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Tänk att det ska vara så svårt! Det
är hart när omöjligt att få modera-
terna att tala ur skägget ifråga om
avgiftsbeläggning på boklån för alla

utom barn och ungdomar eller om eventuella
ändringar i bibliotekslagen som gör det möj-
ligt att införa detta lokalt. För så mycket står
klart: moderaterna tycker att avgiftsfrågan är
en sak för de enskilda kommunerna att be-

stämma. Och tycker man så borde man väl rimligen också vilja ändra på
lagen i en riktning som gör att de kommuner som vill ta betalt inte bry-
ter mot lagen? Men man får inga raka besked utan bara semantiska pi-
ruetter och de ger i slutändan ett så motsägelsefullt intryck att man frå-
gar sig hur stora kunskaperna i biblioteksfrågorna egentligen är inom
partiet. Men ok, det tar förstås tid att sätta sig in i ett nytt område.

Bibliotekslagen och litteraturstödet ska ses över – men troligen inte
i år, det har kulturministern låtit förstå. Det innebär att de mer över-
gripande biblioteksfrågorna inte heller kommer att ingå i den kultur-
politiska utredning som drar igång i maj och som ska vara klar i de-
cember 2008. Utredningen ska fokusera på strukturen, inte på genrer
eller olika kulturyttringar. Genreutredningar kan kanske bli aktuella
först till nästa mandatperiod. Först riva befintliga motorvägar för kul-
turen, sedan skapa nya, och först därefter ta i tu med detaljerna.
Smart, för vem som än sitter vid makten efter nästa val har då en helt
ny verklighet att förhålla sig till – också när det gäller detaljerna. Även
om man inte är förändringsobenägen och även om man kan tycka att
det finns en poäng med att göra en grundlig översyn eftersom allt inte
nödvändigtvis måste vara som det alltid har varit – så börjar det nu bli
lite för spännande.

Det här numret inleder vi med lite bibliotekspolitik. Haninge och
Danderyd är två kommuner där det politiska maktskiftet ganska kon-
kret börjat slå igenom på ett sätt som väckt debatt. I intervjun med
Hans Wallmark, moderaternas talesman i biblioteksfrågor, försöker vi
som sagt få besked men utan större framgång. 

Vidare har vi ett Finlandsblock som bl a rymmer en lång intervju
med biblioteksaktivisten Mikael Böök. Han tycker att det är bibliote-
karierna som borde ta makten över informationen och inte minst In-
ternet. Han avslöjar också vilken framtidsfråga för biblioteken eller
snarare bibliotekarierna han tycker är viktigast.

Biblioteksdagarna står för dörren och vi har bl a intervjuer med någ-
ra av de intressanta personerna som framträder på konferensen och
som kommer att anknyta till dess tema, Bibliotek 2.0. 

Inför det här numret gick vi ut med en enkät till representanter från
18 bibliotek av olika typer. Vi ställde tre frågor: Vad betyder begreppet
2.0 för dig? Ska du eller någon annan från ditt bibliotek besöka Biblio-
teksdagarna? Om ja, vad förväntar du dig?

Inte så märkvärdigt kan man tycka men av totalt 18 tillfrågade svara-
de två bibliotekarier. Frågorna var förmodligen urbota dumma eller så
är det en fingervisning om att det nog behövs en konferens på temat
Bibliotek 2.0. 

Intresset för att svara på enkäter må inte vara stort. Stort är däremot
intresset för själva konferensen. Enligt Svensk Biblioteksförening har
rekordmånga anmält sig i år. 

p.s. Efter att detta skrevs har kulturministern åter tagit avstånd från
avgifter på boklån i Ekots lördagsintervju 29.4.42007. Splittring inom
moderaterna? Henriette Zorn 
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År 2001 så beslutade Haninge kommun att satsa 
på skolbiblioteken. De så kallade Wärners-
son-pengarna användes till att anställa bib-
liotekarier på heltid i kommunens högsta-

dieskolor. Men idag är läget annorlunda. Det är Allians-
partierna tillsammans med miljöpartiet som har den
politiska majoriteten i kommunen. Wärnersson-peng-
arna finns kvar men är inte längre öronmärkta till olika
verksamheter. Den politiska majoriteten i kommunen
har tillsammans med (v) och (s) enats om att skolorna
ska spara 20 miljoner kronor i år. Som så ofta när det
gäller neddragningar i skolor innebär det att skolled-
are väljer att varsla modersmålslärare och bibliotek-
arier. ”Hellre det än att dra ner på kärnverksamheten”,
som en av skolledarna uttryckte det. På flera skolor, t ex
Brandbergsskolan och Ribbyskolan, har man beslutat
att ta bort heltidstjänster i skolbiblioteket. En del skol-
or, t ex Tungelsta skola, klarar att ha en bibliotekarie på
halvtid. Men det finns också skolor som helt sonika
väljer att stänga skolbiblioteket. Sedan början av
februari har biblioteket på Lyckebyskolan varit
stängd, berättar rektor Inga Lill Lidström.

– Skälet är de hårda nedskärningarna i en kommun
vars skolpeng är en av de lägsta i landet. Jag kan ju inte
säga upp hur många lärare som helst. Det skulle bli
ohållbart till hösten med ännu fler neddragningar, sä-
ger hon. 

Lyckebyskolan är en 6-9-skola med 400 elever. Både
lärare och elever tvingas nu åka iväg till andra skolor
för att besöka ett bibliotek. Inga Lill Lidström berättar
att många ledsna elever undrat varför biblioteket
stängt. 

– Det tycks som om vi kör med dubbla budskap i
dag. Vi pratar om vikten av att öka personaltätheten i
skolan men gör helt tvärtom. Detsamma gäller betyd-
elsen av bibliotek i en tid när många elever inte uppnår
kunskapskraven i läsning. Men som skolledare har ju
även jag en skyldighet att hålla budget, menar Inga Lill
Lidström.

Vad anser då Barn- och utbildningsförvaltningens
chef Mats Öhlin? För två år sedan fick han i uppdrag att
öka skolornas måluppfyllelse, dvs höja betygen bland
Haninges skolelever. En undersökning som gjorts vid
länets alla skolor hade visat att Haninge låg sämst till
vad gäller läsförståelse bland eleverna. På vilket sätt
stimuleras läsandet genom nedlagda bibliotek? 

– Det är så här det fungerar inom mitt arbetsområde.
Det kanske är ideologiskt nödvändigt men just nu är
det en besvärlig situation med en organisation som
krymper. Dessutom är det upp till varje rektor att välja
hur man vill spara eftersom de ansvarar för sin egen
skolbudget, konstaterar han. 

Mer vill han inte säga utan hänvisar till ett informa-
tionsblad han har skrivit till skolledare och andra be-
rörda om vikten av att fokusera på skolans kunskaps-
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Skolbibliotek stänger i Haninge

Haninges satsning på skolbiblio-
tek handlar i själva verket om
neddragningar. Svensk Biblio-
teksförenings generalsekre-
terare ställer nu sin plats som
förtroendevald till förfogande 
i fullmäktige och kommun-
styrelsen i protest mot hem-
kommunens nedskärningar.

Bibliotekarietjänster dras in och skolbibliotek stänger när Haninge kommun ska spara 20 miljoner i år. 
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mål och elevernas resultat. Där står ungefär att de bäg-
ge (kunskapsmålen och resultaten) inte är någon onö-
dig lyx utan en naturlig del av kärnverksamheten. Han
avslutar med att framhålla vikten av att fokusera på
både budget och pedagogik.

Hur ser bibliotekens huvudman då på att skolbiblio-
teken stängs och tjänster dras in? Martina Mossberg är
moderat och ordförande i Barn– och utbildnings-
nämnden i Haninge och den som ska se till att varje
rektorsområde har ett skolbibliotek. Räcker det med
ett skolbibliotek i kommunen eller? Martina Mossberg
skriver i ett mejl till bbl: 

”Biblioteken fyller en viktig funktion i Haninge, inte bara
i våra skolor. Den nya majoriteten har också sagt att vi vill
att biblioteksservice ska finnas i alla kommundelar. Det ar-
betar vi med. När det gäller skolan är problemen av annan
art. Den katastrofala ekonomi som socialdemokraterna
lämnade efter sig, och där Niclas Lindberg, socialdemokra-
tisk förtroendevald i Haninge kommun och generalsekrete-
rare i Svensk Biblioteksförening, får anses medansvarig till,
gör att våra skolor tvingas till stora neddragningar. Detta
hanteras ute på respektive skola och jag kan som nämnd-
ordförande inte gå in och styra i detalj så länge skolorna
uppfyller kraven i skollagen och andra förordningar. För en
rektor som måste välja mellan att dra ned på lärarresurser
och sin biblioteksservice går nog undervisningen i första
hand. Min förhoppning är att vi tillsammans ska komma ur
den svåra situationen och ge barnen en så bra skolgång som
möjligt, och givetvis även att Haninges invånare har bra
tillgång till bra bibliotek och god litteratur.”

Biblioteksföreningens generalsekreterare Niclas
Lindberg har tidigare varit bibliotekschef i Haninge.
Han är politiskt förtroendevald för socialdemokrat-
erna i kommunen. 

– Sanningen är att ekonomin är långt ifrån katastro-
fal. Haninge kommun redovisar för 2006 ett plus-re-
sultat på nära 100 miljoner kronor (inräknat barn- och
utbildningsnämndens minus på 17 mkr). För 2007 bud-
geterade den socialdemokratiska majoriteten för ett
plus-resultat på 60 mkr – tror jag det var –som väl kla-
rar att kompensera de ökade kostnaderna för utbild-
ningsverksamheten som man nu upptäckt. Pengar
saknas alltså inte. 

– Vill man så behöver man inte dra ned på t ex skol-
biblioteksverksamheten. Det är ett politiskt val och
också något som jag som förtroendevald i Haninge
protesterat emot. Jag har också protesterat mot att
Barn- och utbildningsnämnden, där Martina Moss-
berg är ordförande, passivt struntar i att man nu bryter
mot den biblioteksplan som kommunfullmäktige be-
slutat om. 

Niclas Lindberg ställer nu sin plats som förtroende-
vald till förfogande i fullmäktige och kommunstyrel-
sen i protest mot kommunens nedskärningar. 

– Svensk Biblioteksförening är kritisk mot neddrag-
ningar och kan nu, i och med att jag avgår, agera fritt i
frågan. 

Åsa Ekström
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2005 beslutade Danderyds kommun 
att en biblioteksplan skulle arbetas 
fram. Under ledning av biblioteks-
chefen Karin Garmer har en arbets-

grupp i samråd med förtroendevalda sam-
manställt en biblioteksplan. Kommunstyrel-
sen beslutade i slutet av mars att den nya bib-
lioteksplanen ska gälla från i år och fram till
2010. I den står det bland annat att kommu-
nen ska ha fyra kommundelsbibliotek och att
Danderyds bibliotek, som just nu renoveras,
ska bli huvudbibliotek. Varje bibliotek ska
vara ett kultur- och informationscentrum i
respektive kommundel. Däremot har man
ändrat på en del formuleringar i biblioteks-
planen som handlar om tillgången av kultur.
Bland annat har man formulerat om skrivel-
sen ”Folkbiblioteken skall ge fri tillgång till
litteratur, information och kultur”, och er-
satt den med ” ska ha ett rikligt utbud av litte-
ratur … ”. 

– Vi ville bara förtydliga att det handlar om
att biblioteken ska tillhandahålla så mycket
som möjligt men inte allt, säger Siv Sahl-
ström (c) kommunstyrelsens andre ordför-
ande.

Men kommunstyrelsens ordförande, Gun-
nar Oom, sticker inte under stol med att han
kan tänka sig att låntagarna får betala för
boklån. 

– Det tillhör den moderata ideologin. Jag
resonerar på samma sätt vad gäller vatten
och avlopp. Alla är med och tar ett kostnads-
ansvar. Vuxna människor som arbetar har
nog råd att betala för sig – även för biblio-
teksböcker, säger han.

Han understryker dock att det just nu inte

finns några sådana planer och att han inte
kört med någon dold agenda för att få igen-
om avgifter på boklån. 

– Men man ska inte ta för givet att allt är
gratis på biblioteket. Det handlar främst om
att vi vill kunna ta betalt för olika kultureve-
nemang och föredrag utan eventuella dis-
kussioner om att allt ska vara gratis, menar
han.

Centerpartisten Siv Sahlström som varit
med om att formulera ändringarna betonar
att hon aldrig kommer att gå med på att ge-
nomföra avgifter på boklån.

– Det kommer jag definitivt aldrig att med-
verka till. Vi har inte haft något sådant som
avgifter på boklån i åtanke när vi ändrade for-
muleringarna i biblioteksplanen. Det är lite
olyckligt att det blir en tolkningsfråga kring
ordens betydelse, säger hon. 

Socialdemokraterna reserverade sig mot
ändringarna. Folkpartiet sade varken bu eller
bä till omformuleringen som kanske kan
komma väl till pass i framtiden.

Svensk Biblioteksförenings generalsekre-
terare Niclas Lindberg menar att det här kan
vara ett sätt att öppna för avgifter på boklån. 

– Detta står i strid med bibliotekens
grundläggande demokratiska uppgift att
utan censur och avgift tillhandahålla littera-
tur och information.

Beträffande tillgängligheten för funk-
tionshindrade så ströks år 2010 som slutmål
då biblioteken ska vara tillgängliga för alla.
Istället skriver man att biblioteken ska arbeta
vidare med att förbättra tillgängligheten för
funktionshindrade.

Åsa Ekström 
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Danderyd:

”Fri tillgång” ersätts
med ”rikligt utbud”

Den nya biblioteksplanen i Danderyd skrivs om. Skrivningen ”Folk-
biblioteken skall ge fri tillgång till litteratur, information och kultur”,
har ersatts med ” ha ett rikligt utbud av litteratur…”.
– Man ska inte ta för givet att allt är gratis på biblioteket, säger
kommunstyrelsens ordförande Gunnar Oom (m). 

Fransk Google-
motståndare har avgått

jean-noël jeanneney, franska national-
bibliotekets ordförande som intervjuas i bbl
nr 3, lämnade ordförandeposten den 2 april.
Rykten gör gällande att han kan ha tvingats
avgå på grund av sin kritiska inställning till
Google. Avgången kan – också enligt rykten –
möjligen kopplas till att digitaliseringen av
nationalbibliotekets böcker inte gått i den
takt man önskat. 

Jean-Noël Jeanneney har haft posten som
nationalbibliotekets (Bibliothèque national
de France, bnf) ordförande sedan 2002. Han
har varit drivande i skapandet av ett europe-
iskt digitalt bibliotek, det som nu går under
namnet Europeana. 

Det var i en kritisk artikel i Le Monde i bör-
jan av 2005 som Jean-Noël Jeanneney varnade
för konsekvenserna av Googles planer att di-
gitalisera 15 miljoner böcker från engelsk-
språkiga bibliotek. Det blev startskottet för
Europeana och artikeln mynnade så små-
ningom ut i en hel bok: Google and the Myth 
of Universal Knowledge: A view from Europe
(Chicago Press 2006). 

Ny ordförande för bnf är Bruno Racine,
tidigare ordförande för Paris populära kul-
turhus och det moderna konstmuseet Centre
Georges Pompidou.

Läs mer om Europeana och intervjun med
Jean-Noël Jeanneney i bbl nr 3/2007.

HZ

Nazifångars musik 
får eget bibliotek

trots vidriga förhållanden i nazisternas
koncentrationsläger under andra världskri-
get skapades det musik där. Nu ska den musi-
ken få ett eget bibliotek i Rom. Enligt nyhets-
byrån ap kommer biblioteket att innehålla
tusentals kompositioner nedskrivna på lösa
blad eller toalettpapper. Den tjeckiske kom-
positören Rudolf Karel, som satt fängslad i
ett nazistiskt militärfängelse, är ett exempel.
Trots att Karel led av dysenteri lyckades han
skriva bland annat en fem akter lång opera –
på toalettpapper.

Det är den italienske pianisten Francesco
Lotoro som har ägnat över femton år åt att
leta rätt på kompositionerna. Lotoro har ock-
så arrangerat om och spelat in en del av musi-
ken i syfte att ge ut den på cd.

ÅE
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Denna artikel är sponsrad av…
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”Kulturen måste pröva nya vägar”, det har re-
dan från början varit ett mantra för den nya
regeringens kulturpolitik. Och med ”nya vä-
gar” menas att kulturlivet i högre grad måste
söka samarbete med näringslivet. Kort sagt:
kulturen måste försöka få näringslivet att
inse hur viktigt det är med kultur så att nä-
ringslivet vill öppna plånböckerna och vara
med och betala.

Om detta förhållande handlade en hel-
dagskonferens som Stockholms stads kul-
turförvaltning nyligen anordnade. Under da-
gen växte bilden fram av en inte okomplice-
rad relation med bitvis stora kulturskillnader
men som i vissa fall, när klyftorna väl över-
bryggas och alla vet var de står, kan utveckla
sig till gynnsamma samarbeten. Som till ex-
empel i fallet med Kulturhusets barnbiblio-
tek Rum för barn som redan från starten haft
ett lyckat samarbete med Åhléns. 

– Varuhuset ville ”komma åt vårt (biblio-
tekets) tänk”, bibliotekets sätt att se, hur vi
presenterar och katalogiserar böcker. Det
enda de krävde som motprestation var att ha
en liten logotyp med i de sammanhang där
biblioteket nämndes. De ville vara med i själ-
va arbetsprocessen, sade Helena Gomér från
Rum för barn. 

Och vad fick då varuhuset för sina 3,2 mil-
joner kronor? Cirka 160 tidningsartiklar där
både Kulturhuset och Rum för barn nämndes
samt ett antal radioinslag. De fick närheten
till en viktig målgrupp, kunskapsöverföring
från bibliotekarierna och användning av Kul-
turhusets lokaler. Dessutom har Åhléns ökat
sin försäljning av barnböcker markant. En
solskenshistoria således. På samma sätt var
det bara glada miner när Josef Lindenryd be-
rättade om sina erfarenheter som marknads-
ansvarig och sponsorjägare för festivalen
Ung ´08. En stor ungdomsfestival i Stock-
holms stads tecken kan i princip välja och
vraka bland sponsorerna, och ställa upp helt
egna villkor. Han och kollegan Karin Johan-
nesson började med att skriva en grundmall
för avtal där Ung ’08 hade full beslutanderätt.
En konkurrenssituation höjde priset ytterli-
gare eftersom samtliga sponsorer fick exklu-
sivitet – det var alltså inte möjligt för t ex två
telecombolag att stå som sponsorer. Flera

fick nej, t ex ett stort läskedrycksföretag som
tyckte att hela festivalen skulle heta som den
specifika läskedrycken.

Men i de fall som är mindre solklara, hur
beter man sig då? Om man inte har stora jip-
pon eller en väldigt tydlig målgrupp att sälja
in, hur attraktiv är man då för sponsorerna? 

Näringslivet anser inte att det svenska kul-
turlivet är deras ansvar, betonade Susan Bol-
gar från Kultur och Näringsliv. Därför hand-
lar kultursponsring mycket om rent lobbyar-
bete. Sponsring är ett affärsförhållande som
båda ska vinna på, det är viktigt att det sker
på lika villkor, ansåg hon. Kompetensutbyte
är en viktig del av affärsförhållandet. Det gäl-
ler också att fundera över vad som är just ens
egen verksamhets kulturella, symboliska och
ekonomiska kapital. ”Sälj er inte – företräd
inte någon annans intressen”, manade Susan
Bolgar,

Men det är samtidigt inte alltid så lätt om
verksamheten inte är lika het och lättsåld
som t ex en stor ungdomsfestival. Medan
man från kulturens sida måste definiera vad
som är ”kärnverksamheten” inför sponsorer-
na, vill företagen – enligt Susan Bolgar – få ut
en ”guldkant” eller något slags goodwill av
kulturen. Så kallad Corporate Social Respon-
sibility (insatser för en god sak, t ex miljön)
är mycket stort bland företagen just nu.

Ett skäl till att många företag drar sig för
att sponsra kultur är att lagstiftningen när
det gäller avdragsrätten är ganska otydlig.
Resultatet av kultursponsring är ofta svårt
att mäta, och det är svårt för ett företag att
vara synligt på samma sätt som t ex inom
idrotten, vilket gör att det ibland är svårt att
dra av det som marknadsföring.

– Det är lättare att sätta en kexchokladban-
ner på en skidåkare än på Hamlet, som Jan
Bjuvberg från Handelshögskolan uttryckte
det. 

Dessutom är det image och goodwill före-
tagen vill åt, saker som är svåra att mäta. Men
till skillnad från Susan Bolgar trodde Jan
Bjuvberg att näringslivet visst känner ett an-
svar för kulturen. 

– Näringslivet vill att det ska finnas ett rikt
kulturliv på den plats där de är verksamma
eftersom det hjälper till att locka folk dit. 

Jan Bjuvberg nämnde Volvo som ett exem-
pel på ett företag som tidigt insett värdet av
kultursponsring. Men Volvo sponsrar inte
vad som helst. På Volvo utvärderar man noga
sin sponsring, mäter resultat i form av me-
diatid och mediautrymme. Om dessa inte
uppfyller kraven tecknas inga nya avtal.

Vi vill ha ”engagemang, upplevelse och
lönsamhet”. Så sammanfattade Peter Öst-
berg från ap-fastigheter näringslivets krav
på kulturen. ap-fastigheter jobbar i stor ut-
sträckning upplevelsebaserat och Peter Öst-
berg berättade stolt hur man lyckats flytta is-
hotellet i Jukkasjärvi till Stockholm inför in-
vigningen av en ny kontorsfastighet som
man hoppades skulle locka många företag.
”Vi hade 75 vd:ar där, det var ett intressant
kulturprojekt!” I Peter Östbergs värld betrak-
tas även det nybrackiga Nackastrands-om-
rådet i Stockholm (som ap-fastigheter alltså
står för) som ett exempel på ett lyckat kultur-
projekt; varför förblev oklart, men där finns
ju en Millesstaty!

Uwe Bødewadt, Kulturhusets chef, utveck-
lade sin syn på sponsring. Varje institution
måste ha sin egen diskussion om i hur hög
grad verksamheten skall kommersialiseras.
Det är viktigt att problematisera. Han nämn-
de dock inget om hur han problematiserat
kring den hårt kritiserade Red Bull-utställ-
ningen som Kulturhuset anordnade för inte
så länge sedan. Däremot sade han att kultur-
sponsring tar tid och kräver mycket person-
ligt engagemang. Exakt var den tiden skulle
tas ifrån var också oklart, men Kulturhuset
funderar på att anställa en sponsorkoordina-
tor på heltid.

Det var en tankeväckande och matnyttig
dag som man lämnade med fler frågor än svar.
För ingenstans restes frågan om hur dessa
nya villkor kommer att påverka kulturen,
själva konsten, i stort. Inte heller diskutera-
des vad vi, år 2007, egentligen har kulturen
till? För att locka 75 vd:ar till ap-fastigheter? 

Risken är stor att det är jippokulturen som
kommer att överleva och den mindre säljbara
som får stryka på foten nu när kulturen på re-
geringens uppmaning skall ”pröva nya vä-
gar”.

Annina Rabe
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Jippokulturen kanske inte har så svårt att hitta sponsorer men vem vill sponsra det udda och det mindre
säljbara? Annina Rabe rapporterar från en heldagskonferens som handlade om kultursponsring.



stockholm ska vara en böckernas stad.
De kommande fyra åren, då folkpartiet har
ansvar för skolan och kulturen i Stockholm,
kommer att gå i läsandets tecken. Vi inleder
nu en satsning på böcker och bibliotek för
stockholmarna.

Sverige och Stockholm har under en allt-
för lång tid halkat efter resten av världen.
Frågan uppmärksammas alltmer, senast på
bokförlaget Natur & Kulturs nationella läs-
kongress som hölls nyligen, där ett flertal ex-
perter och läsentusiaster deltog. Kongressen
var så välbesökt att den måste hållas i repris. 

Det beror förstås på att problemet är så up-
penbart: de senaste åren har vi fått se hur
barns och ungdomars läsförmåga försäm-
rats. Den internationella studien pirls visar
att både läsförståelsen och läshastigheten
har försämrats mellan 1991 och 2001 för elev-
er i årskurs fyra. Eleverna läser mindre i dag
än tidigare och lånar färre böcker än förr. Det
är dags att vända trenden. Därför inleds nu
en lässatsning i tre delar. 

Den första delen hamnar i skolan. 7,5 mkr i
årets budget har avsatts för bland annat fler
böcker i skolorna och utvecklade arbetsfor-
mer för att öka läsningen bland barnen. Vid
sidan av detta kommer läsutvecklingssche-
mat, lus, att återinföras i skolorna. Förra
gången vi införde lus, möttes vi av imponer-
ande resultat. I de skolor som deltog i arbetet
från första början, uppnådde de flesta elever
kunskapskraven efter tre år. Dit vill vi kom-
ma igen. 

Lässatsningens andra del handlar om till-
gängliga bibliotek. Det ska alltid vara nära
till närmaste bok och fler ska kunna ta del av
bibliotekens stora utbud och service. Därför
får nu ett antal stadsdelsbibliotek, bland
andra Farsta, Kungsholmen och Rinkeby,
söndagsöppet. För att nå ännu fler har biblio-
teket öppnat två bokomater i offentlig miljö,
automater med runt 500 böcker i varje som
kan lånas med ett vanligt lånekort. Bibliotek-
ets nya sajt med en mängd olika tjänster och
funktioner håller också på att utvecklas. Bib-
lioteket ska vara en angelägenhet för alla
stockholmare. 

Nu fattar vi beslut om det tredje steget i
lässatsningen, ett fördjupat samarbete mel-
lan skolor, förskolor och bibliotek, där alla
tre får ett tydligt uppdrag att se till att läs-
ning blir en naturlig del av vardagen för för-
skolebarn och elever. Stadsbiblioteket funge-
rar som en resurs för att öka lärarnas och för-
skollärarnas kunskaper, utbildningsförvalt-
ningen ansvarar för att varje skola har
tillgång till biblioteksverksamhet och stads-
delarna ska se till att barnlitteratur har en na-
turlig plats i förskolan. En styrgrupp bildas
med representanter från alla tre parter, vil-
ken konkretiserar uppdraget och återrappor-
terar regelbundet. 

Behovet av böcker och läsning är större än
någonsin. Vi tror att denna medvetna lässats-
ning kan bidra till att öka läskunskaperna
hos barn och ge fler barn, unga och vuxna de
upplevelser som läsandet ger. 

Lotta Edholm (fp)
Skolborgarråd

Madeleine Sjöstedt (fp)
Kultur- och idrottsborgarråd

Replik

åsa ekström påstår i en artikel (3/07) att
jag presenterat en moderat debattskrift,
”Kulturen 2.0”, där ”avgifter på boklån för
vuxna föreslås”. Det är fel; något sådant för-
slag finns inte i skriften. Däremot vill vi att
beslut om biblioteken ska fattas på kommu-
nal nivå, i enlighet med subsidiaritetsprin-
cipen. Det är en distinktion som inte har
uppfattats av dem som velat missförstå. Men
även vi moderater älskar biblioteken. 

Mats Johansson 
Riksdagsledamot (m) 

Svar
det är riktigt, som Mats Johansson sä-
ger, att det inte finns något förslag om att av-
giftsbelägga boklån för vuxna i den moderata
debattskriften ”Kulturen 2.0”. Det står ingen-
ting i den riktningen någonstans i skriften
och man ska vara noggrann med orden. Det
som står är att ”boklån för barn och ungdom
ska vara avgiftsfria”. Det står inte att de ska
vara avgiftsfria för vuxna, unga vuxna, funk-
tionshindrade, höginkomsttagare, lågin-
komsttagare, Volvoägare… Det är barn och
ungdomar som får låna gratis. Det är en pre-
cisering och den kan inte missförstås. Men
därav följer (om vuxna inte sorteras in i grup-
pen barn och ungdomar vilket knappast är
det normala) att boklånen för vuxna – och
alla andra som inte uttryckligen preciseras
–inte ska vara avgiftsfria. Det står visserligen
inte men det är väl en rimlig slutsats man kan
dra? Och vad menar man egentligen med
skrivningen: ”Men drift och policy är ingen
statlig angelägenhet utan en principfråga
om subsidiaritet. Besluten ska fattas på kom-
munal nivå.” Avser detta också avgifter på
boklån för vuxna och alla andra som inte kan
sorteras in i gruppen barn och ungdomar? 

Staten bestämmer i fråga om barn och
ungdomar och kommunerna ska bestämma
vad som ska gälla för alla andra? Eller vad
menas? 

Mats Johansson har beretts utrymme för
att i en intervju utveckla och förtydliga men
har hänvisat till kollegan Hans Wallmark –
moderaternas ”biblioteksexpert”. Åsa Ek-
ström intervjuar honom på sid 12.

HZ
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Vad har du som moderaternas biblioteksexpert
för erfarenhet av bibliotek?
– Ja, jag får väl börja med att säga att biblio-
teksexpert är nog en stark överbetoning av
rollen. 

– Det är ju så att vi har delat upp uppgifter-
na inom utskottet eftersom vi är fem ordina-
rie ledamöter där. Vi har haft möjlighet att
fördjupa oss i olika sakområden och då har
jag valt förlag, böcker och inte minst biblio-
tek. Biblioteksfrågor passar mig ypperligt ef-
tersom jag är oerhört intresserad av böcker
och läser mycket. Jag kommer från en kom-
mun där vi satsar på att våra 13 bibliotek med
filialer och bokbussar ska fungera som ett
slags fantasins blinkade fyrtorn i delar av
kommunen. På en del av orterna är ju biblio-
teken det enda som finns kvar av den offentli-
ga servicen. 

– Ofta när det handlar om kulturpolitik är
det de stora nationella scenerna som diskute-
ras – jätteintressant för dem som bor i Stock-
holm men desto mindre intressant för oss
ute i landet. Där är det i regel biblioteken som
är den stora arenan. Många gånger är det där
konst- och musikevenemang upplevs. 

Varför är det Mats Johansson och inte du som har
hörts i debatten kring er debattskrift Kulturen
2.0?
– Dels för att Mats Johansson är huvudsekre-
terare för skriften, dels för att ett antal andra
aktörer fokuserat på en mycket liten del av
Kulturen 2.0 som dessutom inte varit kor-
rekt, t ex att man säger att moderaterna före-
språkar införandet av utlåningsavgifter. Vil-
ket vi aldrig har gjort.

Men är inte det en semantisk lek med ord? 
– Nej. Det vi säger är att dessa beslut inte ska
fattas av rikspolitiker utan av lokalpolitiker. 

Ja, ni säger att ni inte föreslår avgifter utan att det
är upp till kommunerna att införa det. Men det in-
nebär ju i praktiken att ni öppnar för avgifter.
– Det är inget nationellt påbud eller förbud.
Varken det ena eller det andra. Om någon
skulle lägga ett sådant förslag skulle jag själv
aktivt som kommunfullmäktigepolitiker i
Ängelholm arbeta och argumentera mot det.
Men jag tycker samtidigt att det är rätt att
just jag som lokalpolitiker ska fatta beslut
om detta. Vill man ta ut avgifter i en kom-
mun så ska man få göra det. Jag tycker direkt
illa om när rikspolitiker i Stockholm sitter
och fattar beslut och sedan skickar ansvaret
vidare till kommunerna. Lokalt kommer jag
dock själv att arbeta mot avgifter för boklån. 

Varför?
– Därför att de pengar man får inte uppväger
kostnaderna vad gäller tid och arbete för t ex
administration av det hela. Men det är min
uppfattning just nu. Däremot tycker jag att
det är bra att man tar ut en avgift för t ex film-
lån. Just för att Video-Kalle i huset intill inte
förlorar alla sina kunder eftersom hans före-
tag ju måste ta betalt för sina utlån. Jag tyck-
er även att det är lite orättvist att allt fokus
lagts på frågan om avgifter på boklån efter-
som Kulturen 2.0 är en debattskrift som tar
upp ett åttiotal andra punkter som måste dis-
kuteras.

Som till exempel? 
– I Sverige är bokförsäljningen i topp medan
bibliotekslånen har minskat. Vad betyder
det? Är det bra eller dåligt? Det kanske kan
betyda att biblioteken hamnat lite vid sidan
om och inte utvecklats de senaste åren. Bib-
lioteken är något man kanske måste ha men
inte direkt brunnit för. Det kanske vore bätt-
re att gifta ihop det med annat som i usa där
man t ex ofta har fik och bokförsäljning vid

sidan av. Sedan finns det ju alltid olika drifts-
former som man kan diskutera när det gäller
bibliotek. 

Är det rimligt att privata företag ska få ta över
det som byggts upp med allmänna skattemedel? 
– Ja, anser kommunen att det är viktigt och
bör göras så ska det vara rimligt. Jag anser att
både kommunens simhallar och bibliotek
kan ligga på annan utförare. Men då måste du
även definiera vad som är kommunens upp-
gift både vad gäller simmandet och böcker-
na. Sedan kan man också bygga på med an-
nan verksamhet, t ex sälja cd, dvd och pock-
etböcker eller driva café. 

Hur kommer bevarandet av kulturarvet in här? 
– Böckerna och biblioteken är ju självklara i
det sammanhanget. Inte minst bibliotek
med hög självkänsla som ofta har ett lokalt
rum som få utom lokalinvånarna tycker är
spännande och intressant. Ju närmare man
är desto mer berörd blir man. Därför tycker
jag att biblioteken lyfter det egna lokala kul-
turarvet nära den egna staden eller byn. Det
kommer ingen annan att göra. Just därför är
det viktigt att biblioteken finns. Det är en vik-
tig del av kulturarvet att kunna gå in i Ängel-
holmsrummet och ta del av litteratur om
trakten som getts ut av sedan länge nedlagda
förlag. 

I er skrift säger ni också att inköpspolicyn till de
allmänna biblioteken ska vara politiskt balanse-
rad. Hur ska det gå till?
– Det räcker med att påpeka det. Det är viktigt
att medvetandegöra detta faktum att det har
funnits en viss slagsida för vänsterlitteratur.
Även om jag rent personligen tror att det bli-
vit bättre sedan 1970-talet. Däremot behövs
ingen mer styrning än att biblioteken reflek-
terar över inköpen.
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Hans Wallmark (m):

”Biblioteken – fantasins 
blinkande fyrtorn”
Hans Wallmark är moderat riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet samt suppleant i konstitutions-
utskottet. Han är uppvuxen i Harads i Norrbotten med ett förflutet som tidningsman på bland annat Norr-
bottens-Kuriren. Han är vidare f d kommunstyrelseordförande i Ängelholm och det är just Skåne län han
representerar i Riksdagen. Hans Wallmark är också den som moderaterna för fram som talesman i biblio-
teksfrågor. 



Men är det ändå inte bra med en ramlagstiftning
för bibliotek då – som ett påtryckningsmedel för
de kommuner som struntar i sin biblioteksverk-
samhet?
– Ja men det är ju så bra med det kommunala
självstyret. Är man inte nöjd med hur biblio-
teksverksamheten sköts så får man som med-
borgare ett ansvar att göra något åt det. Då
får man väl endera byta ut politikerna eller
varför inte själv engagera sig. Tänk vad roligt
det skulle vara om fler engagerade sig lokal-
politiskt för att de just var så genuint intres-
serade av olika kulturfrågor!

Kan ni tänka er att ändra i bibliotekslagen eller
stryka skrivningen om att ”allmänheten av-
giftsfritt ska få låna litteratur”?
– I grunden är jag skeptisk till att det stiftas
nationella lagar kring det som inte är ett na-
tionellt ansvar. Det innebär inte en skepti-
cism mot biblioteken utan mot var besluten
ska fattas. Staten ska inte förbjuda någon att
ta ut bokavgifter. Bibliotekslagen som det de-
batterats om genom åren är ett tydligt exem-
pel på det. Jag anser att besluten ska fattas på
de lägsta politiska och tekniskt möjliga nivå-
erna, dvs lokalt. 

Det tolkar jag som att det kan bli en ändring.
– Nej, det är en grundsyn jag diskuterar men
vi har överhuvudtaget inte diskuterat det här
i dagsläget. Så här får jag be dig återkomma. 

Vad anser moderaterna om att Svensk Biblioteks-
förening har föreslagit att man utarbetar natio-
nella mål för biblioteken? 
– Jag är i grunden skeptisk till de nationella
pekpinnarna. Det kommunala självbestäm-
mandet ligger mig varmt om hjärtat. Jag
tycker verkligen om de lokala olikheterna –
från Ystad till Haparanda. Det är också bra att
lära av varandra och där har vi ju Dieselverk-

staden i Nacka som ett lysande exempel. Det
är väl bra att vi lyfter fram de goda exemplen
och inte enbart fokuserar på misslyckanden.
Nationella beslut som inte förenar nationellt
ansvarstagande ogillar jag. Man uttrycker
en massa åsikter men skickar räkningen nå-
gon annanstans. 

– Nu har jag försökt undvika att vara direkt
polemisk mot andra partier men socialde-
mokraterna är kända för sina springnotor.
Man fattar beslut men låter någon annan be-
tala för kalaset. Vi ser det tydligt i samband
med t ex Riksutställningars och Riksantikva-
rieämbetets flytt till Gotland. Varningarna
om kostnaderna lyssnade man inte till och
nu har den nuvarande regeringen fått täcka
upp underskottet. Däremot kan man få ut-
trycka åsikter om hur utvecklingen borde
vara med engagerade kommunpolitiker.

Men de ska inte behöva trycka på knappen
och införa det som en lag. 

Hur har era förslag i Kulturen 2.0 mottagits inom
det egna partiet då? Har ni fått på tafsen eller? 
– Nja, det är väl bäst att du talar med Mats Jo-
hansson om just den biten eftersom det är
han som mottagit de flesta reaktionerna.
Men det är väl snarare ett lite nyfiket intresse
som synts. Sedan är det olyckligt och orätt-
vist att allt fokus lagts på avgifterna när vår
skrift tar upp så många olika saker. Jag tror
även att det finns en stor fördomsfullhet
gentemot moderater som sysslar med kultur.
Samtidigt som det ju är ett faktum att vi skju-
ter till pengar och satsar extra på bland annat
barn och kultur. 

Åsa Ekström
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– Vill man ta ut avgifter i en kommun så ska man få göra det. Jag tycker direkt illa om när rikspolitiker i Stockholm
sitter och fattar beslut och sedan skickar ansvaret vidare till kommunerna. Lokalt kommer jag dock själv att arbeta
mot avgifter för boklån, säger Hans Wallmark. 



– gratulationer på kvinnodagen, säger
Mikael Böök när han anländer till vår träff-
punkt på Fazers café på Glogatan i centrala
Helsingfors. 

Jo, det råkar vara internationella kvinno-
dagen och vi diskuterar en stund frågan vad
det egentligen är som all världens kvinnor
ska gratuleras till. Så visar han ett mejl som
han har skickat ut till sitt nätverk tidigare på
morgonen och där han förutom gratulatio-
ner på kvinnodagen avslutningsvis påmin-
ner om en viktig sak: ”we need to connect the
Library to the World Social Forum with per-
manent links.”

I slutet av januari hölls den sjunde upplag-
an av World Social Forum (wsf) i Nairobi.
Mikael Böök fanns på plats hela månaden,
bl a för att försöka förverkliga biblioteksrela-
terade evenemang och försöka få till stånd att
biblioteken dokumenterar det som händer
på wsf. Syre till den idén gav Kay Raseroka
2004 när wsf hölls i Mumbai (Bombay) i In-
dien. Raseroka, som då var ifla-ordförande,
uppmanade alla bibliotekarier att delta i wsf
och att börja dokumentera forumets talrika
evenemang i sina bibliotek. Mikael Bööks en-
gagemang i wsf handlar mycket om att ska-
pa strukturer för att stärka bibliotekariernas
roll och funktion där.

– Jag tycker att bibliotekarierna borde del-
ta och bygga upp sina relationer till civilsam-
hället den vägen, de borde aktivt sätta sin

prägel på det arbete som görs där, säger han
och berättar att cirka 70 bibliotekarier från
Östafrika kom till wsf i Nairobi.

Mikael Böök är inte bibliotekarie. Han har
en akademisk examen som politices magis-
ter, har arbetat som forskningsplanerare, lä-
rare och metallarbetare. Från slutet av 1970-
talet och en bit in på 1990-talet arbetade han
på Folkets bildningsförbund. 

– Det var när jag jobbade i folkbildningens
tjänst på 80-talet som jag började intressera
mig för datanätverken och kom att börja fun-
dera på kopplingar mellan bibliotek och In-
ternet och bibliotekens roll i folkbildningen.
Jag uppfattar att biblioteken och nätverken
är nära besläktade, datanätverken är på
många sätt en förlängning av det som biblio-
teken sysslar med, säger Mikael Böök.

I slutet av 1980-talet var han med om att
tillsammans med miljö-, freds- och andra
medborgarorganisationer grunda förening-
en Katto-Meny –”medborgarorganisationer-
nas nyhetsbyrå”. Föreningens roll blev att
agera som rådgivare och kursarrangör för
civilsamhällets datanätverkspionjärer.

Det elektroniska informationskooperati-
vet Katto-Meny blev så småningom ett re-
gistrerat företag. Det nya företaget inledde
ett samarbete med Helsingfors stadsbiblio-
tek som resulterade i att biblioteket Kabelbo-
ken och Internetstationen Kabelknuten öpp-
nade i februari 1994 i Kabelfabriken, belägen

vid Drumsöbron, väster om Helsingfors cen-
trum. Kanske var det här som för första gång-
en i världen en webbserver flyttade in i ett
bibliotek. 

– Det här samarbetet var inte bara experi-
mentellt, jag vill påstå att det var sensatio-
nellt. Då var Internet nytt och vi kunde ställa
upp datorer i biblioteket och visa hur det
fungerade. Det fanns en ung generation som
gjorde dataprogram, bland dem Linus Tor-
valds. Linux första version fanns inte ens
men det utvecklades system som gjorde att
man kunde lägga in program i vanliga, billi-
ga PC-datorer, berättar Mikael Böök.

Biblioteket Kabelboken heter idag Kirjasto
10 (Bibliotek 10) och ligger i det gamla post-
huset i centrala Helsingfors. Alltjämt är man
i framkant i fråga om digitalisering och nya
medier. Det är omskrivet för att framför allt
locka unga, och då i hög utsträckning unga
män, till biblioteket. 

Katto-Meny, som Mikael Böök är projektle-
dare för, håller fortfarande till i Kabelfabri-
kens lokaler och har idag cirka 700 medlem-
mar, varav cirka hälften är aktiva, dvs bestäl-
ler tjänster av företaget. Utöver ideella orga-
nisationer finns många medlemmar inom
kultursektorn, bland artister, konstnärer och
författare samt små- och medelstora företag.
Varje medlem äger en andel i företaget.

– I övrigt fungerar vi som vilket Internetfö-
retag som helst som erbjuder webbtjänster
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Biblioteksaktivisten Mikael Böök:

”Bibliotekarierna borde ta över Internet”

Bibliotek och bibliotekarier ligger honom varmt om hjärtat. Bland annat tycker han att bibliotekarier
borde ges mera makt, ja, det borde vara de som administrerar Internet och de som beslutar om när och
hur samhällsinformation ska spridas. bbl åkte till Helsingfors och träffade Mikael Böök, biblioteksprofil
och nät-, freds- och Attacaktivist i Finland.



och anslutningar. Vi går inte med vinst och
det är heller inte meningen, men verksamhe-
ten går runt ekonomiskt, säger Mikael Böök
och påpekar att ju också Internet är ett koo-
perativt ägt nätverk, Internet ägs av sina an-
vändarorganisationer.

Han tycker att det är viktigt att verka för
att Internets demokratiska karaktär bibe-
hålls. Internet, påpekar han, har ju ingen le-
gal status i vårt samhälle idag. Det finns till
exempel ingen lag som säger att Internet är
något som ska finnas och vara tillängligt för
alla, Internet har med andra ord ingen
grundlagsbefäst makt i samhället. Det är
egentligen ganska konstigt med tanke på hur
beroende vi idag är av Internet – på alla sam-
hällsnivåer och funktioner. Faran är, om jag
förstår Mikael Böök rätt, att Internet en vack-
er dag kan bli föremål för en statskupp.

– Vi måste förhindra att regeringar och för
den delen även transnationella företag som
Google lägger vantarna på Internet – det kan
på sikt bli ett hot mot yttrandefriheten. Bib-
lioteken borde ta initiativet och motverka
den här utvecklingen, det är deras jobb, säger
han.

Bibliotekarierna borde gå i bräschen för
att få ta över administrationen av Internet –
på global nivå närmare bestämt genom att ta
över ett organ som icann.

icann (Internet Corporation for Assig-
ned Names and Numbers) bildades 1998 av

usa:s regering då man ville släppa makten
över Internet och internationalisera det. Det
är en organisation som förvaltar samtliga
toppdomäner på Internet. Lite förenklat kan
man säga att icann håller reda på den stora
bibliotekskatalog som gör att vi kan skriva in
en adress och kan förvänta oss att få den in-
formation vi söker. Det är en ideell organisa-
tion och bakom icann står företag, univer-
sitet och andra ideella organisationer. Men
navelsträngen till usa:s regering har, enligt
Mikael Böök, aldrig riktigt klippts av efter-
som icann fortfarande har kopplingar till
den amerikanska regeringen. Det förs dis-
kussioner om att fn skulle kunna vara en
tänkbar förvaltare av Internet men också en
sådan lösning anser en del skulle vara proble-
matisk ur det perspektivet. 

Men konkret, hur skulle det då gå till om
bibliotekarierna tog över Internet?

– Konkret skulle det kunna gå till så att
ifla vid nästa World Library and Informa-
tion Congress börjar driva frågan om att bib-
liotekariesamfundet ska ta över icann. Bib-
liotekarierna skulle kunna driva igenom det-
ta med stöd av medborgarrörelser – det mås-
te drivas underifrån, av folket och inte av
regeringar, säger Mikael Böök. 

Han citerar den indiske bibliotekarien och
pedagogen Ranganathan: Biblioteken är en
växande organism.

– Och Internet är bara en ny gren på biblio-

tekens växande stam. John Perry Barlow –
författare och låtskrivare för Grateful Dead –
har föregripit den här frågeställningen i A
Declaration of the Independence of Cyberspace
från 1996 där han varnar regeringar för att
lägga sig i hur Internet ska drivas och organi-
seras: ”Do not think that you can build it, as
though it were a public construction project.
You cannot. It is an act of nature and it grows
itself through our collective actions…”

Regionalt – i eu – borde man verka för att
Internet skrivs in i eu:s grundlag, även natio-
nellt gäller det att få in det i lagstiftningen
och bibliotekarierna borde överhuvudtaget
kräva att få mera makt över informationen,
lokalt, nationellt och globalt. Ja, Mikael Böök
går så långt att han anser att de borde få kon-
stitutionell makt. Vad är det då för makt som
bibliotekarier borde ha? Vad skulle den rym-
ma?

– Rätten att besluta om vad som är offent-
ligt och inte offentligt, rätten att besluta om
hur och när kommunal och statlig informa-
tion ska publiceras och spridas, säger han.

Makt över samhällsinformation och makt
över Internet – skulle bibliotekarierna klara
av det?

På det tekniska planet ja men möjligen har
man inte kommit så långt på ett mentalt
plan. Man är tyngd av traditioner och man
sitter fast i lojaliteter på det nationella pla-
net.

biblioteksbladet [04:2007] 15

fo
to

: h
en

r
iette z

o
r

n



– Bibliotekarierna underställer sig det
samhälle som vi lever i och kan inte föreställa
sig att det är de som skulle kunna ta initiativ-
et, menar Mikael Böök.

Till det kommer förstås att man finansie-
ras av stat och kommun – man sågar inte gär-
na av den gren man sitter på, i alla fall utma-
nar man inte i onödan den som föder en. 

Det andra stora området där Mikael Böök
gärna ser mer makt åt bibliotekarierna hand-
lar om ägandet av immateriella egendomar,
vad som är privat egendom och vad som är
allmän egendom. Han är kritisk till det som
sker på det globala planet där man försöker
göra ägandet av informationen till en han-
delsvara. 

Mikael Böök tycker att upphovsrätten be-
höver stärkas medan kopieringsskyddet bor-
de begränsas. 

– Det gick i helt fel riktning när man för-
längde tiden för kopieringsskyddat material
från 50 till 70 år. Istället borde den ha förkor-
tats till 30 år, menar han med hänvisning till
att skyddslagstiftningen förlängdes 1996 ge-
nom implementering av ett eu-direktiv.

Mikael Böök är starkt engagerad i frågan
om vem som äger det vi läser. Han är inte helt
otippat kritisk till direktivet Public Lending
Right som eu-kommissionen driver på för att
få igenom. I korthet innebär direktivet att
biblioteken kan tvingas att betala upphovs-
rättsersättningar till förlagen och författarna
– en kommersialisering av informationsall-
männingen på användarnas bekostnad. 

Mot Sverige har eu-kommissionen riktat
stark kritik för att den svenska bibliotekser-
sättningen inte också omfattar utländska
författare och har hotat med att dra Sverige
inför eg-domstolen. Från svensk sida har
man försvarat sig med att biblioteksersätt-
ningen är en del av vår kulturpolitik och inte
att betrakta som en upphovsrättslig ersätt-
ning (se även bbl nr 1/2007). 

– Direktivet är den första spiken i biblio-
tekens likkista. Det är mot hela biblioteks-
idén att biblioteken ska tvingas att betala för
att låna ut böcker. Ingen gillar det här försla-
get, ifla gillar det inte och bibliotekarierna
gillar det inte, säger Mikael Böök. 

I Finland har regeringen beslutat att gå på
eu-kommissionens linje och upphovsrätts-
lagen ska ändras enligt den omtolkning av
uthyrnings- och utlåningsdirektivet som
eu-kommissionen gjorde för ett antal år se-
dan. 

För att det ska bli möjligt att behålla fri och
gratis tillgång till biblioteken har den finska
regeringen beslutat att avsätta medel i stats-
budgeten för att betala Public Lending Rights-
avgifterna. Biblioteken behöver alltså inte
betala – istället är det medborgarna som får
betala via skattsedeln. En dubbelbeskattning
kan man säga eftersom man ju via skattse-
deln redan betalar för allmänna bibliotek.

Mikael Böök är bitter och besviken på de
finska politikerna och bibliotekarierna som
han tycker har agerat fegt i frågan. Man har
böjt sig för eu-kommissionen och accepterat
direktivet. Biblioteken har gett med sig, nå-
gon annan, dvs staten, tar ju den ekonomiska
smällen men så fungerar det inte i alla länder,
inte ens i länder lika rika som Finland. I Syd-
europa gör man motstånd mot lagen efter det
att eg-domstolen förra året slog fast att bib-
lioteken i Portugal, Spanien och Italien bry-
ter mot upphovsrättslagen. Nobelpristagar-
na Dario Fo och José Saramago hör till dem
som gått i bräschen för protesterna. Mikael
Böök tycker att direktivet står för nationell
inskränkthet och egoism.

– Det är djupt orättvist mot länder som
inte har samma utvecklade bibliotekssystem
som vi har och som inte har råd att betala. Vi
är medlemmar i eu och då borde vi uppträda
och agera mer internationellt och inte med
nationell egoism.

Tillgången till de fria bibliotekens fria ut-
lån, där vem som helst kan låna vad som helst
är en grundläggande del av demokratin som
måste värnas. 

Vårt samtal börjar lida mot sitt slut. Vi slår
följe till det gamla posthuset, till det som en
gång var Kabelbokens bibliotek och som idag
heter Kirjasto 10. Biblioteket har fått pris av
Finlands största tidning, Helsingin Sano-
mat, och Radio Helsinki för att man förverk-
ligat ”drömmarna om ett bättre Helsingfors”
och gjort staden till en trevligare plats att
leva och bo i.

Mikael Böök halar fram sin dator och läser
e-post – biblioteket har förstås trådlöst nät-
verk. Jag noterar utöver gitarrerna på väggar-
na (som finns till utlån) en imponerande
samling musikmedier. Jag frågar Mikael
Böök avslutningsvis vilken framtidsfråga för
biblioteken han tycker är viktigast. Svaret
kommer bestämt efter en lagom stund av ef-
tertanke:

– Att fatta mod.
Henriette Zorn
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Fakta World Social Forum

WSF Världssocialforum hölls första gången i Porto
Alegre i Brasilien och samlade runt 20 000 deltaga-
re. Tre år senare slöt 150 000 upp till WSF IV i Mum-
bai (Bombay) Indien. WSF kan beskrivas som ett jät-
telikt torg för diskussioner mellan folkrörelser och
gräsrotsorganisationer från hela världen. Konferen-
sen anordnas alltid i januari ungefär samtidigt som
World Economic Forum i Davos i Schweiz. 2004 res-
tes frågan om bibliotekens roll i WSF bl a av huvud-
talaren Kay Raseroka från Botswana, då IFLA-ord-
förande. 2006, under WSF i Bamako i Mali, anordna-
de NIGD Nätverksinstitutet för global demokratise-
ring (som Böök är medlem i) en Library workshop på
temat: Bibliotekens roll i WSF-processen.
2007 på WSF i Nairobi försökte man förverkliga idén
om att dokumentera det som händer på WSF. 

Fakta Kirjasto 10

Kirjasto 10 är Helsingfors nyaste bibliotek och öpp-
nade 2005 genom en sammanslagning av IT-biblio-
teket och stadsbibliotekets musikavdelning.
Öppet: mån-tors 10-22, fre 10-18, lör-sön 12-18
Besökare: ca 10 000/vecka. Biblioteket är Helsing-
fors mest besökta. Över hälften av besökarna är
män i 20-30-årsåldern. Många besökare är första-
gångsbesökare.
Utlån: ca 40 000/vecka
Personal: ca 25 personer som arbetar i fyra skift. Ca
70 % av personalen är män.
Datorer: 35 publika datorer.
Övrigt: Grupp- och mötesrum för medborgarorga-
nisationer, en studio där musiker kan spela in egen
musik. Biblioteket lånar ut gitarrer och kontrabaser
och tillhandahåller 50 000 musikmedier. I bibliotek-
et är det möjligt att lyssna på musik i hörlurar eller i
bärbara musikspelare. Trådlöst nätverk finns. Ut-
över musik har man en stor samling med tecknade
serier, tidningar och tidskrifter, litteratur om musik
och noter samt reseguider. 
Kuriosa: Man har samlat in alla återstående vinyl-
skivor som fanns i Helsingfors stadsbiblioteks be-
stånd och Kirjasto 10 kan alltså ståta med en stor vi-
nylsamling. 



Biblioteken i Finland kan vänta ett 
välkommet tillskott i kassan till bok-
inköp – om kommunerna är med på 
noterna vill säga.

Finska kulturfonden (Suomen kulttuurira-
hasto) har initierat ett projekt där man under
åren 2008-2010 kommer att kanalisera cirka
3,5 miljoner euro (motsvarande 33 miljoner
kronor) i stöd till biblioteken i hela landet,
Åland inkluderat. Kulturfondens samarbets-
partner, Svenska litteratursällskapet i Fin-
land, går in med ytterligare 200 000 euro i
projektet (cirka 1,8 miljoner kronor) och vill
med det stödja bokinköpen till svenska och
tvåspråkiga kommuner på fastlandet och på
Åland.

Finska kulturfonden och Svenska littera-
tursällskapet är privata stiftelser som av tra-
dition har ett betydande inflytande över kul-
turlivet, media och i viss mån näringslivet –
på finskt och finlandssvenskt håll.

Projektet går under namnet Boktalko och
bakgrunden är att bibliotekens anslag för
bokinköp har minskat med över en tredjedel
på tjugo år. 1987 köptes 2,4 miljoner nya
böcker in, 2005 räckte pengarna bara till 1,6
miljoner böcker. Och biblioteken är populä-
ra. Statistiken ger vid handen att år 2005 be-
söktes biblioteken cirka 67 miljoner gånger
och det lånades nästan 80 miljoner böcker. 

Stödpengarna i projektet Boktalko är vill-
korat. Medel för det första året, 2008, kom-
mer att utbetalas i proportion till de enskilda
kommunernas satsningar 2005 och 2006.

För år 2009 och 2010 kommer pengarna att
fördelas i proportion till hur mycket kom-
munerna själva satsar på bokinköp. Kommu-
ner som ökar sina egna anslag med mer är tio
procent (räknat från utgångsnivån) får maxi-
malt stöd, dvs hälften av ökningen men som
mest fem procent av de årliga inköpen under
referensperioden.

Mediankommunen i Finland köpte 2005
böcker för mindre än 30 000 euro (cirka

277 000 kronor). En ökning av anslagen med
tio procent skulle, utgående från det, innebä-
ra 3 000 euro (cirka 28 000 kronor), något
man anser att kommunerna borde mäkta
med.

Om alla kommuner går med i projektet
Boktalko, betyder det att summan som i hela
landet används för bokinköp ökar med
omkring 11 miljoner euro. Biblioteken kan
under de tre åren få upp till 700 000 nya böck-
er.

Från Finska kulturfondens och Svenska
litteratursällskapets sida hoppas man att
projektet leder till att bokbeståndet blir än
mer mångsidigt än hittills och att ”det för-
värvas god inhemsk, såväl skön- som fakta-
litteratur, inklusive så många barn- och ung-
domsböcker som möjligt.”

Projektet Boktalko har i huvudsak motta-
gits positivt, fattas bara annat. Om kommu-
nerna bara vill finns här pengar att hämta.
Samtidigt kan det också betraktas som ett un-
derbetyg i fråga om hur kommuner och be-
slutsfattare prioriterar, något som en ledar-
kommentar (den 3 mars 2007) i den svensk-
språkiga tidningen Västra Nyland är inne på:

”Det är välkommet, ytterst välkommet
med ett rejält ekonomiskt tillskott när man
har de minskande biblioteksanslagen i färskt
minne. Mer bekymmersamt är att vi än en
gång ser fonderna som initiativtagare för de
satsningar som de demokratiskt folkvalda
borde ta initiativ till. Någonting är grundläg-
gande fel i attityder och värderingar om bild-
ade beslutsfattare måste lockas med belö-
ningar för att prioritera något som är en odis-
kutabel självklarhet i varje civiliserat sam-
hälle och modern nation.” 

Ungefär samtidigt som projektet Boktalko
offentliggjordes, presenterades också en rap-
port: Klimat och resultat i den finlandssvenska
grundskolan – en fördjupad analys av PISA 2003.
I den lyfts bland annat bibliotekens roll i sko-
lan fram.

Det är forskaren Viking Brunell som med
stöd av Svenska kulturfonden och Pedago-
giska forskningsinstitutet i Jyväskylä har
gjort en djupare analys av pisa-rapporten
från 2003. pisa (oecd) mäter kunskapsni-
vån hos 15-åringar i ämnen som har betydelse
för högre studier. Finland placerade sig som
bekant bland de toppresterande nationerna i
fråga om kunskaper. Nu har Brunell tittat
närmare på de finlandssvenska skolorna och
eleverna, bland 50 skolor har han valt 15 som
hade bäst resultat ifråga om både kunskaper
och klimat. Det är bland annat två aspekter
som Brunell velat undersöka närmare: varför
har dessa framgångsrika skolor lyckats bätt-
re än andra samt vilka är skillnaderna mellan
de finska skolorna och de finlandssvenska
skolorna?

I en avslutande analys pekar Brunell bl a på
bibliotekens betydelse som en resurs för stat
och kommun för att säkra jämlik tillgång till
kunskap och lärande: ”För en bevarad god bib-
lioteksbetjäning behövs det likväl kommunal
långsiktighet, närhet till biblioteken från hem
och skolor, kunnig och hjälpsam biblioteksperso-
nal och tillgång till ett totalt medieutbud.” 

Bibliotekens roll som ”attraktiva arenor”
för förnyelse och biblioteket som en viktig
aktör vid sidan av skolan betonas också. Sats-
ningar på biblioteken kan bli preventiva åt-
gärder som minskar behovet av resurser för
specialåtgärder i skolan, skriver Brunell. Han
är också tydlig med vad kommunal kortsik-
tighet när det gäller biblioteken riskerar att
leda till: ”besparingar och indragningar
inom biblioteksväsendet kan bli bidrag för
ett återskapat klassamhälle.”

Det tycks som om biblioteken i Finland
har medvind. De flesta – användarna, privata
finansiärer, forskare, media – uppskattar
dem stort. Det är väl bara hos bibliotekens
huvudmän det tycks vara lite si och så med
populariteten.

Henriette Zorn
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Miljoner i stöd till finska bibliotek

Privata stiftelser i Finland satsar pengar på ett projekt för att stödja
bibliotekens bokinköp. Samtidigt har en rapport presenterats som 
bl a lyfter fram bibliotekens roll i skolan.



Ibörjan av mars var det äntligen klart 
för invigning av Åbos nya stadsbiblio-
tek på Slottsgatan som upptar ett helt 
kvarter i den kulturhistoriska miljön i

det gamla Åbo invid Aura ås strand. Det gam-
la bibliotekshuset, den s k Rettigska donatio-
nen, har fått en rejäl tillbyggnad med ljusa
rappade fasader och mycket glas – transpa-
rens tycks ha varit ledordet för arkitekterna:
släpp in ljuset och öppna biblioteket utåt. Be-
sökare inne i biblioteket kan titta ut över sta-
den och de som passerar utanför kan titta in i
detta Åbos nya vardagsrum. Tanken är också
att den gamla biblioteksbyggnaden ska be-
hålla sin position, det nya ska speglas mot
gamla men också smälta samman till en hel-
het i kvarteret Sirius. När nu det nya biblio-
teket tas i bruk påbörjas en grundrenovering
av den gamla huvudbyggnaden och 2008
väntas hela bibliotekskomplexet stå klart.
Den nyrenoverade gamla huvudbyggnaden
ska då förvandlas till ett konstens hus där
konst, musik och skönlitteratur samlas.
Även den svenska skönlitteraturen kommer
att finnas samlad där – och det för första
gången på ett och samma ställe!

Det nya biblioteket kallar man för ett cen-
trum för kunskap, upplevelser och lärande. I
samband med omdaningen har man passat
på att organisera avdelningarna utgående
från samlingarnas innehåll dvs alla medier
och allt material inom ett ämnesområde
finns samlat på en och samma avdelning.
Huvudbibliotekets fyra avdelningar är: Intro
(reception, nyhetstorg med tidskrifter och
kundterminaler, evenemangsutrymmen, lo-
gistik och teknik samt café), Fackavdelning-
en, Konstavdelningen (litteratur, konstäm-
nen och musik), samt Barn- och ungdomsav-
delningen. På alla avdelningarna är det möj-
ligt att söka information, låna, fråga, forska
eller bara vara. Ny teknik stöder det moderna
bibliotekets funktioner. Man lånar och läm-
nar tillbaka i automater, överallt fungerar
trådlös nätförbindelse och samlingarna har
utrustats med rfid-chip. 

Det sägs att Åboborna har fått vänta i över
tjugo år på att detta nya bibliotek ska bli
verklighet. Bland annat politiska turer lär ha
fördröjt projektet med drygt tio år.

Men den som väntar på något gott väntar

aldrig för länge. Och smakar det så kostar det.
Nybyggnaden och den gamla biblioteks-
byggnadens renovering är budgeterad till
över 27 miljoner euro, dvs cirka 250 miljoner
kronor. Möblering och teknisk utrustning
väntas landa på motsvarande cirka 20 miljo-
ner, den konstnärliga utsmyckningen på
knappt 2 miljoner kronor. 

”Vi har vaknat till en stor dag i staden som
i avtagande grad men dock kallas landets kul-
turvagga”, skrev Torbjörn Kevin på ledar-
plats i den svenskspråkiga Åbo Underättelser
på invigningsdagen den 2 mars. Han avslutar
sin ledare med en känga till stadens besluts-
fattare vilkas kulturintresse han inte ger
mycket för:

”Många vackra ord kommer att sägas när
det nya biblioteket öppnas och invigs. De hör
till. Men till en kulturstad hör också att be-
slutsfattarna åtminstone ger intryck av att de
är intresserade av kulturen som en lokal liv-
givare – svår att mäta i pengar, men definitivt
mycket värd. 

Kulturhuvudstad blir man när man vinner
en tävling. En kulturstad är kulturstad också
då det inte luktar högstatusprojekt. Kultur är
vardag – ett kollektivt lokalt liv.” 

Ord som svenska beslutsfattare också gott
kan fundera över.

Henriette Zorn
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Nytt läggs till gammalt
– Åbos nya stadsbibliotek invigt
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Svenska bibliotek
först i världen
Det här är biblioteken som är först i världen med Mediejukeboxen, en utlåningsstation för digitala filer 
av ljudböcker, film, språkkurser, musik, fakta och det lokala mediautbudet: 

Biskopsgårdens bibliotek, Dieselverkstadens bibliotek, Göteborgs 

stadsbibliotek, Höganäs bibliotek, Lidköpings stadsbibliotek, 

Linnéstadens bibliotek, Luma bibliotek/Meborgarplatsens bibliotek, 

Majornas bibliotek, Sandvikens folkbibliotek, Skara stifts- och 

landsbibliotek, Skövde stadsbibliotek, Sockerbrukets ungdomsgård, 

Lidköping, Sollentuna bibliotek, Stenungsunds bibliotek, Tyresö Strands 

bibliotek, Västerås stadsbibliotek, Åre bibliotek, Älvstrandens bibliotek.

FörlagEtt i framtidssamarbete med Folkets Bio, Svenska Filminstitutet, Triangelfilm, NonStop Entertaiment, Noble Entertainment, JGS, 
Escapi NMS distribution, CDA, Escapi Music, Piratförlaget, Andersson Audio, Natur och Kultur, Adelphi Audio, Mitt Öga, Univerb och våra IT- 

och DRM-experter Yra, InStore Media och Abtech Absolute technology. För mer info: www.mediejukeboxen.se



Samlingskartorna i Finland har 
sitt ursprung i att man under 1990-
talet fick minskade anslag och blev 
tvungen att skära ned monografi-

och periodikaförvärvet. Tiden var inne att
söka nya samarbetsformer och arbetsmetod-
er. Samarbetet i Finland resulterade i inter-
nationellt kända resultat med den gemen-
samma biblioteksportalen nelli som ett ex-
empel.

Samlingskartan ger möjlighet till att lyfta
fram de befintliga samlingarna och nu fanns
det ett verktyg för det. Metoden kommer från
usa där den funnits i 40 år. Liknande projekt
har bedrivits även i Australien och i Europa
har Tjeckien och Skottland statuerat exem-
pel.

Projektet i Finland är en nationell pilotstu-
die finansierad av utbildningsdepartementet
och har pågått under fyra år (2003–2007).
Alla universitetsbibliotek och några yrkes-
högskolebibliotek deltar i projektet med Na-
tionalbiblioteket som samordnare. Slutrap-
porten beräknas komma i slutet av april och
då väntas också förslag komma om projek-
tets fortsatta framtid.

Målsättningen med projektet är att ge en
översikt över styrkor och svagheter i infor-
mationsförsörjningen och beskriva biblio-
tekens tryckta och elektroniska samlingar,
både i djup och bredd. Kartan ses som en na-
tionell resurs som nås av bibliotekets perso-
nal och användarna. Biblioteken får därmed
möjlighet att vidareutveckla samarbetet med
varandra. 

Användarna kommer att dra fördel av kar-
tan via portaler. Den slutgiltiga formen får
kartan först när den har flera användare ef-
tersom den ger en gemensam referensram
för jämförelse och utvärdering. 

Projektet är tänkt att genomföras i flera
steg. Det första steget är att beskriva samling-
en – man berättar om dess ålder, språk och
innehåll. Finns de viktigaste författarna
med? Är samlingen en specialsamling, är
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Samlingskarta – lyxprojekt 
eller nödvändig utveckling?

Den raska utvecklingen inom informationsförsörjningen i Finland under de senaste årtionden, har väckt
internationell uppmärksamhet. Marketta Khan vid Stockholms universitetsbibliotek fick möjlighet att
göra ett studiebesök i Helsingfors under fyra dagar i mars. Där fördjupade hon sig bl a i de möjligheter
som samlingskartor, s k collection mapping, kan erbjuda samt hur man arbetar med dem i Finland. 

Interiör från Terkko, Centralbiblioteket för Hälsovetenskaperna, i Finland. I Terkko är man intresserad av att gå
vidare med projektet Samlingskartor som har föregåtts av en nationell pilotstudie finansierad av utbildningsdeparte-
mentet.



den avslutad eller är den en samling som
fortfarande växer? Beskrivningen måste ock-
så ge information om tillgängligheten och
vilken målgrupp samlingen är avsedd för.

Andra steget beskriver förvärvet. Förvärvs-
profilen ger information om samlingen ur
alla aspekter som t ex ämnets ställning i or-
ganisationen och i relation till forskningen
och studentantalet. Där beskrivs hur man
har byggt upp samlingen, dagens anskaff-
ningsnivå och vilka ambitioner man har. Är
avsikten att fylla luckor, köpa in det senaste,
öka eller minska den nuvarande nivån eller
gallra bort gammalt? 

Tredje steget beskriver nivån. Nivån enligt
Conspectus-modellen med kvalitetspoäng 1–5
(5 är högst och i princip onåbart) används för
att beskriva djupet och kvalitén i samlingar-
na.

Nivåbeskrivningen talar om hur uppdate-
rad samlingen är och om de viktigaste förfat-
tarna finns med. Finns det verk som beskri-
ver ämnets historiska utveckling och inklu-
derar alla viktiga personer i ämnet? Finns de
viktigaste utländska författarna med och vil-
ka språkområden är representerade? Infor-
mation om olika upplagor är också av intres-
se.

Den kvantitativa delen visar ämnets räck-
vidd i förhållande till ämnet. Som kriterier
används samlingens ålder, språk och full-
ständighet. En speciell identifikationskod
läggs i nykatalogiserade böcker som senare
automatiskt plockar fram information om
ämnet. Djupet beskriver om samlingen är in-
riktad på forskningen i ämnet eller har en
mera övergripande karaktär. 

Conspectus-delen kräver stora ämneskun-
skaper och kännedom både om den historis-
ka utvecklingen i ämnet och om dagens
forskning. Hittills har inget bibliotek i Fin-
land gett conspectus-poäng. En arbetsgrupp
håller på att ta fram ett förslag om tillämp-
ning av nivåerna med hela landet och olika
användargrupper som utgångspunkt. 

Kartan har flera användningsområden.
Förvärvsprofilen beskriver ämnets ställning i
biblioteket och i organisationen. Den svarar
på viktiga frågor som vilken betoning sam-
lingen har – om den är avsedd för forskare
och/eller studenter. Dessutom besvaras frå-
gor som vilka principer man har vid inköp av
ny litteratur.

Allt detta kan användas som underlag i
budgetarbete där kartan kan fungera som ett
kommunikationsverktyg internt mellan bib-
liotekets personal och dess ramorganisation.
Både äskandet och beslutsfattandet har sam-
lingskartan som utgångspunkt.

Kartan kan också användas som verktyg i

marknadsföringen mot institutionerna. An-
vändarna får kännedom om bibliotekets
styrkor och svagheter. Kunskapsöverföringen
till yngre generationer, som så ofta diskute-
ras, är ett annat användningsområde. Förlag-
en kan dra nytta av samlingskartor när de be-
slutar om sin publicering

Det praktiska arbetet kräver kännedom
om Excel och sökning i katalogiseringsklien-
ten. Alla högskole- och specialbibliotek an-
vänder Voyager-systemet. I katalogiserings-
klienten begränsas sökningen efter olika
tidsperioder, klassning, utgivningsår, språk
och ämnesord. Finska bibliotek har valt att
använda de utländska ämnesorden för att få
bättre informationsutbyte internationellt.
Uppgifterna kan sorteras efter elektroniskt
och tryckt material, efter lånetid eller efter
ämneskod. Varje nykatalogiserad bok får en
kod som läggs i ett 090-fält i marc-posten.
Endast en kod per post är tillåten. Samlingar-
na identifieras med hjälp av den här koden
enligt isci (International Standard Collec-
tion Identifier) och är fortfarande ett koncept
som verkar lovande. Det återstår för interna-
tionella organisationer som ifla att utveck-
la de regler och koder som behövs. En fördel
är om man har haft likadana katalogiserings-
regler en längre tid. 

När det gäller okatalogiserat material mås-
te man förstås gå till hyllan. Wäinö Aalto-
nens konstbibliotek i Åbo på ca 50 000 böck-
er är karterad så att var tionde bok undersök-
tes och uppgifterna fördes in i Excel. Det tog
cirka tre månader för en person att genomfö-
ra.

De deltagande biblioteken har valt att be-
skriva olika typer av samlingar. En del ser
detta som en möjlighet att lyfta fram de äldre
okatalogiserade samlingarna eller special-
samlingarna – andra har valt att beskriva nya
tryckta och elektroniska samlingar. Internet-
publikationer är svårare att beskriva därför
att deras hemvist är svår att kartlägga. Kata-
logiserade e-böcker och dvd-material går
däremot bra.

Bra verktyg är förutsättningen för att pro-
jektet ska lyckas. Arbetet går till så att man
först lägger in informationen i Excel som se-
dan flyttas in i en gemensam kommunika-
tionsdatabas. Svårigheter uppstod när den
gemensamma kommunikationsdatabasen
inte utvecklades enligt önskemål och kon-
traktet med databasägaren fick avbrytas
2006. Man fick börja leta efter en ny databas
för lagring av informationen. 

Från 2007 byttes systemet till Dspace och
som vanligt fick man problem med konverte-
ringen från det gamla programmet till det
nya. Detta innebar stora förseningar för pro-

jektet. Men nu går det mot sitt slut och så
också finansieringen.

Grundproblemet är att det inte har varit
möjligt att integrera kartan i den nationella
portalen. Doria-portalen där kartorna visas
för användarna var tänkt som en tillfällig lös-
ning i väntan på att tekniken skulle göra det
möjligt att flytta informationen till den na-
tionella nelli -portalen. Än så länge är den-
na lösning avlägsen.

Nationalbiblioteket som är samordnare av
projektet vill för egen del inte längre vara
med i fortsättningen. I slutrapporten i april
avgörs projektets framtid. Ett alternativ som
kommer att föreslås är att Nationalbibliote-
ket ska bära huvudansvaret för projektet mot
betalning från deltagande bibliotek. Det
återstår att se hur många bibliotek som är vil-
liga att själva finansiera arbetet. Enligt de ut-
värderingar som gjorts är arbetet mycket
tidskrävande och visar inte omedelbara re-
sultat. Från början var det tänkt att special-
biblioteken skulle komma med efter den här
försöksperioden

Ska vi i Sverige också pröva? I hiss-möten
(hiss-gruppen är ett nätverk med 7 Stock-
holmsbibliotek med humaniorasamlingar)
har vi sökt nya samarbetsmöjligheter och
samlingskartan har dykt upp i diskussioner-
na. Om idén kommer att förverkligas i Sveri-
ge kan vi åtminstone lära oss av de misstag
som gjorts i Finland. 

I Terkko, (Centralbiblioteket för Hälsove-
tenskaperna), finns ett intresse av att gå vida-
re med projektet. Mary Bushing från usa,
som leder utbildningen av samlingskartan,
kommer till Helsingfors i augusti för att ut-
bilda nya deltagare. Hon planerar även en
halv dags utbildning för bibliotekschefer för
att övertyga om fördelarna med program-
met. 

Det är bara att vänta och se vad som händer
i fortsättningen

Marketta Khan
Bibliotekarie, avd. för humaniora 
Stockholms universitetsbibliotek

Länkar
http://www.nla.gov.au/apps/libraries
(Sök: Collections by subject – chemistry)
https://oa.doria.fi/
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Hur många och vilka är ni i programutskottet?
– Vi är tre styrelsemedlemmar: Anette Elias-
son, Jenny Poncin och jag själv. I utskottet in-
går också Wiviann Wilhelmsson från kans-
liet och då och då även Peter Axelsson.

Hur jobbar ni i programutskottet?
– Vi börjar planeringen av Biblioteksdagarna
på hösten året innan de äger rum. Vi brukar
ha som mål att vi ska vara klara till årsskiftet
– vi har alltså ganska lång framförhållning.
Vi träffas regelbundet på hösten och sedan
med ökad intensitet på senhösten. Inled-
ningsvis hjälps vi åt att spåna på teman och
namn. Vi brukar alltid börja jobba med tors-
dagens program. Principen är att torsdagen
ska vara en dag som präglas mer av om-
världsbevakning och intressanta inpass sna-
rare än föredrag som handlar om biblio-
teksfrågor. Torsdagens program ska rymma
frågeställningar som är viktiga för biblio-
teksvärlden att förhålla sig till. 

– Med fredagens program däremot har vi
som ambition att mer krypa in i biblioteks-
världen, ha fler diskussioner som handlar om
hur man utvecklar biblioteksfrågorna med
olika projekt. På fredagen blir det i regel fler
föredrag av biblioteksmänniskor.

Hur många gånger skulle du uppskatta att ni
träffas?
– Under hösten träffas vi nog en fyra, fem
gånger, sedan ger vi varandra diverse upp-
drag under mellantiden. Det mesta jobbet
gör man hemifrån med telefonkontakt. Se-
dan brukar vi nästan aldrig bli klara till års-
skiftet men någon gång i januari brukar vi
låsa programmet.

I samband med att man väljs in i styrelsen väljs
man in i programutskottet.
Ska man vara särskilt kreativ för att få den äran?
– Vi kan väl utgå ifrån att alla ledamöter i
Svensk Biblioteksförenings styrelse är kreati-
va. Men det kan väl vara bra om man har en

bakgrund där man har jobbat med konfe-
rens- och programverksamhet och har ett
stort kontaktnät. 

Hur kläckte ni temat för årets dagar?
– Det var nog en känsla av att begreppet 2.0
var något som låg och vibrerade i luften.
Samtidigt upplevde vi att det var väldigt
oklart vad folk egentligen menar med detta
begrepp. Det verkade som om att det kunde
betyda nästan vad som helst. Bara det var nå-
got som förnyade biblioteksverksamheten så
kallade man detta för 2.0. 

Vad kom ni fram till?
– Vi menar att det är ett jätteintressant be-
grepp i den bemärkelse att det kan samman-
fatta väldigt mycket av de senaste årens –
kanske det senaste decenniets – diskussioner
kring biblioteksutveckling, som har varit lite
spretig. 2.0-begreppet representerar då en
helhetsbild som samtidigt är sammanhäng-
ande, man kan se det som en biblioteksmo-
dell som hänger ihop. I den bemärkelsen in-
nebär det att man inte bara kan införa en häf-
tig interaktiv hemsida utan man måste också
fundera på hur man organiserar sitt arbete
på andra områden och hur man använder
sina resurser. Det hänger ihop med kompe-
tens, organisation och synen på biblioteksut-
veckling överhuvudtaget. På det sättet tycker
jag att det är ett mycket stimulerande be-
grepp, man kan belysa biblioteksutveckling
från en massa olika håll och det är det vi har

försökt göra i programmet under Biblioteks-
dagarna.

Vad har varit svårast i förberedelserna till årets
Biblioteksdagar?
– Svårast är ju att få de namn man vill ha, det
är inte speciellt för i år utan alltid när man
jobbar med stora evenemang – att få alla bit-
arna på plats och att få det att hänga ihop nå-
gorlunda. Det finns en period på senhösten
när det känns som om att det här kommer
aldrig att bli ett bra program. Sedan blir det
ändå rätt hyfsat.

Vad är roligast?
– Det roligaste är de här samtalen och diskus-
sionerna i gruppen. 

Ni verkar ha väldigt kul i den där gruppen, det
tycks gå väldigt uppsluppet till?
– Jo, det gör det och det måste nog också vara
så. Vi gör ju detta bredvid våra ordinarie jobb
som ju ofta är heltid. Arbetet i programut-
skottet måste ha en sådan sida där det är kul
och stimulerande annars orkar man inte
med. Och sedan har vi, och det ska understry-
kas, en enormt god hjälp av kansliet. 

– Programutskottet gör ju väldigt mycket
av det som är kul, spånar, diskuterar, pratar
med intressanta människor etc. Sedan sköter
ju kansliet väldigt mycket av det praktiska. De
bokar lokaler, bokar biljetter och hotell etc –
det är jättemycket jobb med det praktiska.

Henriette Zorn
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Inför biblioteksdagarna

Hallå där, Roland Persson, 
ordförande i Svensk Biblioteks-
förenings programutskott…
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Vem är du? Kan du ge en kort presentation av dig
själv?
– Jag är avdelningschef med ansvar för de
tekniska tjänsterna vid Gwinnett County’s
allmänna bibliotek i Lawrencewille i Geor-
gia. Jag har också en egen blogg: Library-
Crunch. Jag har föreläst otaliga gånger om
Bibliotek 2.0 och har deltagit i flera webbse-
minarier och podsändningar i ämnet. Av
Library Journal utsågs jag till 2007 års ”Mo-
ver & Shaker”. Beträffande mina akademiska
meriter så har jag en Master of Arts i statsve-
tenskap vid Penn State, en Master i Library
Service vid Southern Connecticut State och
en Bachelor-examen i samhällsvetenskap
och historia från Duquense University. Ur-
sprungligen kommer jag från Pennsylvania
men bor numera i Georgia.

Vad betyder Bibliotek 2.0 och hur ska vi förstå
idéerna bakom?
– När man tänker på och talar om Bibliotek
2.0 är det viktigt att man i definitionen inklu-
derar följande:
• Bibliotek 2.0 är en modell för konstant och
meningsfull förändring.

• Bibliotek 2.0 ger biblioteksanvändarna bätt-
re resurser genom delaktighet och använ-
darstyrda tjänster.

• I tillämpningen av ovan punkter strävar
Bibliotek 2.0 till att både förbättra servicen
för nuvarande biblioteksanvändare och nå
potentiella biblioteksanvändare.

Varför tycker du att Bibliotek 2.0 är så viktigt?
– De förändringar som Bibliotek 2.0 medför
avser uttryckligen att förbättra biblioteks-
tjänster och rutiner. Bibliotek 2.0 kräver
ständig utvärdering och – om nödvändigt –
ständig uppdatering av bibliotekstjänsterna.
Det i sin tur återspeglar våra kunders stän-
digt föränderliga behov. Bibliotek 2.0 ger
dem också möjlighet att medverka till att
skapa och hantera innehållet i tjänsterna.

Det här kan man uppnå genom ständig och
effektiv återkoppling från användarna och
genom att erbjuda tjänster som bygger på in-
teraktiva insatser som bokrecensioner eller
markeringar som införs i katalogen. Biblio-
tek 2.0 försöker alltså på det här sättet både
förbättra tjänsterna för dagens biblioteks-
kunder och nå alla de som för tillfället inte är
aktiva bibliotekskunder. 

– Biblioteksanvändare förändras fort – det
är inget nytt. Bibliotekstjänsterna måste ock-
så förändras snabbt för att hänga med. Men
olyckligtvis har de flesta bibliotek inte klarat
av att genomföra det här. Bibliotek 2.0 är ett
försök eller en strävan att försöka fokusera
våra krafter på två specifika mål: stärka kun-
den och driva kontinuerlig förändring i av-
sikt att hålla jämn fart med våra kunders
växlande behov. 

”Radical trust” talas det om i Bibliotek 2.0 -sam-
manhang. Hur ska man förstå det?
– Jag gillar Darlene Fichter’s definition: ”Ra-
dical trust handlar om att lita på samhället.
Vi vet att missbruk kan ske men vi litar (full-
ständigt) på att samhället och delaktigheten
kommer att fungera. Vi vet att det i verklighe-

ten förekommer vandalism ändå har vi konst
och skulpturer i våra parker. Som ett Online-
samhälle tar vi fram säkerhetsvakter eller
mekanismer som kan främja medverkan och
delaktighet.”

– Jag skulle vilja komplettera hennes defi-
nition med att säga att alla deltagare måste
ha en röst. När delar av samhället börjar tysta
ner andra delar är ”radical trust” inte längre
möjligt. 

Vilka teman kommer du att ta upp i ditt anföran-
de på Biblioteksdagarna?
Jag kommer bl a att ta upp följande punkter:
• Bibliotek 2.0: Var står biblioteken idag och
hur passar 2.0-idén in i verksamheten.

• Viktiga komponenter: Vilka är de väsentliga
beståndsdelarna i Bibliotek 2.0.

• Hitta 2.0: Att känna våra kunder, att känna
oss själva.

• Förändra: Att hitta nya idéer i ditt bibliotek
och i närsamhället. 

• Delaktighet: Att nå nya användare, att få alla
att bidra.

• Teknikens roll: Webb 2.0 och Bibliotek 2.0.
Intervju och översättning

Henriette Zorn
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Ett ögonblick… Mr Michael 
Casey – amerikansk 2.0-guru 
som håller föredrag på Biblioteks-
dagarna.

Inför biblioteksdagarna

”Alla måste ha en röst”



Hon har bland annat undervisat
civilekonomer i kulturekonomi
och skrivit en avhandling med
titeln Konstiga företag. 2005 
valdes hon till Årets lärare vid
Handelshögskolan i Stockholm.
På Biblioteksdagarna kommer
Emma Stenström att tala under
rubriken Kultur och ekonomi: 
En omöjlig ekvation?

–utmärkelsen årets lärare hade ett
stort värde eftersom det har ansetts som lite
udda att som ekonom vara intresserad av
konst och kultur, säger Emma Stenström,
forskare och lärare vid Handelshögskolan i
Stockholm. 

Och hon är något av en udda fågel efter-
som hon är både kulturvetare och ekonom.
Hon är även krönikör i Dagens Industri och
har arbetat som programledare i svt-pro-
grammet Arty. På åttiotalet utbildade hon sig
till ekonom på Handelshögskolan och fick
därefter jobb i finansbranschen. 

– Det blev en moralchock! Det var så pass
jobbigt att jag inte klarade av att arbeta utan
gick tillbaka till universitet och läste littera-
turvetenskap. Litteraturen lärde mig vad 
det innebar att vara projektledare i finans-
branschen! 

Som stärkt visionär återvände Emma
Stenström till Handels. Hon insåg att det
gick att föra in kultur i olika former eftersom
det öppnar för reflektion och samtal kring
grundläggande frågor som etik och moral.
När hon undervisar i ledarskap är skönlitte-
raturen oslagbar. 

– Chefer kan ju vara förfärliga mot varand-
ra när de som män bara tuppar sig mot var-
andra och slänger sig med branschuttryck.
Då är det mycket effektivt med en god bok ef-
tersom de inte kommer undan då. 

Efter 17 år i branschen konstaterar hon att

det inte går att köra en vanlig ledarskapsteori
för att få igång en ärlig diskussion om värde-
ringar. 

– Kultur och ekonomi hör ihop. Fast man
kan inte enbart argumentera för kultur i eko-
nomiska termer men inte heller förneka sam-
bandet. Framför allt gäller det väl att ha en
nyanserad inställning till kultur och ekono-
mi, säger Emma Stenström. 

Hon sticker inte under stol med att hon är
skeptisk till överbetoningen av ekonomi i
samband med kultur. Allt handlar ju ändå till
syvende och sist om mänsklig tillväxt menar
hon. 

– Men jag förenklar och använder medve-
tet ekonomiska begrepp som ”stor växande
sektor” och ”tillväxt” för att locka studenter-
na in i kulturvärlden. Väl inne i kulturens

värld upptäcker studenterna uttrycken och
blir intresserade. 

Emma Stenström menar att det av tradi-
tion har varit ett låst läge i bägge lägren: kul-
turvetare versus naturvetare. Hon refererar
till den franske kultursociologen Pierre Bor-
dieu som förklarat det med att kulturen för
att överleva i ett industrialiserat och ratio-
nellt samhälle där produktivitet är det enda
som räknas, mer eller mindre måste argu-
mentera för sitt egenvärde. Kulturen har
tvingats skapa ett system för att uppnå ett
kulturellt kapital och delvis varit tvungen att
avstå från ekonomiskt kapital. Man får inte
cred om man säljer sig… 

– I dag är dessa system under uppluckring.
Kulturen rör sig mer mot ett ekonomiskt
tänkande och mot ekonomiska modeller.
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– Jag tror inte man ska ha en överdriven tilltro till sponsringen. I USA och Storbritannien minskar sponsringen, säger
Emma Stenström. 

Intervju med Emma Stenström

Kultur och ekonomi hör ihop

Inför biblioteksdagarna



Dessutom är ju kulturpolitiken ekonomisk
eftersom det handlar om fördelning av resur-
ser och om att skapa incitament. 

I dag diskuteras åtgärder som ska under-
lätta för näringslivet t ex genom avdragsrätt
för sponsring och en översyn av gåvolagstift-
ningen. Många hoppas nu att detta ska öka
sponsringen av kulturen i Sverige.

– Jag tror inte man ska ha en överdriven
tilltro till sponsringen. I usa och Storbritan-
nien minskar sponsringen. I Storbritannien
vill näringslivet framför allt satsa på vinnar-
na, dvs organisationer som redan i dag har en
stark offentlig finansiering. 

Vissa organisationer kan alltså få grädde
på moset medan förlorarna blir utan både det
ena och det andra. Vi enas om att det i Sveri-
ge, med en stark tradition av att den offent-
ligt finansierar kulturen, inte kommer att
hända något liknande som när stålmagnaten
Andrew Carnegie donerade en stor del av sin
rikedom – vilket resulterade i 3 000 offentliga
bibliotek i usa. Här i Sverige blev det en hel
del hårda ord och fördömanden när Rum för
barn sponsrades av Åhléns med drygt tre
miljoner. 

– Åhléns tanke var verkligen att främja läs-
andet bland barn. Naturligtvis ville man även
sälja böcker men det oväntade som hände var
att man även ökade barnklädesförsäljningen
med 85 procent! 

Det kan vara en viktig symbolisk fråga –
när näringslivet kliver in och tar ett delat an-
svar för kultursektorn så gynnar det även nä-
ringslivet i förlängningen. 

– I Sverige blir en stiftelse som ger bidrag
till forskning skattebefriad, men inte en som
ger bidrag till kultur. Det beror bland annat
på att kultur förr ansågs vara något som en-
bart överklassen sysslar med. 

– Men vi får vi inte heller glömma att av-
dragsrätt i alla dess bemärkelser handlar om
minskade skatteintäkter. Det är ju inte så att
det blir gratis. Hur vi än vänder och vrider på
det så är det ju så att det är vi skattebetalare
som betalar för privat drift istället för offent-
lig, säger Emma Stenström.

Hon påpekar att det finns andra alternativ
än sponsring, t ex samarbeten där företag

satsar på egna konsthallar och bibliotek. Hon
nämner även Skådebanan Västergötland där
näringslivet och andra aktörer möts i krea-
tiva program som Airis. En del av projektet
innebar att kulturarbetarna var ute på olika
arbetsplatser för att knyta samarbetspart-
ners. Man träffade bland annat lokalvårdare
på Bostadsbolaget i Göteborg och tillsam-
mans skapade man en föreställning om stä-
dyrket. 

– En metod för utvecklings- och föränd-
ringsarbete som faktiskt resulterade i att
sjukfrånvaron i den här gruppen sjönk! Man
vände en negativ trend genom att synliggöra
på ett enkelt sätt. 

Även på Handelshögskolan har en stor do-
nation från en stiftelse haft stor betydelse ef-
tersom den finansierat humaniorakurserna. 

– Företagen krävde helt enkelt ett stopp för
enkelspåriga och endimensionella ekonomer
som var fullkomligt värdelösa i organisatio-
ner. Pengarna gavs till utbildning för att
bredda och bilda studenterna, för att få dem
att reflektera mer över tillstånd. 

– Näringslivet finansierar alltså kurserna
och därmed har det inte varit så svårt att ar-
gumentera för att våra kurser ska ligga på
schemat.

– Tendensen i världen är ändå att man
plockar in konst, kultur och humaniora för
att få till en breddning. Handels i Köpen-
hamn har t ex en fakultet för konst och le-
darskap. Så det finns hopp, avslutar Emma
Stenström. Åsa Ekström
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Banco del Libro 
besöker Biblioteks-
dagarna
representanter från Banco del Libro
kommer att besöka Biblioteksdagarna i
Stockholm. Banco del Libro – en icke
vinstdrivande organisation med kontor i Ve-
nezuela – utsågs i mars till 2007 års pristaga-
re av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne (alma). 

Institutionen grundades 1960 och har ge-
nom olika projekt arbetat läsfrämjande mot
barn och unga (se även bbl nr 3/2007).

Till Biblioteksdagarna kommer María
Beatriz Medina, chef för Banco del Libro, Car-
men Diana Dearden, ordförande i Banco del
Libro och ordförande för bokförlaget Ekaré,
Carmen Martínez, berättare samt Brenda Bel-
lorín.

HZ

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

Centraldrift möjlig
Gratis Installation • Gratis Inköp

Humana underhållspriser
www.x-ref.se

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

Möbler utöver det vanliga

Nova Bokhylla

Nova Bokhylla är en produkt helt utförd i trä-
material. Med sin kraftfulla inramning skapar 
Nova en lugn och stabil karaktär. Dessutom ges 
möjligheten att kombinera färger och ytskikt på 
nya spännande sätt.



Peter Alsbjer, vad innebär begreppet Bibliotek 2.0
för dig? 
– Radikal tillit. Det är ett av kärnorden i bib-
liotek 2.0. Att tro andra människor om gott,
att de är kapabla att ta ett individuellt ansvar.
Minns hur revolutionerande det var när ban-
komaterna kom och man fick själv ta hand
om sina banktillgångar. 

– Vi befinner oss nu i det så kallade inter-
aktionssamhället. Tekniken som ställs till
vårt förfogande är förhållandevis billig och
ger större möjligheter för människor att
kommunicera mer. Biblioteken har sett möj-
ligheten att förhålla sig till detta genom att
använda tekniken och korsbefrukta den. Men
det handlar inte bara om teknik. Det handlar

om ett förhållningssätt som även innebär att
användarna bjuds in och får vara med och på-
verka ordentligt. 

– Det måste finnas ett genuint intresse
från bibliotekshåll att bry sig om dem som
använder sig av biblioteket. Det är ju inte
biblioteket som är i fokus! Det handlar alltså
om bemötande och att bjuda in allmänheten
i samband med medieinköp eller beslut i frå-
ga om hur bibliotekslokalerna ska se ut. 

Det ställer onekligen en del krav på bibliotekari-
erna? 
– Visst, vi måste vara nyfikna, lekfulla och
kunna kommunicera. Då menas inte enbart
att kunna tala, lyssna och läsa utan att själva
aktivt delta. Det handlar om att hoppa på tå-
get. Do or die! 

Men vilka är det som ska vara lokdragare?
– Jag menar att det är folket ute på fältet. De
som befinner sig i den verklighet där de kan
upptäcka interaktionsmöjligheterna. Våra
användare nöjer sig inte med att slå i
kataloger. De vill kommentera, ge boktips
och medverka på flera sätt. 

Det ställer onekligen en del krav på biblioteken
eftersom inte alla i Sverige kommer med på tåget
– biljett kanske saknas. Peter Giger, du har myn-
tat begreppet ”engagerad delaktighet” och även
skapat ett nätverk för Bibliotek 2.0.
– Jag tror på biblioteken! Kanske mer än de
flesta andra men jag tror att mycket av admi-
nistrationen i verksamheten inte kommer att
behövas på samma sätt i framtiden. Den tra-
ditionella infodisken kommer att fasas ut när
allt mer digitaliseras. Man kommer att mötas
ute i verkligheten istället. Det ställs stora
krav på bibliotekarierna som ofta har en an-
nan erfarenhet än den generation som växer
upp i dag. De digitala sysslorna förändras
snabbare än vad utbildningen gör. Det gäller
även att inspireras av det som händer på web-
ben och förverkliga sätten i det fysiska bib-
lioteket. 

– Egentligen är det heller inte alltid nya
idéer, det sker ett underverk när tänkandet
och delaktigheten sammanstrålar och be-
teenden förändras. När väl tanken är väckt
om delaktighet är det svårt att ta steget tillba-
ka. Det gäller att förhålla sig till det och till-
sammans med användarna skapa innehåll.

När det talas om Bibliotek 2.0 så är det många
män som talar om tekniken och det i tekniska ter-
mer. Var är kvinnorna? 
– Det är ett stort traditionellt problem, men
kanske inte enbart könsbetingat. Det gäller
att inse och överbrygga hindret att se det hela
som en teknik. Men det är komplext eftersom
ju mer tiden går desto mer utvecklas webben.
Det är en realitet som är svår att komma
ikapp. 

Åsa Ekström
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”Do or die!”
BBL ringde upp Peter Alsbjer,
länsbibliotekarie i Örebro och 
Peter Giger, bibliotekarie på 
Blekinge tekniska högskola för 
att ställa några frågor kring 
Bibliotek 2.0.

Inför biblioteksdagarna

Kvalitetsböcker för alla
En bok för alla
ger ut böcker för alla åldrar 
till priser som alla har råd med.
Säljs också på många bibliotek!
Besök oss på Bibliotek 2.0, 
Biblioteksdagarna i Stockholm 
23-25 maj.

www.ebfa.se





Bibliometri används för att mäta 
och värdera forskningens kvalitet, 
men kan också användas för att be-
skriva hur forskningen ser ut. Det

blir allt vanligare att olika finansiärer, som
departement och forskningsråd, vill veta ut-
fallet av de medel som satsas. Man behöver
också stöd för att kunna välja mellan olika
forskare och forskargrupper, stöd för att veta
vilket av alla angelägna projekt som skall få
anslag. Konkurrensen har blivit hårdare. 

För en forskare är en av de viktigaste merit-
erna hur han eller hon publicerat sig. ”Publish
or perish” är närmast ett axiom i forskarvärl-

den. Hur många artiklar har skrivits? Var har
de publicerats? Hur många har citerat artik-
larna? Trots att ’biblio’ kommer från det gre-
kiska ordet för böcker så är det alltså artiklar-
na som mäts och inte böckerna. ”Man borde
kanske hellre prata om artikelmetri” säger
den främste bibliometriexperten i Sverige
Olle Persson, professor vid Umeå universitet,
i en artikel, halvt på skämt, halvt på allvar.

Den moderna bibliometrin har sitt upp-
hov i Eugene Garfields arbete från 1950-talet
och framåt. Genom att med hjälp av tidig da-
torkraft räkna och analysera citeringar kun-
de Garfield ta fram en metod för att kvantita-

tivt utvärdera forskningen samt bestämma
den vetenskapliga tyngden (’impact factor’)
hos olika tidskrifter. Garfield grundade före-
taget Institute for Scientific Information
(isi) och de citeringsindex (bl a Science Cita-
tion Index), som fortfarande är kärnan i all
bibliometri. 

Mycket förenklat går analysen ut på att ju
fler citeringar en artikel får, desto bättre. Ju
högre ”impact factor” en tidskrift har, desto
bättre. Och det är ju inte så konstigt. Att få in
en artikel i Nature eller Science (med hög
”impact factor”, runt 30) ger självfallet en
helt annan synlighet – och status! – än om
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Viktigt att veta vad man jämför
Bibliometri synliggör bibliotekens kompetens
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– Vi använder inte våra analyser för att göra ranking mellan olika forskare, säger
Catharina Rehn, bibliotekarie vid KI och analytiker i bibliotekets bibliometriprojekt.

– Det är viktigt att de data man får fram sätts in i sitt sammanhang och tolkas i dialog
med ämnesföreträdarna, säger Håkan Carlsson, bibliometriansvarig i Biblioteksdirek-
tionen vid Lunds universitet.

Bibliometri har de senaste åren blivit en allt hetare fråga inom universitets- och högskolevärlden, och allt
oftare hamnar denna aktivitet nu på biblioteken.



man publicerar sig i den lilla Upsala Journal
of Medical Science, som har en motsvarande
faktor på 0,087. 

Tekniken att analysera citeringar påmin-
ner för övrigt om den som Google använder i
sin PageRank där webbsidor som många and-
ra sidor länkar till, kommer högt upp i svars-
listan, särskilt om dessa i sin tur har många
länkar som pekar mot dem.

Vid flera svenska universitet har det för-
stärkta intresset för bibliometri inneburit ett
synliggörande av bibliotekens kompetens
inom området. Lunds universitet och Karo-
linska Institutet (ki) är två exempel. På ki
har man köpt in hela isi-databasen i form av
rådata och sedan byggt en egen databas för
att kunna göra egna analyser.

– Men vi använder inte våra analyser för att
göra ranking mellan olika forskare, säger
Catharina Rehn, bibliotekarie vid ki och ana-
lytiker i bibliotekets bibliometriprojekt. 

– I stället har vi framför allt gjort olika
kartläggningar: vilka ämnen forskar ki
inom, vilka personer forskar om liknande sa-
ker, vilka samarbetar man med. Från biblio-
tekets sida kan vi ta fram ett underlag, men
det krävs också kunskap om det ämne och
den organisation som analyserats för att
kunna tolka det vi får fram. 

Det är viktigt att man är noga med vad man
jämför, fortsätter Catharina Rehn. 

– På ki jämför vi endast inom samma äm-
nesområde, dokumenttyp och år. Det vill
säga att artiklar inom onkologi från ett visst
år ska bara jämföras med andra artiklar i on-
kologi från samma år.

Bibliometri, i synnerhet det ganska grova
måttet ”impact factor” hos en viss tidskrift,
har kritiserats av många. Det finns en hel del
risker och fallgropar. Exempelvis gynnas äm-
nesområden där man publicerar sig ofta och
snabbt. Likaså gynnas ämnesområden som i
första hand publicerar sig på engelska. Me-
toderna passar bäst för ”hårda” vetenskaper
där den vetenskapliga kommunikationen
sker i form av artiklar, mindre bra inom
”mjuka” områden som humaniora och sam-
hällsvetenskap. Där skriver forskarna oftare
böcker, eller publicerar artiklar skrivna på
det egna språket. Inom det medicinska områ-
det kan de kliniska forskarna missgynnas lik-

som de som är aktiva inom omvårdnadsve-
tenskap.

Det är också möjligt för en tidskrift att
själv manipulera sin ”impact factor” genom
att ta in fler artiklar av en typ som man vet ger
fler citeringar. Exempelvis kan man ta in så
kallade review-artiklar, som inte innehåller
nya forskningsrön men som däremot ofta ci-
teras.

Det finns således en rad fallgropar och me-
todproblem att tänka på. Rätt använda kan
bibliometriska indikatorer ge mycket värde-
full information. Men de kan också användas
på fel sätt.

– Att använda bibliometri och ”impact
factors” för att utvärdera enskilda forskare
eller forskargrupper avråder vi oftast från.
Men studier har visat att man faktiskt kan an-
vända andra bibliometriska metoder för att
utvärdera forskargrupper förutsatt att de pu-
blicerat tillräckligt mycket, säger Catharina
Rehn.

Även nestorn Eugene Garfield, som en
gång skapade tekniken för att analysera cite-
ringar, avråder bestämt från att använda tid-
skrifters ”impact factors” alltför okritiskt. 

Men trots denna kritik används måttet
mekaniskt i många sammanhang. Det är inte
ovanligt att amerikanska universitet ber sök-
ande ange sin genomsnittliga ”impact fac-
tor” på det som publicerats eller att man utta-
lar att all publicering ska ske i tidskrifter som
har en viss lägsta faktor.

– Det är viktigt att de data man får fram
sätts in i sitt sammanhang och tolkas i dialog
med ämnesföreträdarna. Man måste vara
medveten om vilka metoder som använts,
och vilka problem som kan finnas, säger Hå-
kan Carlsson, bibliometriansvarig i Biblio-
teksdirektionen vid Lunds universitet.

Där håller man just nu på att tillsätta en
forskartjänst i bibliometri. Riksbankens Ju-
bileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademi-
en har anslagit medel för 16 s k ’post-doc’-
tjänster för nydisputerade personer inom
abm-sektorn, och en av dessa ska således äg-
nas åt bibliometri.

Än så länge är det ett knappt tiotal univer-
sitets- och högskolebibliotek som på allvar
börjat ägna sig åt bibliometri. Man samarbe-
tar inom ramen för suhf:s Forum för biblio-

tekschefer där det finns en nystartad arbets-
grupp för bibliometri.

– Det är viktigt att vi samverkar, säger Hå-
kan Carlsson som är sammankallande i grup-
pen. 

– Ofta är det bara någon eller några enstaka
personer som arbetar med detta vid varje
universitet, så nätverket är viktigt för oss.

Catharina Rehn:
– Man bör också tänka på att bibliometri-

arbete kräver resurser. Alla bibliotek har kan-
ske därför inte möjlighet. Men det är bra om
det ändå finns en grundläggande förståelse
för vad bibliometri är, och vad indikatorerna
kan användas till – och vad de inte kan an-
vändas till!

Jakob Harnesk
Bibliotekskonsult och skribent i BBL
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Kultur- och bibliotekschefen
Maria Ehrenberg har under rubrik-
en ”Boktankar” i Kristianstads-
bladet reflekterat kring ämnet pin-

samma boktitlar. Böcker som har så pass
snuskiga titlar att vissa inte törs fråga efter
dem på biblioteket. Många låntagare har
svårt att fråga efter Fittstim, Kukbruk och så
nu den aktuella Bitterfittan av Maria Sveland,
konstaterar bibliotekschefen.

– Äldre kollegor har ju berättat om hur
låntagarna på 1950-talet inte vågade fråga ef-
ter Agnar Mykles roman Sången om den röda
rubinen. Då var det själva innehållet som var
skamligt eftersom boken hade ett för den tid-
en opassande erotiskt innehåll.

Men ännu idag finns det böcker som är
svårare att fråga efter än andra. Det är pin-
samt för en del unga tonårsgrabbar att fråga
en kvinnlig bibliotekarie efter Manne Fors-
bergs bok Kukbruk, enligt Maria Ehrenberg.
Likaså står medelålders kvinnor och samlar
mod innan de vågar sig fram till lånedisken.
En del av dem har urklipp av en bokrecension

för att slippa uttala boktiteln. Eller så döper
de helt sonika om böckerna: ”Bittermandeln
– har ni den?” ”Har ni boken Bittra fiender?”

– Det ger en rätt trist bild av oss som yrkes-
grupp eftersom den talar om att vi uppfattas
som en rätt dömande yrkesgrupp. Jag tror att
rätt bemötande är en lösning på problemet.
Det gäller att vara lyhörd, säger Maria Ehren-
berg. 

Hon har själv ett tydligt exempel. En man-
lig kollega har berättat om hur han i lånedis-
ken iakttog en kvinnlig låntagare som vånda-
des och inte vågade sig fram. Men eftersom
han anande oråd i tid så hjälpte han den vils-
ne låntagaren genom att bli avlöst av en
kvinnlig kollega. Först då vågade sig kvinnan
fram för att låna boken Bitterfittan. 

– Ett skäl som är nog så viktigt att tänka på
vid rekrytering. Jämn könsfördelning under-
lättar för låntagaren. Ibland kan det ju vara
lättare att tala med någon av samma kön. 

I Östra Göinge har man också tänkt till vad
gäller själva exponeringen och skyltningen
av böckerna. Boken Kukbruk placerades utom

synhåll och så långt från lånedisken som
möjlig för att underlätta för bokläsarna. Ton-
årsgrabbarna kunde då sitta ifred och blädd-
ra i boken utan att känna sig generade. 

Ny teknik kan också underlätta för låntag-
arna. 

– rfid och en lånemaskin skulle ju få en
enorm betydelse på en liten ort som vår. Det
är ju ett faktum att anonymiteten i princip är
obefintlig här eftersom de flesta känner var-
andra. Ibland kanske långtagaren av olika
skäl inte vill skylta med böckerna man lånar.

Vad gäller de pinsamma boktitlarna kom-
mer de att bli fler i framtiden tror Maria
Ehrenberg. Dels handlar det om att provoce-
ra, dels att avdramatisera laddade ord och ut-
tryck. 

– Jag är ändå positiv till att Maria Sveland
tar ett ord som Bitterfittan och avväpnar det
genom att göra det till sitt. Dessutom är det
väl få som efter att ha läst boken inte är för-
stående inför själva begreppet, avslutar hon. 

Åsa Ekström
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Pinsamma 
boktitlar

– Ibland kanske långtagaren av olika skäl inte vill skylta med böckerna man lånar, säger Maria Ehrenberg, kultur-
och bibliotekschef i Östra Göinge.

Tro det eller ej, men det finns faktiskt populära böcker som har så pass
besvärande boktitlar att man inte alla gånger törs fråga efter dem. 
– På vårt bibliotek har vi löst det hela genom att bland annat skylta
ordentligt med de skämmiga böckerna, säger Maria Ehrenberg, 
biblioteket i Östra Göinge. 



Det är något bekant över henne. 
Jag bläddrar i mitt minne, jag har 
sett henne någonstans – på film 
kanske? Och, mycket riktigt, un-

der samtalets gång kryper det fram att hon en
gång i tiden jobbat som skådespelerska. 

En Google-sökning på hennes namn som
ogift, Pia Garde, visar att hon jobbat med
bland annat Stellan Skarsgård, Agneta Ecke-
myr, Janne Halldoff, Magnus & Brasse, Lasse
Hallström och Reza Bagher. Hon har medver-
kat i filmer som Mackan, Sömnen, En kille och
en tjej och Operation Leo. Varför hon slutat
med skådespelaryrket får jag inget riktigt
svar på. Dock är det så att hon är utbildad skå-
despelerska vid Scenskolan. 

– Annars är jag nog en autodidakt person.
Som maskrosbarn placerades jag i olika fos-
terfamiljer under uppväxten. Det var en
ryckig tid med ständiga skolbyten vilket in-
neburit kunskapsluckor som jag har fått ta
igen på äldre dagar, berättar hon. 

Böcker har varit räddningen för henne vil-
ket även ledde henne in i biblioteksvärlden.
1992 fick hon ett alu-jobb på Nordiska Mu-
seets bibliotek. I dag arbetar Pia-Kristina
Svenhard som biblioteksassistent på Stock-
holms Länsmuseum. Det är ibland långa en-
samma dagar på biblioteket utan besökare
och då känns biblist som en livlina, menar
hon. 

– Det är en energikick att skriva där. Dess-
utom anser jag att det är viktigt att få ut-
trycka sig.

Vi samtalar en stund om det som skrivs på

biblist, platsen där över 3 500 bibliotekari-
er delar med sig av sina tankar kring jobbet.
Men där diskuteras också hur biblioteksan-
ställda ska klä sig eller om den allmänna
språkförflackningen bland dagens unga. För
att inte tala om alla dessa otaliga efterlys-
ningar av böcker, författare, dikter och citat
(som man ibland funderar lite över – är det
verkligen informationsspecialister som sit-
ter här och utbyter information?). Nåväl,
många vill ha en allmän lista medan andra fö-
respråkar en mer specialiserad lista med ruti-
ner, standarder, katalogiseringsfrågor etc. 

– Ibland är det en otillåten stämning som
råder. Det är rätt hårda tillrättavisningar som
förekommer. Själv har jag väl fått de argaste
mejlen direkt i min egen brevlåda, konstate-
rar Pia-Kristina Svenhard. 

Hon skriver ofta om rasismens fula tryne i
Sverige. Samtidigt som hon inte låter oss
glömma andra världskrigets alla förbrytel-
ser. Är hon inte rädd för att sätta sig själv på
den höga piedestalen och bli en moralpolis
när hon skriver om hur illa berörd hon blir av
barn som hoppar kråka längs tågrälsen utan-
för ett koncentrationsläger?

– Men det är väl de som ger sig på mig som
är moralpoliser! Låter jag verkligen som en
moralpolis? Tycker du det?, undrar hon. 

Nja, svarar jag som tycker att det inte är
något upprörande med att barn leker, även i
ett koncentrationsläger. Det är ju så barn gör.
Det är fullt naturligt att barn bearbetar det de
upplevt genom lek, försöker jag.

– Ja, jag var nog mest arg över att inte lärar-
na agerade. Man måste väl ändå påpeka vad
som är opassande. 

Det visar sig att Pia-Kristina Svenhard ge-
nom åren har forskat och skrivit om överle-
vande från koncentrationslägren, hon är per-
sonligt engagerad i frågan. Under några år
har hon också bott i usa och där blev hon en-
gagerad i aids-frågan. Dessutom har hon in-
tervjuat invånarna i Konstnärshuset på Sö-
der där många äldre kulturarbetare bor.
Många av dem som hon har intervjuat och
skrivit om är döda i dag. 

– Många av mina bästa vänner är döda. Det
är viktigt för mig att deras historier inte
glöms. 

Hon har även samlat material om Karin
Boye som hon sammanställt i en utställning

som bland annat visats i Uppsala och Stock-
holm. Materialet har också resulterat i artik-
lar och skrifter i ämnet. 

– Det finns en romantiserad bild av henne.
Jag har koncentrerat mig på den mer kompli-
cerade sidan av henne. Vilket jag fått kritik
för men inte förstår. Strindberg kan man tyd-
ligen fördjupa sig hur mycket som helst i
utan att det kritiseras. Frågan är väl vad vi
inte vet om Harriet Posse och alla de andra re-
lationerna han haft?

På frågan om hon tror att hon kommer
återvända till teatern så svarar hon krasst att
det är svår konkurrens om jobben. 

– Då är snarare drömmen att arbeta på
Dramatens bibliotek vilket jag även påpekat
för Dramatens arkiv- och bibliotekschef Dag
Kronlund… 

När jag frågar om hon är religiös så berät-
tar hon att hon tidigt i livet fått hjälp av kyr-
kan och sedan 30 år tillbaka varit engagerad i
ett av de största trossamfunden i världen,
den anglikanska kyrkan. I övrigt har Pia-Kris-
tina Svenhard varit Vasastaden trogen, där
hon är född och uppvuxen och där hon idag
lever tillsammans med sin 16-årige son. 

– Han heter Johan vilket betyder ”Gud har
visat nåd”. 

Vad gör du om tio år? 
– Om jag får leva så pysslar jag i min koloni-
trädgård, väver och tar hand om mig själv.
Jag har allt för länge kanske sysslat lite för
mycket med andra än med mig själv. 

Åsa Ekström
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nyfiken på … pia-kristina svenhard

Få är oberörda av hennes inlägg på BIBLIST. Enligt vissa är hon en humorlös moralpolis
som fördömer. Andra uppskattar att hon vågar dela med sig av sina åsikter och stå för
något. Men vem är hon? 

Foto: Åsa ekström

Pia-Kristina Svenhard, född 1951, har en brokig bak-
grund.



BOTSWANA

Hiv/aids och bibliotek
På landsbygden i Botswana ligger bibliotek
och läsrum ofta nära vårdcentraler. Dessa
fungerar som centrala samlingsplatser i
samhället. I ett samarbetsprojekt mellan
Botswana National Library Service och Afri-
can Comprehensive hiv/aids Partnerships
ska den nya datatekniken användas i arbetet
att behandla och förhindra hiv/aids. Botswa-
na National Library Service utarbetar planen
som ska inkludera infrastruktur, undervis-
ning och Internetanslutningar. I ett pilotpro-
jekt under 2007 får fem bibliotek och läsrum
datorer och uppkoppling till Internet. Som
så ofta i liknande sammanhang kommer
pengarna från Bill and Melinda Gates Foun-
dation. Om projektet i Botswana blir fram-
gångsrikt kan landet få ytterligare medel så
att alla bibliotek och läsrum får samma möj-
ligheter. Villkoret är dock att Botswana står
för halva kostnaden.
(www.gatesfoundation.org)

DANMARK

Låna en slaktare!
Nørrebro bibliotek har fått medial uppmärk-
samhet genom ett projekt som är en utveck-
ling av det tidigare omskrivna projektet
”Låna en fördom”. Idén är att biblioteksbesö-
karna kan ”låna” t ex en arbetare, hantverka-
re eller lärare och sedan sitta ner i ett hörn av
biblioteket och få veta mer om yrket, utbild-
ningen och arbetsvillkoren. Biblioteket hop-
pas kunna locka personer från olika yrkeska-
tegorier att utan betalning ställa upp som
”frivilliga utlån”. De frivilliga garanteras att
inte bli utlånade mer än en gång per månad!
(Bibliotekspressen 2007:6)

FRANKRIKE

Presidentvalet och biblioteken
I den franska presidentkampanjen förekom
knappast något som berör biblioteksvärlden
– och vilka politiker tar väl för övrigt upp bib-
lioteken i sina kampanjer? Den franska bib-
lioteksföreningen Association des Bibliothé-
caires de France (abf) försöker väcka politi-
kernas intresse. Före den första valomgång-
en skrev den franska biblioteksföreningens
ordförande Dominique Arot ett öppet brev
till presidentkandidaterna och bad om deras
syn på situationen för de franska biblioteken
och bibliotekens betydelse för det franska
samhället. De då tolv presidentkandidater-
nas eventuella svar publiceras på abf:s
webbplats (www.abf.asso.fr), och man låter
därmed de enskilda medlemmarna ”fritt be-
döma de samlade svaren eller de svar som
uteblir från den ena eller andra kandidaten”.

Och nog saknas det svar. Endast två av de
tolv hade besvarat brevet några dagar innan
den första valomgången, och ingen av dem är
någon framtida trolig president. Vem som
blir president bör vi veta när detta nummer
av bbl kommer ut men vi vet knappast nå-
gonting mer om vad valet betyder för de
franska biblioteken.

NORGE

Film på bibliotek
Kultur- og kyrkjedepartementet föreslår i en
ny stortingsmelding att departementet får
införa en inköpsordning för folkbiblioteken
för norsk kort- och långfilm efter samma mo-
dell som gäller litteratur och musik. Detta fö-
reslog också abm-utvikling i biblioteksut-
redningen Bibliotekreform 2014. Inköpsord-
ningen kan komma med redan i höstens bud-
get. Det är ännu inte beslutat om den
nyinrättade verksamheten för film eller om
det är Norsk kulturråd som ska administrera
det hela.
(www.abm-utvikling.no)

Vägkrogsbibliotek nu även i Norge
Bland alla de biblioteksprojekt som stöds av
abm-utvikling finns också ett vägkrogsbib-
liotek. Høydalsmo vegkro i Vest-Telemark
besöks av närmare 100 långtradarchaufförer
per dag. De uppskattar att kunna lyssna på de
lättåtkomliga ljudböckerna under sina resor
mellan Bergen och Oslo. Det är förarna som
själva önskat sig biblioteket, inspirerade av
sina svenska kollegor.
(Bok og Bibliotek 2007:1)

USA

Miljön och biblioteken
Miljöfrågorna har fått stort genomslag inte
minst efter fn:s klimatpanels andra rapport
och efter Al Gores film och bok En obekväm
sanning. Det är alltså inte förvånande att ock-
så ala:s stora årliga bibliotekskonferens i
Washington nu i juni tar upp ämnet. ”Genom
att vidta åtgärder som säkrar att våra biblio-
tek följer en sund miljöpolitik och miljövän-
liga metoder kan vi bidra till en omdaning av
vårt samhälle, vårt land och vår planet och
göra det möjligt för kommande generationer
att leva i en miljö som är trygg, ren och vack-
er”. Under konferensen kommer Robert F.
Kennedy Jr att tala om “A Contract With Our
Future”. Kennedy har arbetat med miljöfrå-
gor i många år och har skrivit åtskilliga artik-
lar och böcker i ämnet, bl a ”Crimes Against
Nature” (2004) som hamnade på New York
Times bästsäljarlista.
(American Library Association 2007. Annual conference
& exhibition. Preliminary Program.)

FBI kämpar för Patriot Act
Det är inte lagens fel – det är vårt! Efter avslö-
jandet om missbruk av granskningsmöjlig-
heten i terroristlagen Patriot Act har fbi-
chefen Robert Mueller vädjat till Kongressen.
Han begär att fbi ska få behålla rätten att
samla in telefonsamtal, e-post m m utan att
det behöver prövas i domstol. Motiveringen
är att lagen är ”ett oumbärligt verktyg i våra
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utredningar om terrorism” och att missför-
hållandena är fbi:s fel och inte själva lagens.
Enligt Library Journal (www.libraryjournal.
com) lät man sig dock inte övertygas. Kon-
gressmedlemmar har uttryckt ”mycket all-
varlig oro” och skall nu se över de omfattande
rättigheter som fbi fått i Patriot Act.

INTERNATIONELLT

FAIFE tio år
Nu har faife (Free Access to Information
and Freedom of Expression) funnits i tio år.
faife stiftades vid ifla-konferensen i Kö-
penhamn 1998 och byggdes upp av dess för-
sta chef Jan Ristarp för att ”försvara och
främja grundläggande mänskliga rättigheter
definierade i artikel 19 i fn:s allmänna dekla-
ration om de mänskliga rättigheterna”.

Den tyska bibliotekstidskriften Forum
Bibliothek und Information BuB (2007:3) har
uppmärksammat tioårsminnet i samband
med ”Information und Ethik” som var temat
för Tysklands bibliotekskongress i mars. 

Till faife:s alla åtagande hör rapporterna
ifla/faife World Report och ifla/faife
Theme Report (vartannat år skiftesvis). För
World Report 2007 samlas nu material från
ifla:s medlemsländer. I år vill faife ha
djupare information om tre ämnen: anti-ter-
roristlagar och bibliotek, kvinnor och fri till-
gång till information samt hiv/aids-medve-
tande och bibliotek. Rapporten ska offentlig-
göras senare i år vid ifla:s “World Library
and Information Congress” i Durban, Syd-
afrika.
(www.ifla.org)
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EBSCO erbjuder enkel och effektiv hantering av 
prenumerationer – från beställning till förnyelse, 
samt registerings- och aktiveringsproceduren 
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Trine Schreiber & Hans
Elbeshausen (red.)
Bibliotekarerne: en profession i
et felt af viden, kommunikation
og teknologi

Forlaget Samfundslitteratur, 2006

En serie föreläsningar
kring bibliotekarie-
professionen och dess
framtid arrangerades
vid Danmarks Biblio-
teksskole. Det är före-
läsarnas, svenska så-
väl som danska, bi-
drag som ligger till
grund för denna anto-

logi. Inledningsvis tar redaktörerna upp tre
sätt att förstå en profession. Dessa jämförs
sedan med de förväntningar som funnits el-
ler finns på bibliotekarien, som finns från det
offentliga och/eller inom den egna professio-
nen (självförståelse). Mer distinkt uttryckt:
hur har bibliotekarieyrket sett ut vid olika
tidpunkter? 

Trine Schreiber gör en passande framställ-
ning av utvecklingen från 1960-tal fram till
idag. Bibliotekarieyrket kan under denna pe-
riod förstås med vilka samhällsförhållanden
som varit rådande. Med detta framträder
också bilden av en profession som känne-
tecknats av stor föränderlighet. Skilda iden-
titeter och subsystem inom professionen är
några av följderna som man kan se idag. Det
andra kapitlet avgränsas till perioden 1880-
1920 och behandlar i huvudsak strategier för
att etablera den professionelle och utestänga
”amatören” (mer slutgiltigt genom utbild-
ning). Kapitel 3 utgör ett angeläget bidrag
om samtida tendenser. Användare behöver i
allt mindre utsträckning ta hjälp av bibliote-
karien som informationssökningsexpert. Lo-
kala kataloger, databaser eller sökmotorer
har gränssnitt och understödjande funktio-
ner som uppmuntrar till självständighet.
Konsekvensen blir att det pedagogiska arbe-
tet får en allt större betydelse. Det kan ske på
flera sätt, men en större insikt i omgivande
förhållanden och en användarundervisning
på mer jämlik, dialogbaserad grund, är vad
som bland annat förordas. Camilla Moring
och Jenny Hedman väljer en annan infalls-

vinkel. De vill synliggöra hur professionen är
grundad i föreställningar om utbildning re-
spektive praktik. Efter en genomgång av oli-
ka slags lärande övergår man till resultatet
från ett antal fokusgruppsintervjuer. Grup-
perna utgjordes av studerande vid tre B&I-
institutioner i Sverige, och kommunikatio-
nen inriktades på förväntningar såsom: vad
och hur bör man lära sig? Intervjuerna visar t
ex på skillnader i hur praktik och teori värde-
ras, att akademiseringen gjort de studerande
mer osäkra på ämnets motsvarighet i prakti-
ken och mer benägna att söka en professions-
identitet utan entydigt innehåll. Ett sätt att
bemöta ovissheten tycks vara att kombinera
inslagen – att erbjuda praktik med möjlighet
till reflektion. Nästa bidrag återknyter till ka-
pitel 3. Här är det referenssamtalet som blivit
genomlyst med en diskursstudie. Författar-
na betonar den språkliga interaktionen som
det centrala. De avslutande kommentarerna
kring diskurser och bibliotekariens profes-
sionella framtoning är tänkvärda och rele-
vanta. I kapitel 6 skildras den omställning
som skett i Danmark på integrationsområ-
det. Vilka efterverkningar har det fått för bib-
liotekssystemet och berörda bibliotekarier?
Bente Weisbjerg och Hans Elbeshausen ger
en diger bakgrund. Fram till 1996 fanns en fö-
reställning om att användare från minori-
tetsgrupper representerade den egna ur-
sprungskulturen. Detta har ersatts med ett
förhållningssätt där de betraktas som en del
av det danska samhället. Professionellt har
det bland annat kommit till uttryck som ett
”identitetsbyte”, där invandrarbibliotekarien
ersatts av integrationsbibliotekarien. Slutli-
gen finns en studie av självförståelse hos nio
skolbibliotekarier verksamma inom olika
former av gymnasium. Vilket socialt system
bibliotekarierna ingår i eller väljer att kom-
municera utifrån (folkbibliotekariernas eller
lärarnas) för stunden, vem de riktar sig till,
faller tillbaka på dem själva. Det innebär en
komplexitet med variationer i självuppfatt-
ningen som författarna menar att biblioteka-
rierna bäst hanterar genom en medvetenhet
om och reflektion kring sig själva. Till sist
kan man önska att antologin blir läst av fler
och i sin helhet, inom ramen för utbildning
eller som diskussionsunderlag i verksamhe-
terna. 

Mikael Gille
Avesta bibliotek

Mats Dahlström
Under utgivning: den
vetenskapliga utgivningens
bibliografiska funktion

Valfrid, 2006

Homeros’ epos Odyssén kan i en biblioteks-
katalog från 1814 presenteras i formen ”Ho-
merus, Odyssea. Graece. S.l. 1542. O.”. På In-
ternet kan den presenteras i form av en full
text på grekiska med uppgifter om alla vari-
anter i handskrifterna. Den senare presenta-
tionen kan också via hyperlänkar anknyta till
den livliga debatten kring Homeros’ person
och tid. Är dessa två den mest knapphändiga
respektive den mest fullständiga av ett otal
möjliga bibliografiska presentationer där var
och en har sina speciella ambitioner och där-
med också fördelar och nackdelar?

Vad är den bibliografiska nyttan med var
och en av alla dessa presentationer, och vad
har de för värde för den vanlige användaren?
Hur avspeglar varje presentation den tid och
den kultur som den tillkommit i? 

Så kan man något summariskt samman-
fatta huvudfrågorna i Mats Dahlströms av-
handling. Nu är Homeros kanske inte av-
handlingens huvudnummer eftersom den
dokumenterade kedjan av vittnen om texten
börjar först långt efter upphovsmannens
egen tid. Samma svårighet gäller exempelvis
Bibelns texter som betecknas som en textkri-
tikens Mount Everest. Typfallen som mera
sysselsätter författaren är klassikerutgåvor i
stil med den stora Strindbergsutgåvan eller
den elektroniska utgåvan av Coleridge’s och
Wordsworth’s Lyrical ballads som Graver och
Tetreault vid University of Maryland står
bakom. I dessa texttraditioner kan ofta ett
antal varianter beläggas redan i den ur-
sprunglige författarens egen produktion ef-
tersom man kunnat spåra flera stadier av om-
arbetningar – alltifrån den ursprungligaste
idén fram till en första utgåva.

På vägen fram till ett svar tar oss författa-
ren med på en resa i tid, rum, i teorier och
praxis som sträcker sig från Alexandria-bib-
lioteket på ptolemeernas tid fram till dagens
försök med en ny begreppsapparat i Functio-
nal Requirements for Bibliographical Record. Det
är en spännande resa vars olika etapper täcks
och illustreras med en bred skildring av de
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olika aktörerna i debatten och med citat ur
deras skrifter samt utvikningar i omfattande
fotnoter (inalles 758 stycken). Författarens
bredd i litteraturbasen är verkligen impone-
rande.

Likheterna och skillnaderna mellan en
bibliograf och en utgivare av en kritisk utgå-
va när det gäller metoderna att identifiera,
ange och återge grunddokumenten, leder till
en granskning av förhållandet mellan veten-
skaplig textutgivning och bibliografering. I
god ordning måste då också de grundläggan-
de teorierna för dessa två aktiviteter redovi-
sas, som skillnaden mellan en rent uppräk-
nande (enumerativ) bibliografi (exempel:
Svensk bokkatalog) och den materiellt värder-
ande, tillämpad för inkunabler och ofta an-
vänd av antikvariat.

Vidare får författaren anledning att be-
grunda de bakomliggande orsakerna till att
det uppkommer varianter av verk – något en
sentida presentatör av verket har att ta ställ-
ning till. Två metodiska begrepp hamnar då i
förgrunden. Det första är klustring, en iden-
tifikation och en gruppering av de olika vari-
anter som ett verk förekommer i. Detta arbe-
te kan resultera i en grafisk framställning, ett
stemma codicum, men ofta måste grupperna
ges en lösare intern struktur.

Det andra begreppet avser det som är en av
huvudorsakerna till varianterna, nämligen
transponeringarna dvs de olika tillfällen i ett
verks historia där det mer eller mindre av
nödtvång flyttats från ett medium till ett an-
nat. Övergången från t ex papyrusrulle till
kodex eller som nu nyligen övergången till
elektronisk lagring är exempel på sådana väl-
kända transponeringar, som lett till för-
vanskningar eller, som författaren kallar
dem, distortioner. Även den process där en
mängd vittnen om ett verk sammanfattas till
ett nytt vittne, till en traditionell kritisk ut-
gåva, innebär ju en sorts transponering. Av-
handlingen ser också den materiella biblio-
graferingen, den som går in på alla aspekter
av manifestationen och inte bara räknar upp
vad som ingår i beståndet, som en sådan
transponering.

Är publiceringsmedia objektivt raka pake-
teringar av verkets innehåll? Innebär de en
förvrängning och filtrering av innehållet el-
ler måste man se varje medium som ett eget
ekosystem vars särprägel färgar av sig på det
verk det är frågan om? Lachmanns ideal om
den slutgiltiga rekonstruktionen av de antika

texterna ter sig mer avlägset än någonsin om
man kontrasterar det mot denna fråga, och
möjligheterna till digital utgivning har sna-
rare medfört en utväg för utgivarna att slippa
ta egen ställning i detaljerna, på gott och ont.
Det onda är ju att ett digitalt arkiv inte utan
vidare ger något som kunde betecknas som
”mest troligt utseende” för verket ifråga.

Författaren kommer till slutsatsen att det
någonstans i den först relaterade kedjan
finns en punkt, där tonvikten skiftar från att
hänvisa till verket till att återge verket självt.
Det kan kännas lugnande för både informa-
tionsvetenskap och filologi. Men detta gäller
obetingat endast för pappersburna doku-
ment som återger verk vilka hanterats i den
västeuropeiska traditionen för textkritik.
Denna typ av avgränsningar och reservatio-
ner framhävs starkt i ett avslutningskapitel
som dels diskuterar avhandlingens relevans,
dels ger uppslag till vidare forskning.

Mats Dahlströms arbete är med sin bredd
och sitt djup en pionjärinsats inom biblio-
grafisk teori och textteori, områden där Per Z
Ridderstad och Rolf E DuRietz väl är våra
mest kända namn. Avhandlingen ligger
ganska långt från den tunga verklighet som
kb:s och btj:s aktiva katalogisatörer har att
hantera. Men avhandlingen kan ge dem som
skall introducera rda (i form av nästa ver-
sion av krs) en hel del att tänka på. 

Sten Hedberg
F d 1:e bibliotekarie vid 

Uppsala universitetsbibliotek 
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Bland klippen

Sökes… ny stadsbibliotekarie till Malmö
Den nya stadsbibliotekarien ska ha akade-
misk bakgrund och flera års erfarenhet av
att leda större organisationer. 

Personen ska vara en inspirerande och
engagerad chef som kan utveckla bibliotek-
ets roll i den snabba teknikutvecklingen.
Engagemang i samhälls- och kulturfrågor är
viktigt, liksom ett brett kontaktnät. Men i
platsannonsen sägs inget om bibliotekarie-
utbildning. 

Högskolevärlden och mediebranschen är
tänkbara rekryteringsområden, säger per-
sonalchefen Carina Funeskog.
Sydsvenska Dagbladet 3.4.2007

Bland klippen

Kommentar: Nackamodellen
Metodiskt och konsekvent sprids kundvals-
modellen i Nacka. Nu är det kulturens tur
att köras i den förvandlingskvarn som
vevas av en stabil majoritet, en uthållig
ledare och starka tjänstemän.
Sven-Gunnar Johansson, Dagens 
samhälle nr 12.2007

Google ytligt?
Jag får ibland frågan om vad jag tror om
konkurrensen från generella sökinstrument
som Google. Mitt svar är entydigt – med
hjälp av bra omvärldsbevakning, samarbe-
te, och uppfinningsrikedom kan och måste
vi utveckla våra tjänster. Allmänna sök-
tjänster kan inte ersätta djupet i den infor-
mation som man får genom den nationella
samkatalogen.
Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie, 
Krönikan nr 1/2007



Efter min debattartikel ”Bibliotek är 
en god sak” i dn (19.3.2007) där jag 
uttryckte en viss besvikelse och lätt 
frustration över Dieselverkstadens

bibliotekskoncept ”att ge folk vad man tror
att folk vill ha”, har jag mötts av en hel del ag-
gressiva repliker från ytliga ungtuppar; man-
liga bibliotekarier som anser att folkbibliote-
ken ska erbjuda samma utbud som ordinära
varuhus. En återkommande tanke är dess-
utom ett slags värderelativism: allt är lika
bra, menar många unga bibliotekarier, och
biblioteken får inte vara elitistiska och bib-
liotekarierna inte smakdomare (även om de
bestämmer vad som ska köpas in).

Men kvalitet är inte relativt. All litteratur
är inte lika bra. Alla filmer är inte lika berätti-
gade att ha på dvd till utlån. Folkbibliotek ska
sträva efter kvalitetsurval, inte vara kom-
mersiella varuhus. Bibliotekarier ska ta ställ-
ning och vara subjektiva och stå för det. Inte
anpassa sig efter marknaden. Vi är professio-
nella, vi är utbildade, vi ska bilda och folkbil-
da. Vi är bra. Vi kan bli ännu bättre. Vi ska
hävda kvaliteten i det vi gör. Alltid. De ytliga
bibliotekarieungtupparna vägrar att ta ställ-
ning, och utpekar mig som fundamentalist
och bakåtsträvare. Det tar jag som kompli-
manger. 

Allt biblioteksarbete handlar om kvalitet
och inte kvantitet. Jag minns för många år se-
dan när Norrköpings stadsbibliotek satsade
stort på att ha så många internetuppkoppla-
de datorer i biblioteket som möjligt. Ett en-
kelt sätt att locka barn och unga till verksam-
heten. Höga besökssiffror blev resultatet
som imponerade på många. Dieselverksta-
dens bibliotek kör med ungefär samma re-
cept men lite mer modernt och mer kom-
mersiellt. Är det respektingivande? Nej. Det
är snarare uttryck för en oro och ängslan över
folkbibliotekets funktion och roll. Att det
inte räcker med att folkbiblioteken är ett
slags garant för ett varierat, kvalitativt och
aktuellt utbud av litteratur och informa-

tionskällor, och att tillgängliga bibliotek
gynnar såväl informations- som yttrandefri-
heten och är en förutsättning för demokra-
tin.

Mats Myrstener skrev nyligen i SvD ”att
folkbiblioteken, omhuldade som en väsent-
lig del av det skandinaviska folkhemmet, har
i debatten ofta fått stå för goda värden som
folk- och utbildning, demokrati, jämställd-
het, socialt ansvarstagande, och gratis till-
gång till böcker och medier.” Men”, konstate-
rar han: ”det skrå som bibliotekarierna utgör,
och som gärna vill tala om hur det ska se ut på
biblioteken och vad folk ska läsa för böcker, i
dag börjar tappa mark. Pendeln har svängt,
nästan 180 grader. Därav folkbibliotekens
kommersialisering och, som kan synas lite
desperata, ’nya grepp’. Folkbildningens ut-
marsch alltså – och in med nya medier som
video och dataspel, in med kaféer och butiks-
försäljning.”

Men varför är bibliotekarieungtupparna
så desperata och de intellektuella biblioteka-
rierna en utdöende art? Varför är det så
skrämmande med en litterär kanon? Varför
lyfter inte folkbiblioteken fram sitt arbete
med bildning och folkbildning? Varför är så
många bibliotekarier rädda för att ta ställ-
ning för kvalitet i olika former och sticka ut
hakan och stå för någonting överhuvudta-
get? Det gör mig djupt oroad.

Jag menar att folkbiblioteken borde satsa
på att arbeta ännu mer med boken, läsning,
skrivarkurser och författarbesök. Men det
kräver stor ansträngning av biblioteksperso-
nalen och uppmuntran från bibliotekschef-
erna. Att satsa på stora bestånd av dvd och cd
och annat är inget självändamål för biblio-
teken. Men det är ett enkelt sätt att få bra ut-
låningsstatisk och höga besökssiffror. Och i
många sammanhang verkar det vara det enda
som räknas för de ytliga bibliotekarieung-
tupparna. 

Christer Hermansson
Kulturchef i Strängnäs kommun 
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Inga blattar i
barnböckerna 

av 500 bilderböcker som kommit ut de
senaste tio åren finns blattebarn i bara 14 av
böckerna. Tidningen Gringo har granskat
böckerna som formar våra barn. Från
1995–2005 hittade Gringo bara 14 svenska
bilderböcker där det tydligt syntes eller text-
mässigt framgick att det fanns ett blattebarn
med i boken. Ungefär 50 bilderböcker ges ut i
Sverige varje år.

I flera av böckerna framställs blattebarnet
som en hjälte i slutet på boken. Det hade inte
behövts om barnet från början inte hade må-
lats upp som ett offer skriver tidningen. Om
det finns något blattebarn är det oftast hu-
vudkaraktären och läsaren kan följa dennes
problem och det byggs upp en hel mur av
”tyck-synd-om-blattebarnet-känslor” skriver
Gringo.

Jan Hansson, chef på Svenska barnboksin-
stitutet, säger i en kommentar till bbl att
han ändå tror att det finns fler titlar där barn
med annan bakgrund finns med i böckerna.
Men att det är en viktig fråga som Gringo tar
upp och som är värd att gå vidare med.

ÅE

Intern JO-anmäler
bokcensur 

fängelset i tidaholm har anmälts till
Justitieombudsmannen, jo, av en intern. Or-
saken är att anstaltens säkerhetsgrupp beslu-
tat att plocka bort boken Nordisk kriminalkrö-
nika från fängelsets bibliotek. Anmälaren an-
ser att det rör sig om bokcensur och att det
strider mot informationsfriheten. Boken
handlar om autentiska kriminalfall och ges
ut av Nordiska Polisidrottsförbundet.

Bibliotekarien Mårten Gustafsson som
jobbar två dagar i veckan på anstalten säger
att han på grund av sekretessen inte kan upp-
ge varför boken plötsligt anses vara ett hot.

– Vi får avvakta och se vad som sker och
hur jo resonerar kring denna intressekon-
flikt. Jag måste lyssna på min uppdragsgiva-
re samtidigt som material måste vara till-
gängligt. Båda perspektiven är giltiga, säger
han till bbl.

Anstaltens säkerhetsgrupp vill inte kom-
mentera eller uppge skälet till att man plock-
at bort boken så länge ärendet är under ut-
redning. ÅE

Inblick Christer Hermansson
De ytliga bibliotekarieungtupparnas 
galanden eller de intellektuella biblio-
tekariernas död

Foto: Ulf Strandberg



Bokcirklar på nätet 

bibliotekarien nina frid, som i dag är projektledare för om-
byggnaden av Nacka Forum-biblioteket, har tillsammans med sin
man Staffan Frid, Art Director, tagit initiativet till bokcirklar på web-
ben. Tanken är att bokcirklarna ska vara moderatorstyrda av biblio-
tekarier, proffs som ska locka fram diskussioner om böcker. Bokcirk-
larna på webben, som öppnar senare i vår, ska också fungera som en
plats där vuxna bokläsare ska kunna hitta läsvänner Man ska också
hitta bloggar där redaktionen skriver om nyheter som hör ihop med
läsandet. Man hoppas dessutom att olika författare kan tänkas gäst-
blogga. Naturligtvis finns också en topplista, skapad utifrån med-
lemmarnas betyg på de böcker de läst. Vissa bestämda dagar och
klockslag ska medlemmarna prata böcker. Diskussionerna ska vara
ledda av bibliotekarier som förberett frågor för det tillfället.

– En chans för biblioteken att haka på trenden med böcker. Det är
ju faktiskt riktigt hippt att läsa böcker. Men framför allt får bibliotek-
en en chans att visa all kompetens de besitter, säger Nina Frid.

Enligt Nina Frid finns det inga konkurrenter till bokcirklar.se idag. 
– Det finns boktips och liknande men här kan man verkligen mat-

cha varandra utifrån en läsprofil som man själv skapar – precis som
på dejtingsajterna men lite mer seriöst kanske eftersom det ändå
handlar om ett genuint intresse.

I medlemsformuläret fyller man i favoritbok, vilket citat man öns-
kat man sagt och vilken författare som verkligen borde få nobelpri-
set. Bokcirklarna på webben kan nog locka dem som inte hinner eller
kan ta sig iväg till en fysisk bokcirkel hoppas Nina Frid. I maj är det
premiär. ÅE

http://www.bokcirklar.se
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EU vill höja moms på ljudböcker

bokmomsen på ljudböcker kan komma att mångdubblas om
eu-kommissionen får som den vill. 

När bokmomsen sänktes till 6 procent för fem år sedan ledde det
till en rejäl ökning av bokförsäljningen i Sverige. Även ljudböcker
omfattades av sänkningen. Men eu-kommissionen anser att mom-
sen på ljudböcker ska återgå till 25 procent igen. Inom eu tycker man
att ljudböcker rent tekniskt ligger närmare musik och film och där-
för bör ha den momssats som tillämpas på dessa medier. Den förra
regeringen har försvarat den svenska modellen med argumentet att
den likställer synskadade personer med friska eftersom de köper
ljudböcker. eu-kommissionen ska nu lämna ett yttrande till den
svenska regeringen där den klargör att det inte finns laglig grund för
en lägre momssats på ljudböcker, uppger tt. Bokbranschen bävar
för en höjning av ljudboksmomsen.

– Ljudboksutgivningen har betytt oerhört mycket för att bredda
läsningen i Sverige. Det vore förödande, ljudböcker är redan idag dy-
rare än pappersböcker, säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläg-
gareföreningen, till SvD.

Hur den nya regeringen ställer sig till detta är oklart.
ÅE

Släktforskning på Internet! 
 Över 400 av Sveriges 

Med Genlines digitala bildarkiv kan bibliotekets besökare 
hitta sina rötter i mer än 32 000 000 inskannade sidor från 
de historiska kyrkböckerna. 
Nu lämnar vi 1000 kr i rabatt på första Genline-licensen 
om biblioteket använder IPAR-inloggning! 

Genline säljer även böcker om släktforskning, bland annat 
barn- och ungdomsboken Släktdetektiven, handboken 
Släktforskningens Mysterium och den engelskspråkiga Your 
Swedish Roots.
Böckerna beställer du genom att maila till info@genline.se

Full koll på hela
årets bokutgivning!

Dubbelt så mycket böcker för pengarna

Förhandsbeställ höstens böcker 
redan nu, så skickar vi dem

så fort de kommer ut! 

Bokus.com gör det enkelt att handla böcker till
ditt bibliotek. Du har översikt över hela årets

svenska utgivning – från bästsäljarna till den lokala
hembygdsföreningens alster - och kan välja den

biblioteksutrustning som passar dig.

Välkommen att hitta det du söker i Sveriges
största sortiment med 3,5 miljoner titlar!



Malmö söker ny
bibliotekschef

bibliotekschefen Gunilla Konradsson
Mortin har beslutat att inte förlänga sin an-
ställning vid Malmö stadsbibliotek. Hon har
arbetat som bibliotekschef i Malmö i elva år
vilket satt tydliga avtryck i biblioteksverk-
samheten. Hon har belönats med Kunskaps-
priset för sina satsningar för ett bibliotek
som når alla. Satsningen på tv-spel var bib-
lioteket först med i landet. Till verksamheten
hör även ungdomsguider, gymnasieelever
med multietnisk bakgrund, som anställts för
att få fler invandrare att besöka biblioteket. 

– Jag tror det är bra att inte stanna kvar för
länge på chefsposten. Det behövs nya idéer
och andra ögon som ser nya möjligheter. Vi
har satsat mycket på det fysiska biblioteket
och nu kanske det är dags för den virtuella
satsningen, säger Gunilla Konradsson Mor-
tin till bbl. 

Gunilla Konradsson Mortin slutar sin an-
ställning till årsskiftet 2007/2008. Troligtvis
stannar hon kvar inom kommunen men det
är inte klart med något nytt jobb ännu. Vem
efterträdaren blir väntas bli klart först till
sommaren. 

ÅE
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Högtryck på bibblan!

rum för barn har så pass många besökare att man tvingas ha ett trafikljus som signalerar
om det är fullt på biblioteket.

Köerna till Rum för Barn i Stockholm är ofta långa och besvärliga för de minsta besökarna.
Biblioteket har därför satt upp ett trafikljus i fönstret för att informera om läget redan innan
man beslutat sig för om man ska besöka biblioteket. Eventuella besökare kan redan ute på Ser-
gels torg titta upp mot våning 4 och Rum för barn för att få besked om läget. Nu hoppas Rum
för Barn att trafikljuset ska underlätta för både små och stora besökare. Tidigare har bibliotek-
et ibland fått stoppa besökare på grund av säkerhetsrisker och långa köer har då bildats.
Rött ljus – Fullt och lång kö.
Gult ljus – Mycket folk och viss köbildning. 
Grönt ljus – Välkommen, ingen väntetid. ÅE

Språktest för
Sverigedemokrater?

sverigedemokraterna håller svenskhe-
ten högt men deras kunskaper i svenska
tycks inte vara så lysande, skriver tidningen
City Stockholm.

För en tid sedan inbjöds en representant
från varje politiskt ungdomsförbund att göra
högskoleprovets ordförståelsedel. Sverige-
demokraterna skickade sitt starkaste kort
Michaela Stellnert från Täby. Hon klarade 23
av 40 svar och placerade sig med god margi-
nal sist. Ali Esbati från Ung vänster, som har
sina rötter i Iran och muf-representanten
Camilo Goine med latinamerikanskt ur-
sprung, klarade sig bättre. Det gjorde även
David Winks från kdu som segrade med 40
rätt av 40 möjliga. Någon representant för
Grön Ungdom dök aldrig upp.

1. Kdu – David Winks 40/40. 
2. Ung Vänster/Liberalernas Ungförb – Ali

Esbati/David Ekstrand 39/40. 
3. MUF – Camilo Goine 38/40. 
4. Centerns Ungdomsförbund -Karl

Malmqvist 35/40. 
5. SSU – Malin Hansson 31/40. 
6. SD – Michaela Stellnert 23/40. 

ÅE

Toppår för barnböcker

förra året blev ett rekordår för svensk
barn- och ungdomsboksutgivning. Och det
är brats, brott och betong som gäller enligt
Svenska barnboksinstitutets årliga samman-
ställning.

Förra året gavs 1 515 barn- och ungdoms-
böcker ut i Sverige vilket är utgivningsre-
kord. Men det är färre debutanter än tidigare.
Bland dessa böcker är 58 procent översatta
från andra språk och det är engelskan som
dominerar följt av japanska. 

Vad handlar då böckerna om? I dag gestal-
tar författarna oftare konflikter orsakade av
klasskillnader än av etnicitet eller kön. En
tydlig trend är skildringarna av sociala skill-
nader och alkoholism, inte sällan med förort-
ernas betongbebyggelse som fond. Men sam-
tidigt följer även barn- och ungdomslittera-
turen det uppsving som vuxenlitteraturen
har i deckargengren. I fjol utkom inte mindre
än 75 barn- och ungdomsdeckare jämfört
med 21 stycken år 2000. Ofta skildras barnen
som de smarta som löser deckarnöten medan
vuxenvärlden framstår som töntig och trög-
tänkt. 

ÅE

Fler vägbibliotek 
på gång 

succén med bibliotek längs vägarna
fortsätter. I år ska tre nya vägkrogsbibliotek
öppnas bland annat i södra Stockholm,
Östersundstrakten och Norrbotten.

Landets första vägkrogsbibliotek öppna-
des i Tönnebro i december 2004. I dag finns
totalt sex vägkrogsbibliotek som drivs av
Tranpostarbetareförbundet och Hotell- och
restaurangfacket. Biblioteken finns i Tön-
nebro utanför Söderhamn, Smålandsrasta i
Jönköping, Brändåsen utanför Örebro,
Björkäng i Varberg, Håby utanför Munkedal
och Töre Servicecenter utanför Kalix.

– Nu kommer vi att fokusera på Stockholm
eftersom behovet av ett vägkrogsbibliotek är
störst där. Senare i vår blir det klart exakt var
biblioteket hamnar. En del platser ratas av
medlemmarna eftersom maten inte är bra
och då är det inte ju ingen vits att ha bibliotek
där, säger Lotta Dúrge på Transport.

Bra mat på vägkrogar? Finns det?
ÅE

Bland klippen

Ang info-diskar
Jag har länge sett informationsdisken som
en skiljelinje mellan nuet och framtiden i
bibliotekssektorn. 
Peter Giger, bibliotekarie, Blekinge 
Tekniska Högskola 



C ecilia lindqvists bok Qin, Di-
wantrilogin i vilken Gunnar Ekelöfs
dikter åtföljs av ett urval bilder av
konstnären Lena Cronqvist, Carl

Fredrik Reuterswärds teckningar 1989–1993
men också den vackra och digra volym om
Kungl. bibliotekets verksamhet som kom hä-
romåret: KB, Kungl. biblioteket i Humlegården
och i (cyber) världen. Gemensamt för dessa
bokverk är att de finns med i det urval om 25
böcker som juryn i Svensk Bokkonst utsett
till 2006 års vinnare i fråga om att vara före-
dömligt formgivna och producerade. De 25
böckerna visas i sin tur upp i den läckraste
bokkatalog man kan tänka sig. Man har verk-
ligen vinnlagt sig om att presentera de vin-
nande verken kongenialt och på ett sätt som
väcker ett omedelbart habegär efter precis
varje bok. Svensk Bokkonst kan konsten att
presentera bokkonst och tjänar genom sin
lilla katalog (med pärmar i svart och koppar-
gult) som förebild för grafisk gestaltning.

Svensk Bokkonst som med undantag för
något avbrott funnits i snart 75 år och som
sedan 1997 är en del av Kungl. bibliotekets or-
ganisation har som övergripande syfte att
stimulera och inspirera branschen till ökad
kvalitet i bokproduktionen. Årligen väljer
man därför ut 25 ”föredömligt producerade”
böcker som kan tjäna som förebilder. Det är
förlag, formgivare och tryckerier som skick-
ar bidrag från årets utgivning. Till Svensk
Bokkonst 2006 hade juryn att ta ställning till
mer än 410 titlar – en grannlaga uppgift såle-
des. För första gången skickades också en e-
bok, dvs länken till den, in för bedömning.
Wolfgang Undorf, sekreterare i Svensk Bok-
konst, låter i förordet till katalogen förstå att
om det blir ”fler alternativa infallsvinklar”
måste man kanske tänka om eller tänka nytt
när det gäller krav och kriterier. HZ
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Besserwisser av Anders Mathlein

Konsten att 
presentera bokkonst

Vecka 35
Fredag

Rapport:

Jag tror att det här, objektivt
sett, är att ha det bra: sitta
tjugoårig på stadsbibliotekets
trappa, mätt efter en Prinsen-
middag, lapa ljus och få höra
”Hej, jag dokumenterar hö-
stens trender – får jag ta en
bild på dig?” från en person i
säsongens glasögon. Jag skulle
kunna nämna något om sex
och kultur också, men det är
väl sånt man har kvällspressen
till.

Ur Martina Lowdens Allt (Modernista)
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Collijnpriset tilldelas 
Ebba Ruhe och Anneli Åström

Collijnpriset går till Ebba Ruhe och Anneli Åström för deras upp-
sats ”Prestige, karriär och Open Access : forskares syn på publicering i
vetenskapliga tidskrifter”. Uppsatsen har lagts fram vid Lunds univer-
sitet, Biblioteks- och informationsvetenskap, med Göran Gellerstam
som handledare.

Juryns motivering: Juryn finner att författarna har behandlat ett för
forskningsbiblioteken viktigt och aktuellt ämne. 

Författarna gör en förtjänstfull analys av förhållandet mellan Open
Access och förlagsutgivna vetenskapliga tidskrifter. Uppsatsen utgår
från forskarna och deras situation och beskriver på ett övertygande
sätt deras obenägenhet att publicera sig i Open Access-tidskrifter.
Meritering, karriärvägar och status i forskarsamhället är avgörande
för forskarnas ställningstagande. I intervjuer har författarna kommit
fram till att forskarna i grunden är positiva till Open Access, men när
det gäller den egna publiceringen föredrar de trots allt de etablerade
tidskrifterna.

Collijnpriset utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den
bästa magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks- och informations-
vetenskap. Priset instiftades 1996 för att hedra minnet av Isak Collijn,
Riksbibliotekarie och grundare av Svenska Bibliotekariesamfundet
1921. Prisutdelningen blir under Biblioteksdagarna den 24 maj i Stock-
holm.

Jury: Henrik Åslund, juryordförande, 1:e bibliotekarie, Biblioteksdi-
rektionen vid Lunds universitet, Kerstin Assarsson-Rizzi, chefsbib-
liotekarie, Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet,
Viveca Halldin Norberg, 1:e bibliotekarie, Kulturarvssamlingarna,
Uppsala universitetsbibliotek och Kjell Jonsson, överbibliotekarie,
Umeå universitetsbibliotek.

Uppsatsen finns att läsa på: http://theses.lub.lu.se/archive/2006/06/
13/1150221290-12828-611/RuheAstrom.pdf

PAx

Kvinnornas historia belönas med 
Greta Renborgs pris 
Kvinnohistoriska samlingarna inom Göteborgs universitetsbib-
liotek får Greta Renborgs pris 2007. I sin motivering skriver juryn:
”Kvinnohistoriska samlingarna får priset för att det på ett utmärkt
sätt illustrerar universitetsbiblioteks ”tredje uppgift”: att ge alla, så-
väl elever, studenter och lärare på olika nivåer som en intresserad all-
mänhet tillgänglighet till och kunskap om sina samlingar. Personalen
vid Kvinnohistoriska samlingarna tillgängliggör kvinnohistorien och
marknadsför samlingarna på ett estetiskt, lättillgängligt och ”lätt-
klickbart” sätt som väcker nyfikenhet och intresse och som lockar till
studier och läsning.” Priset delas ut av Svensk Biblioteksförening.

Genom sitt kreativa och pedagogiska arbete på webben marknads-
för biblioteket sina samlingar bl a via innehållsrika och tydliga tema-
portaler. Sedan ett par år arbetar man t ex med ett portalprojekt som
på sikt planeras kunna utgöra en sammanhängande historik över
kvinnorörelsen på webben. Portalerna rymmer biografier över före-
gångskvinnor och pionjärer, ett rikt bildmaterial, viktiga historiska år-
tal, offentligt tryck, propagandamaterial och pamfletter och mycket,
mycket mer. 

Kvinnohistoriska samlingarna har ett elektroniskt textarkiv som
innehåller äldre svenska kvinnotidskrifter. En förteckning över hand-
skriftssamlingens material finns på hemsidan liksom ett digitaliserat
brevskrivarregister. Vidare finns en elektronisk referenstjänst där
man svarar på faktafrågor och lämnar litteraturtips. 

Juryn har bestått av Ulla Brohed, bibliotekarie, ordf, Gunilla Berg-
lund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Mar-
gareta Brundin, biblioteksråd vid Sveriges Riksdag och Henriette Zorn,
chefredaktör för Biblioteksbladet.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 21:a gången ut Greta Ren-
borgs marknadsföringspris. Det sker den 24 maj under Biblioteksda-
garna i Stockholm. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om
5 000 kr. 

PAx

Kvinnohistoriska samlingarnas hemsida har adress
www.ub.gu.se/kvinn/

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

Fakta och forskning

På föreningens hemsida har en ny avdelning börjat 
växa fram. Under rubriken Fakta och forskning samlar
vi statistik, länkar och på sikt även information om
aktuell biblioteksforskning. Har du idéer på innehåll är
du välkommen att kontakta Anna Kåring Wagman på
föreningens kansli akw@biblioteksforeningen.org.
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En viktig debatt om bibliotekens funktion i
2000-talets Sverige har blossat upp. Biblio-
tekens betydelse för läskunnighet och folk-
bildning samt för framväxten av folkrörelser
och välfärdssamhälle under 1900-talet är väl
dokumenterad och oomstridd. 

2000-talets samhällsutveckling kommer
att präglas av delvis andra fenomen och ut-
maningar. Om dessa vet vi idag lite. Men att
informationsflödet ökar snabbt är uppenbart
och att betydelsen av kunskap ökar kan vi
vara säkra på. 

Utvecklingen på IT-området har förändrat
sättet att se på information. Idag handlar
kunskapsinhämtning inte om hur vi ska få
tillgång till information, utan snarare om hur
vi filtrerar det flöde av hög- och lågkvalitativ
information som sköljer över oss. Det blir allt
viktigare att kunna lokalisera och utvärdera
informationen för att kunna tillgodogöra sig
denna som kunskap. Denna informations-
kompetens bygger på god läsförståelse och
bred allmänbildning som i sin tur förutsätter
hög kvalitet i utbildningssystemet. 

Bibliotekens funktion som kunskapsinsti-
tution har under senare år blivit allt tydligare.
För 20 år sedan var folkbibliotekens utlåning
av skönlitteratur väsentligt större än utlå-
ningen av facklitteratur. I dag är förhållandet
det omvända. Under 2005 genomfördes 11,5
miljoner lån vid landets forskningsbibliotek,
mer än dubbelt så många som 1999. Dessa
trender förklaras framför allt av utbyggnad
och förändring i utbildningssystemet. 

För att rusta Sverige för globaliseringens
utmaningar måste vi skapa en förstklassig
infrastruktur för kunskap. En av byggstenar-
na är ett världsledande bibliotekssystem. Det
finns ett betydande, men allt för lite diskute-
rat, samband mellan å ena sidan bibliotek
och informationskompetens och å andra si-
dan kunskap och tillväxt. Läsande och konti-
nuerlig fortbildning måste ges bästa möjliga
förutsättningar för alla. Det måste vara lika

självklart att skolbarn i lågstadiet har till-
gång till bemannade skolbibliotek som att
forskare har tillgång till förstklassiga forsk-
ningsbibliotek och kommuninvånarna har
god tillgång till högkvalitativa folkbibliotek. 

I ljuset av detta ser allt fler behovet av en
nationell och samlad bibliotekspolitik som
gör allt detta möjligt. Frågan griper in i såväl
den nationella utbildnings- och skolpolitiken
som kulturpolitiken. 

Vi vill därför uppmana kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth, skolminister Jan Björk-
lund och utbildningsminister Lars Leijonborg
att ta initiativ till en brett sammansatt utred-
ning med uppdrag att formulera en nationell
biblioteksstrategi. Utredningen bör få både
övergripande och mer konkreta frågor att ar-
beta med. Till de konkreta hör att beskriva
hur olika institutioner inom utbildnings- och
biblioteksväsendet ska samverka för att nå
gemensamma, tydliga och utvärderingsbara
mål. Utredningen bör också få i uppdrag att
utvärdera den tio år gamla bibliotekslagen.
De mer övergripande frågorna bör inbegripa
att ta fram en biblioteksstrategi för bibliotek-
ens roll i 2000-talets kunskapssamhälle. Det
behöver inte vara svårt. Våra nordiska gran-
nar har i många avseenden kommit längre än
Sverige. Utredningen kan därför med fördel
hämta inspiration från den norska Bibliotek-
reform 2014, den finska Biblioteksstrategi
2010 och från den danska Biblioteksstyrel-
sens arbete. 

Om Sverige skall bli ett kunskapssamhälle
i världsklass krävs en förstklassig infrastruk-
tur för kunskap. Satsa på biblioteken!

Britta Lejon
ordförande

Svensk Biblioteksförening

Niclas Lindberg
generalsekreterare

Svensk Biblioteksförening

Beviljade resestipendier
2007

Vid första ansökningstillfället i mars
2007 beviljades resestipendier för
totalt 129 000 kronor. Sammanlagt
hade 40 ansökningar inkommit. 
Följande resestipendier beviljades:

Carolina Landin och Ann-Christine
Lagerhammar, bibliotekariestuderande,
Lund för studieresa till Tower Hamlets,
London för att se Idea Stores.

Västerviks kommunbibliotek för 
studieresa till Finland.

Maria Bohlin, Biblioteket, Södra Älvs-
borgs sjukhus för konferens om Clinical
Librarianship i York, England.

Anna Hällgren och Eeva Andersen,
Lövångers bibliotek för studieresa till 
London.

Åke Nygren, Stockholms stadsbibliotek
för konferensen Online EDUCA 2007 i 
Berlin.

Berit Wijk Tegenrot och Teresia 
Palander, Heleneholms gymnasiebiblio-
tek, Malmö för studieresa till England.

Kerstin Ekenberg, Kultur och Fritid,
Järfälla för Culture and Communication i
Toronto, Kanada.

Carita Långsjö Rabo och Henrika
Åström, Nykvarns bibliotek för studie-
resa till Berlin.

Astrid Evasdotter, Statens Musik-
bibliotek för IAML-konferens i Sydney,
Australien.

Karin Christensen, Universitets-
holmens gymnasium, Malmö för del-
tagande i NordINFOLITs sommarskola.

Är du intresserad av att t ex fördjupa dina
kunskaper inom ett speciellt område?
Alla medlemmar i Svensk Biblioteks-
förening kan ansöka om resestipendium.
Bidrag kan sökas två gånger per år.
Ansökningarna ska vara inne före 31 mars
och 30 september. Läs mer på föreningens
hemsida www.biblioteksforeningen.org.

Livlig biblioteksdebatt
Upptäck det moderna biblioteket

Svensk Biblioteksförenings ordförande Britta Lejon och generalsekreterare Niclas
Lindberg uppmanade i en debattartikel kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth,
skolminister Jan Björklund och utbildningsminister Lars Leijonborg att ta initia-
tiv till en brett sammansatt utredning med uppdrag att formulera en nationell
biblioteksstrategi. Artikeln var införd i bl a Blekinge Läns Tidning och Gotlands
Tidningar i mitten av april och återfinns här nedan i sin helhet.
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Biblioteksdebatt i riksdagen

Veckan efter påsk diskuterade riksdagen biblioteksfrågor
vid två tillfällen, dels vid behandlingen av Kulturutskottets
betänkande om bibliotek och litteratur dels vid interpella-
tionsdebatten om avgifter på boklån. Vid båda tillfällena
blev Svensk Biblioteksförenings arbete uppmärksammat.

Onsdagen den 11 april behandlades Kulturutskottets betänkande
2006/07:KrU6. Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas
Lindberg hade inför den debatten efterlyst besked från moderaterna
om de fria boklånen. Vid det tillfället deltog dock ingen av kultur-
utskottets moderata ledamöter och beskeden uteblev.

Däremot var övriga partier mycket överens om vikten av fria bok-
lån. Flera ledamöter hänvisade även till Svensk Biblioteksförening och
arbetet för en nationell bibliotekspolitik. Siv Holma (v) efterlyste be-
sked från allianspartierna i frågan om en utvärdering av biblioteksla-
gen och en nationell plan för biblioteken. Både Cecilia Wikström (fp)
och Dan Kihlström (kd) instämde med Siv Holma och utlovade att alli-
ansregeringen återkommer i biblioteksfrågan.

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg var
nöjd med Kulturutskottets betänkande.

– Det är mycket glädjande att Kulturutskottet så tydligt markerar
bibliotekens betydelse. Arbetet med att få till stånd en nationell bib-
liotekspolitik och utvärdering av bibliotekslagen går nu vidare. Ut-
skottet menar att det ankommer på regeringen att ta initiativ i frågan
och vi kommer nu från föreningens sida fortsätta diskussionerna med
departementet, sa Niclas Lindberg i en kommentar.

Två dagar senare var det interpellationsdebatt i kammaren. Leif
Pettersson (s) hade i en interpellation till kulturminister Lena Adel-
sohn Liljeroth (m) frågat om kulturministern avsåg att ta initiativ till
ett förslag som syftar till att möjliggöra avgifter på bibliotekslån samt
om kulturministern avsåg att agera för att stärka bibliotekens roll i
svenskt kulturliv? I debatten sa kulturministern bland annat: ”Låt
mig först och främst klargöra att jag som kulturminister inte kommer
att verka för att lägga fram ett förslag om att avgiftsbelägga biblio-
tekslån, varken för barn eller vuxna. Detta har jag sagt tidigare, och
jag säger det gärna igen.

Biblioteken är en grundläggande del av den kulturella infrastruktu-
ren och en symbol för ett fritt och öppet samhälle. För litteraturen och
läsandet är biblioteken en självklar resurs.” 

Protokoll från de båda debatterna finns på riksdagens hemsida.
PAx

Scenprogram under 
Bok & Biblioteksmässan 
Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 27–30 september
kommer Svensk Biblioteksförening att ha värdskapet för
scenen i E-hallen under torsdagen och fredagen. Vi inbjuder
nu alla institutionella medlemmar att komma med förslag
på scenprogram och presentationer. Vi kommer sedan att
göra ett urval av förslagen.

Ett scenprogram är ca 15 minuter långt. Föreningen står för scenhy-
ra 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 delta-
gare. Är ni intresserade av att medverka skickar ni er idé till Wiviann
Wilhelmsson på vårt kansli ww@biblioteksforeningen.org Scenvärd
är Johanna Hansson. Intresseanmälan till scenprogrammet vill vi ha
senast 23 maj.

PAx

Årsmöte 23 maj!

u
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna 
till Svensk Biblioteksförenings årsmöte 
onsdagen den 23 maj kl 15.00 på Folkets Hus,
Barnhusgatan 12–14, i Stockholm.

Årsmötet är öppet för alla medlemmar (enskilda och insti-
tutionella) i Svensk Biblioteksförening.  Hämta ditt röstkort i
god tid före årsmötet. Registreringen öppnar kl 11.00 på ons-
dagen. Om du har betalt din medlemsavgift efter 11 maj mås-
te du ha ett inbetalningsbevis att visa upp. Observera att röst-
ning via ombud ej är tillåten. Man kan företräda sitt biblioteks
röster och samtidigt ha en enskild röst, men man kan ej före-
träda andra bibliotek eller andra enskilda medlemmar. För att
enbart delta i årsmötet krävs ingen anmälan. 

Årsmöteshandlingar har skickats ut till alla medlemmar.
Har du ännu inte fått materialet bör du omgående kontakta
föreningens kansli 08-545 132 30. Materialet finns även att
hämta på föreningens hemsida. Klicka på ”Om föreningen”
och välj sedan underrubriken ”Årsmöte”.

Välkomna!

Nytt nätverk – om äppelhyllor

Nu har Svensk Biblioteksförening närmare tjugo nätverk. Det
senaste är “Svensk Biblioteksförenings nätverk för bibliotek som
har äppelhyllor”. Läs mer om det nätverket och de andra på för-
eningens hemsida www.biblioteksforeningen.org. Klicka på Nät-
verk i menyn till vänster. 



23–25 maj, Stockholm
Biblioteksdagarna 2007
Biblioteken står inför fortsatt stora för-
ändringar – och rejäla utvecklingsmöj-
ligheter. Vilken roll spelar faktorer som
interaktivitet, självservice, dialog,
användarinflytande, användarstyr-
ning och feedback? På Biblioteksdagar-
na 2007 kommer vi att diskutera bib-
lioteken och senmoderniteten – Biblio-
tek 2.0 
Arr: Svensk Biblioteksförening

10–12 juni, Aarhus, Danmark
Elevations – The Networking 
Library
Elevation: the action of fact of raising
or being raised to a higher or more
important level, state or position. In
an international perspective the 17th
Halmstad Conference formulates a
strong statement about the necessity
for libraries to include and engage in
untraditional partnerships – and
offers conference participants an
inspiring platform to create new ones.
Arr: Halmstadskonferensgruppen
Mer info: www.elevations.dk

11–14 juni, Stockholm
28th IATUL Conference ”Global
Access to Science
28th IATUL Conference ”Global Access
to Science – Scientific Publishing for
the Future” Scholarly Communication,
Science Publishing, E-science är några
av de utvecklingsområden som ingår i
konferensprogrammet. Plats är Kungli-
ga Tekniska Högskolans Bibliotek
(KTHB).
Arr: TeknologiBiblioteken i samarbete
med International Association of
Technological University Libraries
(IATUL)
Mer info: www.lib.kth.se/iatul2007/

13–15 juni, Vienna (Austria)
11th International Conference on
Electronic Publishing
Openness in Digital Publishing: Aware-
ness, Discovery and Access. ”Open-
ness” is a broad philosophical as well
as technical tenet that underlies much
of the innovation in the creation and
consumption of Internet technologies,
which are in turn transforming scho-
larly communications, practices and
publishing across the disciplines and
around the world. ELPUB 2007 is devo-
ted to examining the full spectrum of
”openness” in digital publishing, from
open source applications for content
creation to open distribution of con-
tent, and open standards to facilitate

sharing and open access.
Arr: Vienna University of Technology
Mer info: www.elpub.net

18–19 juni, Stockholm
13. Nord I&D ”The Human side of
IT”
Läs Call for Contributions och annat
om konferensen på
nordiod2007.sfis.nu
Arr: Svensk förening för informations-
specialister
Mer info: nordiod2007.sfis.nu

19–21 juni, The Lowry, Manchester,
UK
Joint Use Libraries
Joint use libraries are libraries serving
more than one group of users (eg
school-public libraries, university-
public libraries). This three day confe-
rence organised by evidence base at
the University of Central England
offers practitioners, researchers and
policymakers interested in joint use
libraries a unique opportunity to meet,
network and share experiences. The
programme will include: case studies:
short reports of a activities or projects
reflective papers discussing a range of
activities or an area of research. pos-
ters: visual presentations of a case
study or issue, with opportunities for
informal discussion optional visits to
local joint use libraries social events.
Arr: University of Central England
Mer info: www.ebase.uce.ac.uk/Join-
tUSeConference.htm

13–16 augusti, Borås
Featuring the Future
6th International Conference on Con-
ceptions of Library and Information
Science. CoLIS is a series of internatio-
nal conferences for which the general
aim is to provide a broad forum for the
exploration and exchange of ideas in
the field of library and information sci-
ence (LIS). To be examined at CoLIS 6
are theoretical and empirical research
trends in LIS, together with socio-cul-
tural and technical issues relating to
our understanding of the various roles,
natures, uses and associated rela-
tionships of information, information
systems, information processes, and
information networks.
Arr: Swedish School of Library and
Information Science University College
of Boras & Goteborg University
Mer info: www.hb.se/colis

19–23 augusti, Durban, Sydafrika
IFLA 2007 ”Libraries for the future”
Mer info:
www.ifla.org/IV/ifla73/index.htm

27–30 september, Göteborg
Bok & Biblioteksmässan
Arr: Bok & Bibliotek i Norden AB
Mer info: www.bok-bibliotek.se

16 november, Lund
Rörliga bilder – rör det biblioteken?
Under de senaste åren har vi haft en
fullständigt explosionsartad utveck-
ling vad gäller tillgången till rörliga bil-
der i digitaliserade arkiv. Journalfilmer,
privata hemvideor, amatörinspelning-
ar från olika evenemang med mera,
ställs nu till förfogande i allmänhetens
och forskningens tjänst. Hur berör det-
ta oss på biblioteken? Vilken roll ska vi
ha i förmedlingen av detta material?
För att får svar på dessa frågor och för
att orientera oss i den utveckling som
pågår inbjuder Svensk Biblioteksför-
ening in till en heldagskonferens freda-
gen den 16 november.
Arr: Svensk Biblioteksförening

28–30 januari, Zadar, Croatia
Providing Access to Information for
Everyone – 16th BOBCATSSS
We are pleased to announce the16th
BOBCATSSS Symposium, 28–30 Jan
2008, Zadar, Croatia. Contributions in
any form – workshop, paper, poster
presentation – are welcome. The main
theme for 2008 is ”Providing Access to
Information for Everyone”. Thinking,
you would like to be part of this inno-
vative congress? Just offer a contribu-
tion! We are looking forward to your
informative concepts until 15 May
2007. 
Arr: BOBCATSSS 2008 Organisation
Team
Mer info: www.bobcatsss2008.org

Kalendarium
Maila info till kalendariet: pax@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http://www.biblioteksforeningen.org
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B Posttidning
Svensk Biblioteksförening
Box 3127, 103 62  Stockholm

Lund 046 270 04 00
Göteborg 031 710 29 50
Stockholm 08 705 80 17

www.axiell.se

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

Med Axiell Arena välkomnar vi användaren att kommunicera mer och på många olika sätt med biblioteket, 
med varandra och omvärlden. Därmed integreras bibliotekssystemet ännu mer med webben och erbjuder 
såväl fler standardfunktioner som helt nya tjänster. Axiell Arena är vårt svar på Bibliotek 2.0!

Ett axplock finesser:
Gadgets – sätt biblioteket i frontlinjen! Låt användaren utöka sin personliga Google-sida för att kunna 
söka direkt i bibliotekskatalogen och ta emot uppgifter om sin lånestatus på biblioteket (översikt över 
lån, reservationer, eventuella skulder etc.).
Kluster – pedagogisk uppställning av träfflistan! Kluster grupperar sökresultatet efter t.ex. medietyp 
(bok, film, artikel, talbok etc.), språk, författare eller ämne och länkar vidare till själva katalogposten.
Taggar – användaren har möjlighet att själv definiera innehållet genom att t.ex. lägga egna sökord på 
en specifik titel.
Förslag på sökfråga – under tiden sökfrågan skrivs in.
Recensionsmöjligheter – användaren kan själv publicera omdömen om en läst bok, betygsätta den 
och även läsa andras omdömen.
Min sida – där kan användaren, bland mycket annat, se sina omdömen och taggar.
Integration – möjlighet att integrera katalogen med bibliotekets hemsida.

Vi ses på Biblioteksdagarna i Stockholm den 23 – 25 maj!
Kom och träffa oss i vår monter så berättar vi mer om Axiell Arena.
Passa på att lyssna på Boris Zetterlunds tankar kring Bibliotek 2.0 – den 25 maj kl. 12.45.
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