra vår verksamhet?
Arr: Umeå universitetsbibliotek, Svensk
Biblioteksförening, Svensk Biblioteksförening –
Regionförening Västerbotten, Länsbiblioteket i
Västerbotten, Informations- och lånecentralen
Umeå och Umeå stadsbibliotek.
Mer info: www.biblioteksforeningen.org
25–27 mars, Mariehamn, Åland
Mariehamns litteraturdagar
Samtal, debatter, litterära och musikaliska möten.
Mariehamns årliga litteraturdagar har temat
godhet. Gästande författare är bland många andra
Ann Heberlein, Karl Ove Knausgård, Mari Jung
stedt och Morgan Alling.
Arr: Mariehamns stad, stadsbiblioteket
Mer info: www.litteraturdagarna.ax
28 mars, Stockholm
Vad tycker barnen? Konferens om barns
perspektiv
Vad tycker barnen om biblioteket? Om läsning?
Om lässtimulans? Vad menar vi med barns per
spektiv? Hur kan vi öka barns delaktighet? Under
dagen får vi bl a ta del av två projekt som båda vill
få syn på vad barn tycker och där forskare bidrar
med sin analys.
Arr: Svensk Biblioteksförening och BBC, Barnbib
liotekscentrum
Mer info: www.biblioteksforeningen.org
5 april, Sollentuna bibliotek
Lättläst på bibliotek – Hur kan vi locka nya
användare?
Välkommen till en dag om tillgänglighet och
lättläst!
Arr: Regionbibliotek Stockholm och Centrum för
lättläst
11 april, Stockholm
Nationell konferens kring referensarbete och
fjärrlån
Dagen kommer att bjuda på information från
KB och LIBRIS, nyheter på fjärrlåneområdet,
glimtar från den Nordiska fjärrlånekonferensen i
Esbo samt inlägg och tankar om hur bibliotekens
referensservice kan utvecklas och förbättras. Kon
ferensen riktar sig framför allt till folkbiblioteken
– men alla är förstås välkomna!
Arr: Svensk Biblioteksförening och Informationsoch lånecentralerna i Stockholm, Malmö och Umeå
Mer info: www.biblioteksforeningen.org
13 april, Över hela landet
Världsbokdagen firas 13 april!
Arr: Svenska Unescorådet
3 maj, Stockholm
Adam Helms Lecture 2011
2011 års talare är John B Thompson som har skrivit
böckerna Books in the Digital Age och Merchants
of Culture: The Publishing Business in the TwentyFirst Century.
Arr: Stockholms universitetsbibliotek
Mer info: www.sub.su.se/adamhelms

5–7 maj, Hallunda bibliotek, Folkets hus
Botkyrka internationella bokmässa
Välkommen till årets mest intressanta, mångsprå
kiga händelse. Vi bjuder in dig som arbetar med
mångspråk och är verksam inom bibliotek, skola,
bok- och förlagsbranschen samt enskilda orga
nisationer. Botkyrka internationella bokmässa
bjuder på tre innehållsrika dagar med fokus på
mångspråk, litteraturförmedling, översättning,
tvåspråkighet och pedagogik.
Arr: Biblioteken i Botkyrka
Mer info: www.botkyrka.se/BIB
6 maj, Uppsala
Nätverksträff – Nätverket för tidningar och
tidskrifter
Välkomna till årets nätverksträff som i år hålls i
Uppsala. Anmäl dig till kristina.andersson@umea.
se senast 26 april.
Arr: Svensk Biblioteksförenings nätverk för
tidskrifter på bibliotek
11–13 maj, Visby
Biblioteksdagarna 2011
Konferenstemat har inriktningen ”Fri tillgång”.
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksdagarna.se
12 maj, Visby
Svensk Biblioteksförenings årsmöte 12 maj
Svensk Biblioteksförenings årsmöte 2011 hålls tors
dagen den 12 maj kl 16.30 på Wisby strand, Visby.
Arr: Svensk Biblioteksförening
17–18 maj, Jacob Hansens Hus i Helsingborg
Användarmöte för BOOK-IT-bibliotek
Välkommen till 2011 års användarmöte för BOOKIT-bibliotek.
Arr: Axiell
Mer info: www.axiell.se
19–20 maj, Uppsala
Nätverkskonferens för
lärarutbildningsbibliotek
Arr: Uppsala universitetsbibliotek/Blåsenhus
biblioteket
13–14 juni, Linköping
Den 14:e årliga medicinska
bibliotekskonferensen
Arr: Linköpings universitetsbibliotek och Svensk
Biblioteksförening
19–21 juni, Aarhus Musikhus, Hovedbiblioteket
i Aarhus, Danmark
Next library 2011
Arr: Århus Kommunes Biblioteker og Halmstad
gruppen
Mer info: www.nextlibrary.net/
11–13 augusti, Åbo, Finland
Internationell bokbussfestival i Åbo
Arr: Finlands biblioteksförening och Åbo stads
bibliotek
Mer info: www.confedent.fi/mlf2011
13–18 augusti, San Juan, Puerto Rico
IFLA World Library and Information Congress
World Library and Information Congress : 77th IFLA
General Conference and Assembly
Arr: IFLA
Mer info: conference.ifla.org/ifla77
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Keynote Speakers
Public Service

Välkommen till Visby 11–13 maj

Fri tillgång
Biblioteken erbjuder fri tillgång till information och kunskap och de är
en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle. Den pågående och
omfattande förändringen av informationssamhället försätter biblioteken
i brytpunkten mellan det ständiga flödet i en digital och global värld och
den mer konstanta berättelsen på papper mellan två pärmar.
Svensk Biblioteksförening inbjuder till tre intressanta dagar kring dessa frågor.
Biblioteksdagarna är mötesplatsen för alla som är verksamma inom biblioteksområ
det; bibliotekarier, politiker, beslutsfattare och andra som är intresserade av biblioteks
utveckling.
Biblioteksdagarna 2011 inleds kl. 13.30 onsdagen den 11 maj av Inga Lundén, ord
förande Svensk Biblioteksförening och Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotland.
Konferensens avslutas kl 12.45 på fredagen.

Varmt välkomna!

Fullständigt program och anmälningsformulär finns på
www.biblioteksdagarna.se

Kerstin Brunnberg,
styrelseordförande, Statens
Kulturråd.
Implications of the digital
transition for libraries
Prof. David Nicholas,
Director, Department of
Information Studies, Centre
for Publishing and CIBER,
London.
Grand Challenges of Librarianship
R. David Lankes,
Associate Professor,
Syracuse University`s School
of Information Studies.
Liberal Education
Jörgen Tholin,
rektor Högskolan på
Gotland.
Bibliotekssamverkan – nytt uppdrag
för Kungliga biblioteket
Gunilla Herdenberg,
avdelningschef, Nationell
samverkan, Kungliga
biblioteket.
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Axiell Arena till Värmland
De tolv kommunerna i bibliotekssamarbetet Bibliotek i Värmland väljer Axiell Arena
för sin gemensamma webbportal!
Tillsammans ska man arbeta med en gemensam interaktiv och attraktiv webbplats och genom
den både skapa nytta för den enskilde medborgaren och stimulera demokratin och den
regionala utvecklingen. Arbetet samordnas av Länsbiblioteket.
Den planerade lösningen med Axiell Arena kan ses som en mycket naturlig fortsättning på projektet
SELMA, som i slutet av år 2008 etablerade ett gemensamt katalog- och cirkulationssystem med
BOOK-IT som plattform.
Förutom de uppenbara vinsterna för befolkningen i länet, som på detta sätt får tillgång till en webbplats
av hög kvalitet oavsett kommunstorlek, vinner självklart även de enskilda biblioteken på samarbetet.
Förutom att man delar med sig av sina kompetenser och skapar en bättre webbplats tillsammans, blir
även kostnaderna för server och personalresurser lägre än om man var och en skulle driva en egen
webbplats.
Vi på Axiell är mycket stolta över att få delta i detta stimulerande projekt!
Kontakta oss - så berättar vi mer.

Lund 046 270 04 00
Göteborg 031 710 29 50
www.axiell.se

