
Biblioteksbladet
04:2008
årgång 93



2 biblioteksbladet [4:2008]

Innehåll Förord Biblioteksbladet 04:2008

 3   ”Bedrövligt och pinsamt”. 
Åsa Ekström

 4  Bibliotek och demokrati i 
praktiken. Anders Ericson

 8  Kulturens hus – en succé!  
Åsa Ekström

 11  Terje Höiseth: ”Vi måste 
jobba betydligt närmare 
studenterna”.  Åsa Ekström

 13  Nyfiken på Detlef Barka-
nowitz…. Henriette Zorn

 15   Bildning och pedagogik ur 
ett demokratiskt perspek-
tiv. MarieLouise Samuelsson

 17  Fördelar och risker med 
nätverk. Åsa Ekström

 18  Hallå där … Agneta  
Edwards. Henriette Zorn

 21  Bilden av bibliotekarien: 
Moralens brunbeiga väk-
tare. Åsa Ekström

 22  Halmstadskonferensen 
2008: ”Vaddå sälj biblio-
teket?”. Henriette Zorn

 26  Vad gör biblioteken för att 
nå de unga? Åsa Ekström

 27   Läsfrämjande arbete: Bok 
på rymmen – en succé! 
Henriette Zorn

 28   Kartläggning om gåvo-
böcker och föräldragrupper 
i Västmanland.  
Cay Corneliuson

 31   Ny rapport om inköps-
stödet. Henriette Zorn

 32  Library Lovers: Bu eller bä? 
Åsa Ekström

 34  Värdet av personarkiv.  
Lars Furuland 

 Bibliotek som motor för stadsför- 
 nyelse, kan det vara nåt? Efter att  
 ha varit på konferens och hört åt- 
 minstone två herrar skryta om 

biblioteken man byggt och om att man satsat 
hur mycket pengar som helst på det, måste 
ju svaret bli ett rungande ja! Fast bibliote-
ket i Drammen i Norge och det som planeras 

i Mölndal i Göteborg är bara en del av en större helhet – en flashigare 
helhet och en mer teknikstinn. Säg kunskapspark eller upplevelsetorg 
eller kulturell saluhall (Kulturhus är passé) – magiska ord som tycks 
öppna de kommunala portmonnäerna i större utsträckning än jäm-
mer över minskade medieanslag eller slitna lokaler. I Drammen ville 
man ha en arkitektonisk prydnad för orten och regionen. Det var borg-
mästaren själv som på konferensen stolt talade för den imponerande 
varan: 22 000 kvadratmeter kunskapspark i två plan för 450 miljoner 
kronor – inte undra på att han såg i det närmaste oberörd ut när jag 
berättade vad Halmstads nya bibliotek har kostat. Drammenbibliote-
ket, som numera utgörs av tre bibliotek: länsbibliotek, stadsbibliotek 
och högskolebibliotek, fick 5 500 kvadratmeter av kunskapsparkens 
22 000 och så fick man 20 miljoner att handla grejor för, dvs uppgra-
dera biblioteket. Återlämningsautomater, utlåningsautomater, 70 
datorer med spel – kort sagt ett bibliotek som är så mycket mer än 
bara böcker: upplevelser, mötesplats, debattarena, utställningar, fö-
reställningar etc. Framgången lät inte vänta på sig. Besöken tredubb-
lades, antalet nya låntagare ökade med 100 %, utlåningen av vuxen- 
och barnböcker ökade… Allt ökade. Hårt och målinriktat arbete över 
tid ger resultat, för att citera borgmästaren. Och mycket pengar, kan 
man tillägga. 

I Mölndal tänker man också stort och i flera plan. Man tänker biblio-
tek som en del av ett köpcentrum med inomhusgata, kulturlokaler, mat 
och upplevelser. Från Kapp-Ahl (kommersen) ska man kunna komma 
rätt in i biblioteket (kulturen) som även ska rymma ett upplevelsetorg 
med diverse bokstavskombinationer: dvd, cd, mp3… Mölndals kultur- 
och fritidschef betonar vikten av design när det gäller att skapa en att-
raktiv mötesplats. Wingårdh Arkitektkontor (vem annars?) ritar.

Jag börjar tänka förbjudna tankar. Jag tänker manligt och kvinn-
ligt, hårda (teknik) och mjuka (böcker) värden och på vad som räknas 
här i världen, vad det är som gör att man plötsligt är beredd att satsa. 
Mycket. På bibliotek. Är det månne möjligheten till storslagen arki-
tektur, designade glashus som man kan fylla med modern teknik som 
lockar? Bibliotek som dörröppnare för stora visioner? Bibliotek har 
kulturell cred. Den vill man åt. När man tänker stort.

*
svt:s Rapport hade i mitten av april ett nyhetsinslag om som-insti-
tutets biblioteksmätning. Den visar att biblioteken är den institution 
som allmänheten har högst förtroende för, före sjukvård, banker, 
domstolar och riksdag. I inslaget intervjuas några besökare som talar 
om biblioteket som en fast punkt i en annars föränderlig värld, som 
ett ställe utan agenda, som en av de mest oberoende instanserna och 
som en plats där man inte blir dåligt behandlad.  

En ung person i inslaget säger: ”Biblioteken är väldigt viktiga inte 
minst ur demokratisk synvinkel, att alla har tillgång till information. 
Internet finns förvisso men Internet ger andra bitar än vad bibliotek 
och böcker gör…” 

När katten själv får bestämma. Henriette Zorn
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Biblioteket i Bromölla får inte 
vara med i Facebook och Myspace 
enligt kommunens IT-grupp. 

– det är både bedrövligt och pinsamt, 
menar bibliotekschefen Mia Persson Fröjd.

Det var i höstas som kommunens it-grupp 
stoppade Bromöllabibliotekets deltagande 
i Facebook och Myspace. Under en lång tid 
hade den vikarierande och drivande barn- och 
ungdomsbibliotekarien Lina Ydrefelt byggt 
upp en fungerande verksamhet på webben, 
dels för att ha kontakt med andra bibliotek, 
dels för att nå de unga som kanske inte alla 
gånger använder sig av de traditionella kanal-
erna. Efter avstängningen från webben var 
känslorna upprörda från bibliotekets sida 
men mattades av något när man fick veta att 
frågan skulle utredas innan slutgiltigt beslut 
fattades. Efter nästan ett halvt års väntan har 
så slutligen styrgruppens samordnare Patrik 
Öhman presenterat sin ”utredning” – den 
som ligger till grund för beslutet. Det rör sig 
snarare om en enkät om sex kommunbib-
lioteks närvaro på Facebook och Myspace. 
Undersökningen visar att Eksjö är den enda 
av de aktuella kommunerna som gjort en 
formell prövning av licensavtalet innan de 
gick med i Myspace. Enligt bibliotekschefen 
i Eksjö, Ola Djurfeldt, fanns det inga som 
helst juridiska aspekter som gjorde att man 
inte kunde tillåta bibliotekets närvaro på My-
space. Han har ingen förståelse för hur man 
har resonerat i Bromölla. 

– Det handlar om gratis marknadsföring 
för att nå en grupp som är svår att nå på de 
mer traditionella sätten. Det är lättare för 
dem att upptäcka biblioteket på Myspace än 
genom den vanliga, kommunala informa-
tionssidan på webben.

De övriga kommunerna, Botkyrka, Norr-
köping, Nässjö, Strängnäs och Olofström, 
finns med i nätverken ändå. Men Bromölla 
väljer en egen väg. Patrik Öhman vill inte 
tala med bbl utan låter kommunjuristen Bo 
Johansson, som också suttit i it-gruppens 
styrgrupp, förklara hur man resonerat. 

– Kommunen som organisation kan inte 
registrera sig som enskild användare och 

ska därför inte heller vistas på Facebook eller 
Myspace. Det är en slutsats som jag drar och 
står för, baserad utifrån licensavtalet, säger 
Bo Johansson.

Har du rådgjort med jurister på Sveriges Kom-
muner och landsting under resans gång?

– Nej.
Varför inte?
– Jag anser att det inte har behövts efter-

som jag står för mina invändningar och slut-
satser. Dessutom tror jag att det inte är i dessa 
sociala forum som kommunen ska vara. Det 
finns andra alternativ.

Vilka då?
– Det kan jag inte svara på just nu.
Han kan inte heller förklara hur de olika 

kommunbiblioteken i landet kan tolka och 
komma fram till så vitt skilda beslut. Sam-
tidigt är det ett faktum att vi lever i en tid 
när många intressenter kämpar om att få 
de ungas uppmärksamhet, bland annat svt 
och tv4 som vill ha fler unga tv-tittare. tv-
bolagen gör genom att exempelvis finnas på 
forum som Joost och YouTube – där de unga 
finns. Risken finns att biblioteket förlorar en 
generation framtida besökare. Biblioteks-
chefen Mia Persson Fröjd skriver i ett mejl 
till bbl att beslutet är både bedrövligt och 
pinsamt:

– Våra möjligheter att utveckla vår verk-
samhet ”stryps” på ett mycket märkligt sätt. 
Vi har inte fått vara med i utredningspro-
cessen och har inte fått någon information 
under ärendets handläggning. Beslutet har 
fattats i det slutna rummet och delgetts oss 
i form av ett protokoll. Beskedet har tagit ca 
ett halvt år och gäller specifikt Myspace och 
Facebook. Att vi med den erfarenheten, skul-
le ansöka om tillstånd att få finnas i något 
annat digitalt rum, är knappast troligt. Vi får 
rätta in oss i ledet och acceptera att Bromölla 
inte kommer att finnas i framkanten vad gäl-
ler närvaron i de digitala rummen. 

Lina Ydrefelt, som satsat mycket av sin en-
ergi i arbetet med att möta de framtida unga 
besökarna där de finns idag, är oerhört be-
sviken, också över att biblioteksledningen i 
princip lägger sig platt. 

– Det kommer att få ödesdigra konsekven-
ser eftersom det är ett omöjligt ställningsta-
gande att inte bry sig om webben. Jag undrar 
vad de har för mandat att fatta sådana beslut. 
Lycka till! säger jag bara.

Själv har hon sagt upp sig och fått ett nytt 
jobb som arbetsledare på barn och ungdoms-
avdelningen på Kristianstad bibliotek. 

Åsa Ekström

”Bedrövligt och pinsamt”
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 Demokratiskt underskott handlar  
 inte bara om eu, det är mera subtilt  
 än så. Både på riks- och lokalnivå 

blir samhället mera komplicerat; Att begripa 
vad som egentligen pågår kräver allt mer av 
människor. Globaliseringen av ekonomin 
gör omvärldsanalys och planering svårare 
och apatin sprider sig. Gradvis blir det offent-
liga ”moderniserat” men för den skull inte 
mera demokratiskt. New Public Management 
har etablerat sig nästan lika effektivt inom 
socialdemokratin som hos nyliberalerna. 
Resultatet är att experterna får råda, jämför 
bl a med Jacques Rancière, vars bok Hatet mot 
demokratin nyligen kom på svenska. 

Informationen från det offentliga har på 
många sätt blivit bättre, men mest när det 

gäller teknik och distribution. Efter tolv år 
har den norska regeringens webbportal ge-
nomgått två större omstruktureringar, själv-
klart med bättre användarvänlighet som 
resultat, och det pågår en märkbar professio-
nalisering av många kommuners hemsidor. 
Men offentlig information är inte detsamma 
som objektiv, obunden samhällsinforma-
tion. sou:ar och nou:ar, dvs statliga utred-
ningar, ska vara balanserade och sakliga men 
i många andra typer av offentliga dokument 
är det en regerings, en statlig myndighets 
eller en kommunpolitisk majoritets åsikter 
som dominerar. Med andra ord myndighets-
information, för att inte säga propaganda 
(efter många års personliga tvivel om det 
offentliga Bibliotek-Norges förhållande till 

offentlig information skrev jag 2001 boken 
Videst mulig informasjon, recenserad bland 
annat i bbl nr 8/2002 av Yngve Johnsson).

Samtidigt har den fjärde statsmakten på 
många områden blivit en skugga av sig själv. 
Trivialiseringen och tabloidiseringen i pres-
sen ökar. Våldskriminalitet överrapporteras 
medan utrikesbevakningen nästa försvinner. 
Det sker en utslätning till en överlag lägre 
nivå som följd av att hänsyn till marknaden 
går före journalistiska ideal. Och elektro-
niska media har aldrig varit annat än ytliga. 
Att de sällan ger hyperlänkar till källor eller 
till fördjupande texter beror inte på rädsla 
för att länkarna skulle vara ostabila utan på 
att läsare som klickar sig vidare också klickar 
sig bort från webbannonserna. Inom den för-

Bibliotek och  
demokrati i praktiken

För att biblioteket ska överleva vill många satsa mer på upplevelser 
och lärande, men här finns stark konkurrens: Satellit-tv, Second Life 
och Google finns överallt och det räcker bra, menar många. När det 
gäller goda informationstjänster håller konkurrenterna däremot på 
att förfalla, något som folkbiblioteken borde utnyttja. Biblioteken  
har goda principer om demokratiska tjänster men saknar praktiska 
modeller. 
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ArtikelSök® har länge varit genvägen till miljoner 
kvalitetssäkrade artiklar från 15 dagstidningar och 
550 tidskrifter. På biblioteket. 

Men nu kan du teckna ett specialavtal, som ger dina 
besökare möjlighet att även i hemmets lugna vrå söka, 
hitta och läsa allt.

Norrköping är en av kommunerna som har satsat på 
en expansion av det digitala biblioteket.

– Servicen blir ännu bättre med ArtikelSök. Man får 
snabbt och enkelt tillgång till våra tjänster var som 
helst ifrån, när som helst, säger Ola Gustafsson, chef 
för Fackavdelningen och IT-ansvarig.

Även grundskolorna och gymnasieskolorna omfattas 
av avtalet. Allt som krävs är lånekort och PIN-kod. 
– ArtikelSök är ett bra verktyg i skolarbetet, till exempel  
när eleverna skriver uppsatser eller projektarbeten. 
Man får russinen i kakan. Nu har eleverna och lärarna 
dessutom tillgång till tjänsten hemifrån, säger Elisabeth  
Cserhalmi, bibliotekarie på De Geergymnasiet.

Vill du veta mer om ArtikelSök?

Välkommen till oss på BTJ. 

www.btj.se  Telefon 046 18 00 00
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djupande, balanserande och obundna infor-
mationen borde folkbiblioteken alltså kunna 
öka sin insats. Teorin fi nns redan: ifla/
unesco har sedan 1949 i sitt biblioteksma-
nifest haft formuleringar om att biblioteken 
ska garantera att alla invånare kan hålla sig 
väl informerade så att de kan ta en aktiv roll 
i samhället. En fördjupning fi nns i Statement 
on Libraries and Intellectual Freedom från ifla/
faife 1999. Här står bl a: ”Librarians and 
other professional libraries staff shall fulfi l 
their responsibilities both to their employer 
and to their users. In cases of confl ict be tween 
those responsibilities, the duty towards the 
user shall take precedence.” Och i Svensk 
Biblioteksförenings remissvar till den natio-
nella ”demokratiutredningen” (sou 2000: 1, 
Tid för Demokrati) efterlyser man bl a ”ett 
offentligt fi nansierat informationssystem 
fristående från politiska och kommersiella 
intressen”. 

Svensk debatt. Sverige har också en inspi-
rerande förhistoria här. 1975 startade den so-
cialdemokratiska lokalpolitikern Ture Ed bom 
en debatt i Biblioteksbladet: Det politiska bib-
lioteket. Huvudidén var ”att folkbiblioteken 
skulle ges en betydligt större roll i samhällets 
politiska liv än de dittills hade haft. Bibliote-
ken skulle bl a verka för att fl er medborgare 
deltog i samhällsdebatten genom att ’meto-
diskt ge röst och rum åt opinionen’ och ’vara 
en alldeles naturlig partner till partierna och 
politiska grupper’, på ett sätt som var fören-
ligt med bibliotekens partipolitiska neutrali-
tet. På det här sättet skulle biblioteken bidra 
till en vitalisering av den lokala demokratin, 
som allmänt ansågs hotad efter de omfattan-
de kommunsammanslagningar som hade ge-
nomförts från 1950-talet och framåt”, enligt 
Anna-Lotta Jadinge (Anna-Lotta Jadinge: Det 
politiska biblioteket <http://www.abm.uu.se/
publikationer/2/2003/189.pdf> : Folkbibliote-
ket som rum för medborgardeltagande och 
offentligt samtal. Magisteruppsats vid uni-
versitetet i Uppsala, 2004. Också Jan Ristarp 
och Lars G. Andersson skrev om debatten i 
boken Mitt i byn! från 2001). 

I debatten var de fl esta mer eller mindre 
överens med Edbom. Men debatten dog ut. 

En orsak var, som jag tolkar det, en allmän 
känsla av att detta kunde hota bibliotekens 
neutralitet. I ett försöksprojekt visade det sig 
att bara 6,5 % av de besökande utnyttjade 
tjänster där bl a partier och organisationer 
fi ck ordna utställningar och debatter i biblio-
teket. Jadinge skriver: ” Det är svårt att inte le 
en smula. Trodde man att några utställnings-
skärmar på biblioteket skulle göra underverk 
och människor skulle strömma dit i mäng-
der? 6,5 % är för övrigt ingen dålig siffra – det 
innebär att 65 av 1 000 besökare faktiskt hade 
bemödat sig om att titta på informationen. 
Men kanske hade man en annan måttstock 
för engagemang 1978.” 

Kanske det. Men nu har vi www – och bts-
metoden! 

”Biblioteket tar saka”. Våren 2006 tog 
undertecknad ett initiativ som rörde fyra 
samarbetande folkbibliotek i regionen kring 
Moss vid östra sidan av Oslo-fjorden. Här 
pågick en strid om en ny civil fl ygplats nära 
existerande tät bebyggelse, naturområden 
och vattentäkter, och miljöfrågorna var i fo-
kus. Men varken utbyggarna och den lokala 
motståndsgruppen hade vid denna tidpunkt 
egna hemsidor, och kommunerna, länet och 
större delen av lokalpressen var klart posi-
tiva till fl ygplatsen. I det läget gick de fyra 
biblioteken in för att etablera en hemsida på 
nätet med allsidig och utförlig information 
om fl ygplatsen i synnerhet och om fl ygtrafi k 
och luft- och bullerföroreningar i allmänhet. 
Vi länkade till allt vi kunde få tag i av viktiga 
faktadokument, vi erbjöd fasta sökningar 
i nyhetsportaler, debattfora, bloggar och 
Google Scholar, samt i Bibsys och lokala bib-
litotekskataloger. Vi lade vikt vid att presen-
tera relevant material i bibliotekens samling-
ar, inklusive fjärrlån och referensutbud. Den 
här verksamheten gränsade till journalistik, 
dels genom att vi spårade upp och publicera-
de dokument som ingen annan hade lagt ut, 
dels genom att vi startade en blogg där folk 
hölls informerade om den viktigaste utveck-
lingen och om nya resurser på webbplatsen. 
Vid minst ett tillfälle hade vi fått fram infor-
mation innan pressen hittade den. Den här 
webbplatsen blev den första enligt konceptet 
bts – ”Biblioteket tar saka”. Den är väl egent-
ligen den enda som verkligen har varit i drift, 
men liknande tjänster har diskuterats både i 
Norge och i Finland. På bts hemsida (http://
bibliotekettarsaka.no) publicerade jag också 
en ”dummy” av en tjänst som jag kallade 
”Rakt på sak”, där tanken är att biblioteket 
systematiskt tar upp aktuella frågor och ger 
länkar till viktiga förstahandskällor, (goda) 
wikipediaartiklar och annat. Alltså ett viktigt 

supplement till dagspressen som alltmer säl-
lan fördjupar sig i frågorna. 

Skulle man göra detta med riksangelägen-
heter blev man tvungen att upprätta en cen-
tral redaktion och troligen ett större nätverk 
av bibliotekarier. Här blir journalistkompe-
tens nödvändig. bts borde behövas i stor ut-
sträckning just när det gäller ämnen som me-
dia icke prioriterar. Och sådana fi nns det mer 
än nog av. Det amerikanska Project Censored 
får varje år mellan 700-1 000 förslag på saker 
som är bortglömda eller censurerade i ameri-
kanska medier (http://www.projectcensored.
org). Nättidningarna politiken.se och forsk-
ningen.se fungerar delvis på liknande sätt. 

Konceptet bts är tills vidare bara ett privat 
initiativ från undertecknad, men tiden verkar 
ganska mogen för ytterligare. En liknande 
idé dök parallellt upp hösten 2006 i den stat-
liga norska biblioteksutredningen, Bibliotek-
reform 2014. Här beskriver man en framtida 
”bibliotekets samhällsblogg”, med en bred-
are inriktning men med samma grundidé. 
Och under Biblioteksdagarna i Stockholm 
i maj 2007 formulerade sig Internet-gurun 
Michael Casey från usa i liknande banor; bi-
draget till lokaldemokratin är det viktigaste 
för folkbibliotekets framtid, menade han. I 
usa fi nns det några biblioteksbloggar som 
fungerar på detta sätt, t ex i Multnomah, Mis-
sissippi där biblioteket har tjänsten Current 
social issues och i Oshkosh, Wisconsin med 
tjänsten Hot topics. I Sverige fi nns Kunskaps-
spanarna där bibliotekarier är engagerade 
av svt och letar fram aktuella länkar som 
supplement till tv-program. I Danmark har 
Fredrikshavns bibliotek etablerat ”Det demo-
kratiska torget”, något som man snart också 
fi ck i Malmö. 

I boken Kunskapen och livet från 1992 (Inkeri 
Heikkilä, Nordisk Ministerråd, 1992) säger 
en anonym fi nsk bibliotekarie: ”Jag upplever 
mycket starkt, att biblioteket i hög grad lever 
i sin egen värld, åtminstone här, och att en 
naturlig kontakt med omgivningen saknas. 
Förhållandet till den omgivande miljön är 
passivt och likaså förhåller sig utanförstå-
ende grupper passiva till oss”.

Detta är den negativa synvinkeln, men det 
fi nns också en positiv som vi kan kalla det 
framtida proaktiva folkbiblioteket. Här anser 
jag att vi har mycket att hämta. 

Anders Ericson 
Bibliotekarie, frilansjournalist och redaktör 

på Norsk Bibliotekforening. 
Översättning: Henriette Zorn

I höst är Anders Ericson tillsammans med Mikael 
Böök aktuell med boken The Library Takes Up The Case: 
Generating Library Power.

Annonser till BBL 2008 från WAGNER Form AB     080128.

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

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

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

(1) (2)

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

Digital BiblioteksGUIDE

www.wagnerform.se www.wagnerform.se

Pedagogisk OrienteringsBILD
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Exceed Your Imagination

www.teknikhuset.se

CS LIBRARY 2.0
- visas på Biblioteksdagarna i Luleå!

Teknikhuset uppfinner och utvecklar programvara och lösningar med människan i centrum för att göra information och teknologi tillgänglig för alla. Produkterna ut-

vecklas på Microsoftplattformen, men kan tack vare sin öppenhet (SOA, XML, web services, web parts, m.m.) enkelt användas tillsammans med de flesta system på 

marknaden. Våra kunder är kommuner, myndigheter, företag och organisationer med stora krav på säkerhet och tillgänglighet. Teknikhuset har ramavtal med Verva. 

CS Library 2.0 gör Ditt bibliotek till en mötesplats på nätet. I stället för att hänvisa besökarna till en svårtol-
kad OPAC utförs all sökning, presentation och hantering av de personliga uppgifterna direkt i bibliotekets 
vanliga gränssnitt. Någon OPAC behövs alltså inte längre.

Till detta kan läggas unika möjligheter för besökarna att själva skriva in s.k. taggar, betyg, recensioner och 
topplistor. Besökarna kan delta i diskussionsgrupper, starta egna nätverk och umgås med varandra i ett 
särskilt community. Kort sagt allt sådant som besökarna efterfrågar av en modern webbplats.

Vill ni veta vad bibliotekssverige pratar om – besök då Umeåregionens gemensamma bibliotekswebb 
minabibliotek.se eller Stockholms stadsbiblioteks nya webb biblioteket.se. Båda dessa har haft stor påver-
kan på utformningen av CS Library 2.0.

Under Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj demonstrerar Teknikhuset CS Library 2.0.

Kontakta gärna Jakob Harnesk som ansvarar för Teknikhusets bibliotekssatsning.
Tel: 046-240 34 25, 0735-30 21 61. E-post: jakob.harnesk@teknikhuset.se

Att kunna söka, reservera 
och låna om böcker via 
mobilen är inte längre 
bara en vision!

Biblioteket i mobilen! 
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Inför Biblioteksdagarna i Luleå 2008

Kulturens hus – en succé!
Stålverket, hockeylaget i elitserien och de två basketlagen i all ära men Luleås stolthet är numera  
Kulturens hus. På biblioteket har trycket varit så stort att böckerna tagit slut.
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 I kulturens hus i norra hamn  
 träffar jag kommunalrådet Karl Pe- 
 tersen (s) som fortfarande talar skån- 
 ska efter nästan trettio år i Norr-

botten. Han är en av eldsjälarna bakom huset 
där stadsbiblioteket, Norrbottensmusiken, 
konsthall, konsertsalar, konferensrum, café 
och restaurang finns sedan drygt ett och ett 
halvt år. Även länsbiblioteket och länsmusi-
ken har hyrt in sig i huset. Men under flera 
år diskuterades det om det överhuvudtaget 
skulle bli ett kulturhus. En del ville ha ett nytt 
konserthus medan andra ville ha ett nytt bib-
liotek. Kommunalrådet menar att det nume-
ra är högt i tak när det gäller debattklimatet 
i kommunen men så har det inte alltid varit. 
Vissa tankar har helt enkelt inte varit tillåtna 
i staden där sporten och stålverket haft högst 
status. 

– Motståndet var stort mot planerna på 
ett kulturhus i staden. ”Det kommer att bli 
ett skrytbygge som innehåller finkultur för 
ett fåtal människor” hävdade en del av mot-
ståndarna. Andra skeptiker hävdade att det 
var ”otidsenligt och ett stalinistiskt arv med 
kulturhus”, berättar kommunalrådet.

Med facit i hand kan motståndet tyckas en 
aning märkligt idag när minsta kommun till 
varje pris vill ha ett kulturhus i stadsplanen. 
Men för några år sedan var Karl Petersen re-
lativt ensam, även inom det egna partiet, om 
att försöka lyfta fram kulturens betydelse 
för kommunen i kamp med kärnfrågor som 
vård, skola och omsorg. Han själv är en flitig 
kulturanvändare så för honom har det varit 
fullständigt naturligt att våga satsa på kultur. 
Samtidigt medger han att det även handlat 
om timing. 

– En konjunkturuppgång innebar att det 
fanns en investeringsvilja vilket underlät-
tade. Men naturligtvis krävdes även mod för 
att våga satsa på kulturen.

2002 blev frågan om ett kulturhus en val-
fråga och under hösten 2003 fattade kom-
munfullmäktige ett beslut om att bygga Kul-
turens hus. 

– Biblioteket var nog nyckeln. Där fanns en 
chans för alla att enas oavsett partifärg.

Därefter gick det fort. 2005 sattes det första 
spadtaget i marken på den gamla parkerings-
tomten i kvarteret Uttern. Kulturens hus 
ligger centralt placerad intill stadens shop-
pingstråk och med en storslagen utsikt över 
Norra hamnen. 370 miljoner har investerats i 
bygget som blev klart förra året. Politikerna 
har även satsat och höjt kulturanslaget för 
att fylla huset med innehåll. Biblioteket har 
fått en miljon i höjt medieanslag, dessförin-
nan har det legat på samma nivå i tjugo år. I 
Kulturens hus finns nu kommersiella aktörer 

som konferens- och kongressverksamheten 
och restaurangen sida vid sida med biblio-
teket. Och det fungerar väl. Under våren har 
besökarna strömmat till evenemangen och 
de olika verksamheterna i huset. Kommunal-
rådet själv besöker kulturhuset flera gånger i 
veckan, både privat och i arbetet.

– Men det är viktigt för kulturpolitiken 
att vi ständigt för kulturresonemang och ut-
vecklas för att inte stagnera och nöja oss, un-
derstryker Karl Petersen innan han skyndar 
vidare i huset.

Direkt innanför entrédörrarna till det 
14 000 kvadratmeter stora Kulturens hus lig-
ger biblioteket i tre våningsplan. På nedre 
plan finns reception, tidningar, musik och 
barnavdelning, en trappa upp fackböcker 
och datorer och högst upp är skönlitteratu-
ren och ungdomsböckerna placerade. Det 
finns gott om sittplatser där man sitta och 
läsa eller bara beundra utsikten över Norra 
hamn. Kanske slå sig ner i ljudfåtöljerna eller 
vid datorerna. Besökarna, som är uppvuxna 
med sab-systemets logik, blir en aning för-
bryllade när de letar efter böcker i hyllorna. 
Böckerna på barnavdelningen är exempelvis 
sorterade efter teman som djur, kärlek, sport 
etc. Samtidigt är det enkelt och logiskt för de 
ovana besökarna att hitta det de söker efter. 
Bibliotekschefen Britt-Inger Rönnqvist kom 
tillbaka med Norrlandståget för tio år sedan 
efter flera års boende och arbete söderöver. 
Hon arbetade bl a som biblioteks- och kul-
turchef i Gnesta i tolv år innan längtan till-
baka till Norrbotten tog över. Hon såg jobbet 
som bibliotekschef som en utmaning och är 
en av eldsjälarna bakom arbetet med att få till 

stånd Kulturens hus. Det gamla bibliotek et 
från 1962 var så gott som utdömt av perso-
nalen. Det var för trångt och nedgånget, med 
magasin i källaren som krävde många tunga 
lyft. En renovering framstod inte som ett al-
ternativ. Ett av de första stora uppdragen för 
Britt-Inger Rönnqvist blev att få till en omor-
ganisation. Personalen fick åka till Sunnanå, 
damfotbollens högborg, för att utbildas/ 
tränas av skickliga idrottsledare.

– Det gällde ju att få med alla – filialerna, 
bokbussen och vaktmästeriet – för att inse 
att vi tillsammans är en helhet med samma 
mission men med olika funktioner, en men-
tal träning för att få ett aktivt lag helt enkelt. 
Det krävdes enormt mycket jobb men jag 
tycker att vi har lyckats. Men det har inte gått 
i en handvändning att ändra en gammal före-
tagskultur. Tålamod har krävts eftersom en 
del har velat springa fort fram medan andra 
har velat gå lite långsammare. Bland annat 
har vi infört en form av arbetsrotation för 
att få flexibla medarbetare. Allt för att få syre 
och kreativitet på en arbetsplats där många 
ibland stannar ett helt liv, berättar Britt-Ing-
er Rönnqvist. 

– Vi minskar sårbarheten när fler kan göra 
samma jobb samtidigt som man utvecklas 
och stimuleras på jobbet. Men vi värnar även 
om våra spjutspetsar. Vi ska inte förvandlas 
till en grå sörja. 

Efter att ha flyttat ungefär sju kilometer 
böcker från det gamla biblioteket har man 
idag fått ytterligar 1 000 kvadratmeter och 
håller till i nya fräscha funktionella lokaler. 
Det har blivit en nytändning som smittat av 
sig i hela länet, tror Britt-Inger Rönnqvist. 

– Motståndet var stort mot planerna på ett kulturhus i staden, berättar Karl Petersen, kommunalråd i Luleå. 
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Biblioteket har flyttat fram positionerna och 
kräver att få vara en inspirerande plats istäl-
let för enbart en bokdepå. Men det har varit 
en tuff resa med att skapa ett nytt bibliotek.

– Jag kan avslöja att jag gick ner 15 kg av ren 
stress under en period. Vilket säkerligen var 
bra men kanske borde ha skett på ett norma-
lare sätt, säger Britt-Inger Rönnqvist. 

En slutsummering som bibliotekschefen 
gör är att man ska vara tydlig med vad man 
vill ha och vad man har att erbjuda. Politiker-
na ska serveras färska nyckeltal för att inse 
bibliotekets betydelse. Dessutom gäller det 
att återkoppla ofta. Under arbetet med Kul-
turens hus har man även låtit fokusgrupper 
komma till tals för att påverka innehållet i 
biblioteket. Trots det var man oförberedd när 
biblioteket öppnade i februari 2007. 

– Vi hade aldrig räknat med att barnavdel-
ningen skulle bli så populär att boklådorna 
efter några dagar gapade tomma, konstaterar 
Ann-Catrine Westerberg, områdeschef för 
stadsbiblioteket och filialerna på Tunaskolan 
och Bergvikskolan.

Det var öppna spjäll utan genrep då bib-
lioteket invigdes. Målarfärgen hade knappt 
torkat på väggarna, hissdörrarna mellan per-
sonalutrymmen och biblioteket var olåsta, 
nödutgången var vidöppen samtidigt som 
folk vällde in. Under tre veckors tid var det 
ett enormt tryck. Efter invigningskaoset har 

besökarantalet mattats av en aning men fort-
farande är det är många som kommer. Jämför 
man antalet besökare under 2006 med 2007 
har det ökat med 166 procent – från 145 188 be-
sökare till 387 034. Hela 141 procent av besö-
karna har också skaffat nya lånekort och ut-
lånen har ökat. Det finns även andra fördelar 
med att ha flera kulturaktörer under ett och 
samma tak. Man når nya besökare och man 
har även fått upp ögonen för varandras kom-
petens vilket resulterat i samarbetsprojekt. 

– Men vi ska inte glömma vårt uppdrag. 
Vi står stadigt när det gäller vår verksamhet 
och vi ska inte bli kommersiella. Vi har olika 
förutsättningar och allt ska inte prissättas, 
konstaterar de bägge cheferna. 

Ann-Catrine Westerberg berättar att man 
har husmöten en gång i månaden där man 
tar upp praktiska problem. Naturligtvis har 
det funnits en del problem, bland annat med 
ventilation (som alltid i nya hus…) men även 
med takpannor som lossnat. En tragisk olycka 
inträffade i mars i år när en fjortonåring föll 
från översta våningen i biblioteket. 

– Jag stod i receptionen och hörde när han 
slog i golvet. Det var ett under att han klarade 
sig från några allvarligare skador, konstate-
rar Britt-Inger Rönnqvist. 

Annars har det mesta fungerat bra i det nya 
biblioteket. Men man ser över skyltningen 
och har flyttat talböckerna efter en utvärd-
ering som visade att användarna av praktiska 
skäl saknade ett avgränsat rum. I den gamla 
biblioteksbyggnaden intill Stadshotellet 
huserar i dag ett nytt gym. Barnboksbiblio-
tekarien Liz ten Hoeve har själv varit där och 
tränat.

– Det var en märklig känsla att stå på löp-
bandet i sin gamla arbetsplats. Jag räknade 
ut att omklädningsrummet låg i det gamla 
tidskriftsmagasinet.

Holländskan Liz ten Hoeve är den som vi-
sar mig runt i Kulturens hus. Hon berättar att 
hon jobbade tjugo år som bibliotekarie i sitt 
hemland innan hon flyttade till kärleken i Lu-
leå. Sedan 2002 har hon arbetat på stadsbib-
lioteket. Halva tiden arbetar Liz te Hoeve på 
barnavdelningen inne i huset och resterande 
tid med barnboksverksamheten i bokbussen. 
Bokbussen erbjuder låneböcker till barn i 
tolv grundskolor och tjugo förskolor i trak-
ten. Jobbet passar henne utmärkt. Omorga-
nisationen är nog en stor del av förklaringen 
till att det är så stimulerande att jobba i dag. 

– Det är självständigt samtidigt som det är 
utvecklande för mig i min yrkesroll. Bland an-
nat har jag ett läsprojekt för 9-12-åringar som 
bedrivs i bokbussen och som finansieras med 
pengar från Kulturrådet. Jag brukar spela tea-
ter för att locka barnen till läsning. Det passar 

mig bättre än att enbart hålla i traditionella 
bokprat, berättar Liz ten Hoeve. 

Under en fikapaus då flera av kollegorna 
samlats passar hon på att ge ett smakprov 
av hur en föreställning kan se ut. Med en 
underbar mimik gestaltar hon Molly Moon, 
barnhemsflickan som hypnotiserar omvärl-
den för att få sin vilja igenom. Utan minsta 
scenängslan är Liz ten Hoeve plötsligt Molly 
och spänner ögonen i oss och säger att vi ska 
applådera och ropa ”Molly är bäst” efter ett 
uppträdande hon gör i en sångtävling. Där-
efter förvandlar Liz ten Hoeve med sina höga 
toner en klassisk barnvisa på holländska till 
någonting obeskrivligt tondövt. Men kul är 
det! 

Samtidigt finns det en ekonomisk verklig-
het som det inte går att blunda för. Anders 
Fredriksson är den som rattar den nya bok-
bussen och han har arbetat som biblioteks-
assistent på stadsbiblioteket sedan 1987. 

– Det är väl dessvärre så att den uppsö-
kande verksamhet som jag arbetar med har 
minskat under åren. Besöken till häktet och 
arbetsplatserna har blivit färre. ”Boken kom-
mer” är väl en bra verksamhet men måste ut-
vecklas med mer resurser. 

Några som det satsats på är barnen. Det 
råder inget tvivel om att de tre elvaåringarna 
som går omkring i strumplästen inne på bib-
lioteket upplever bibblan som ett vardags-
rum. Emmy, Madelene och Sara står vid en 
bokhylla på ungdomsavdelningen och är rö-
rande överens om bibliotekets förträfflighet. 
De går ofta hit och lånar nya böcker. Inne på 
barnavdelningen rör sig en mamma med sina 
två barn. De stannar till framför en barndator 
och går sedan vidare till läsgrottan för att en 
stund senare krypa upp i soffan och bläddra 
i en bilderbok.

– Sådana här fina bibliotek har vi inte i Eng-
land. Kul att besöka ett hus som detta i ens 
gamla hemstad. Enda minuset är fiket som är 
för stylat och dyrt, säger mamman som heter 
Lena Eriksson, sedan åtta år tillbaka bosatt i 
Basildon utanför London.

Man brukar ju få höra ”sanningen” av fri-
sörer och taxichaufförer men trots att jag inte 
hann klippa mig hos Erikssons eller åka taxi i 
Luleå så vågar jag påstå att Kulturens hus har 
gjort succé. 

Åsa Ekström

Biblioteket har flyttat fram positionerna och kräver 
att få vara en inspirerande plats istället för enbart en 
bokdepå. Det har blivit en nytändning som smittat 
av sig i hela länet, menar Britt-Inger Rönnqvist, som 
varit drivande i processen.



biblioteksbladet [4:2008] 11

Inför Biblioteksdagarna i Luleå 2008
Terje Höiseth, överbibliotekarie vid Luleå tekniska universitet:

”Vi måste jobba betydligt  
närmare studenterna”

 Ett av filialbiblioteken är rymdforsk- 
 ningsbiblioteket irf i Kiruna som  
 rymdfysikinstitutionen använder  
 sig av. Men även biblioteket vid 

Institutionen för musik och medier i Piteå, 
campusbiblioteket i Skellefteå och sjukhus-
biblioteket i Sunderby sjukhus är filialbib-
liotek. Universitetsbiblioteket har ungefär 
215 000 böcker och drygt 20 000 tidskrifter 
varav majoriteten är e-tidskrifter. De tryckta 
tidskrifterna blir allt färre för varje år och är 
till antalet cirka 150 stycken idag. Det köps 
också in färre böcker till universitetsbiblio-
teket samtidigt som litteraturbeståndet har 
ökat. Förklaringen är att det satsas mer på 
e-böcker och elektroniska tidskrifter. Dess-

värre har antalet besökare och utlån mins-
kat. Samtidigt har antalet sökningar i refe-
rensdatabaser ökat från 180 914 till 418 944 
sökningar förra året. På biblioteket i Luleå 
delar högskolans it-avdelning och biblio-
tekspersonalen på lokalerna. Ett medvetet 
drag eftersom man ofta samarbetar kring 
informationskompetens. Under flera år har 
verksamheten gått bra, man har haft studen-
ter och därmed inga ekonomiska problem. 
Lågkonjunkturen har paradoxalt nog gynnat 
universitetsbiblioteket. Men med bättre ti-
der och ett högt tryck från arbetsmarknaden 
kommer andra problem.

Överbibliotekarie Terje Höiseth berättar 
att pensionsavgångar inte ersätts med ny 

Terje Höiseth och Cecilia Falk från biblioteket vid Luleå tekniska universitet.
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För fjorton år sedan invigdes 
Universitetsbiblioteket vid Luleå 
tekniska universitet som idag har 
ungefär 8 000 studenter och 1 000 
anställda.  
Terje Höiseth vill ha en föränd-
ring, bort från boksamlingarna 
och den traditionella verksam-
heten.
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personal. Det är en arbetsplats som krym-
per, också till ytan. Hyreshöjningarna gör att 
man tränger ihop sig på mindre utrymme. 
Samtidigt blir studenterna färre.

– För oss är det naturligtvis mer kännbart 
när vi befinner oss i en högkonjunktur och 
studenterna lämnar skolan, utan att fullfölja 
examen, för att de får jobb. Stora universitet 
och högskolor som kth är inte lika sårbara 
när det gäller den biten, konstaterar Terje 
Höiseth. 

Ingen av de anställda bibliotekarierna och 
biblioteksassistenterna är under trettio år. 
Överbibliotekarien talar om självklarhetens 
förbannelse när det gäller biblioteket. 

– Alla älskar biblioteket men ingen bryr 
sig. Nittio procent av alla är nöjda och kän-
ner sig bra bemötta men förväntningarna är 
lågt ställda. Det hörs sällan klagomål. 

Luleå tekniska universitet har breddats 
med fler kurser och behovet av pedagogiskt 
lärande blir allt större eftersom det blir fler 
studieovana som börjar på högskolan. Där 

kommer biblioteket in, och det har kommit 
att bli ett allt viktigare pedagogiskt stöd. 

– Det tar tid för denna skuta att styra bort 
från boksamlingen och våga lämna den tra-
ditionella verksamheten. Vi ska inte syssla 
med publiceringsverktyg och katalogiser-
ing i så hög grad, anser jag. Biblioteket har 
förändrats,  vi är inte längre forskarnas torn 
utan har utvecklats till att vara studenternas 
bibliotek. Vi måste jobba betydligt närmare 
studenterna. Det handlar om bemötandefrå-
gor och attityder. 

Ett ungt universitetsbibliotek behöver en 
avgörande förändringsprocess för att få en 
statushöjning, att tydligt kämpa för att upp-
rätthålla krav på kvalitet och samtidigt ha en 
förmåga att se utvecklingsmöjligheter. Terje 
Höiseth menar att biblioteket ska ha bered-
skap för morgondagen och ständigt höja 
kompetensen, samverka för att få en tydli-
gare kompetenskärna. Givetvis kräver det 
en förändringsbenägenhet att jobba i olika 
roller, tekniska såväl som pedagogiska, och 

inte enbart i den traditionella bibliotekarie-
rollen. 

Cecilia Falk, som deltar i vårt samtal, har 
ansvar för en ny teknisk lärplattform, ”Fron-
ter”, en kurs i informationskompetens som 
alla studenter vid universitetet erbjuds att 
gå, även de som studerar på distans. Ett ex-
empel på hur biblioteket kan positionera sig 
på ett nytt sätt. 

– Det är vårt campusverktyg på webben 
som vi alla hanterar. Kursens mål är att vara 
en integrerad del av en studiekurs och består 
av textdelar, självrättande frågor och en ana-
lys- och reflektionsdel. Utvärderingen har vi-
sat positivt resultat. En förklaring är att den 
är rumsoberoende. 

Cecilia Falk berättar att det har varit läro-
rikt. 

– Samtidigt är det ett osynligt rationali-
seringsarbete på webben vilket kan vara en 
nackdel. Ett slitgöra som ibland inte syns.

Åsa Ekström

Författare från hela världen  
möts i Stockholm

När Sverige går på semester kommer världen till Stockholm. På sön-
dagen veckan efter midsommar öppnas Waltic 2008, en stor litterär 
världskongress.

Till Waltic kommer författare, översättare, forskare, aktivister och 
opinionsbildare från hela världen för att samlas i en gemensam ma-
nifestation för ordet och för de mänskliga rättigheterna. Omkring 
tusen personer väntas komma för att under dagarna fyra (29 juni-2 
juli) diskutera litteraturen som källa till kunskap och politisk kraft. 
Huvudtalare är Nawal El-Saadawi (Egypten) och Mia Couto (Mocam-
bique). Bland övriga talare märks författare som Mircea Cartarescu 
(Rumänien), Jamaica Kincaid (Antigua/USA), Calixthe Beyala (Kame-
run/Frankrike), Philip Pullman (Storbritannien), Herta Müller (Ru-
mänien/Tyskland) och många, många fler.

Framför allt tre ämnen står i fokus för kongressen: alfabetisering, 
interkulturell dialog och digitalisering. På temat interkulturell dia-
log kommer frågor som exil, tvåspråkighet och migration att disku-
teras. Att lyfta frågan om läskunnighet står högt på dagordningen 
och Waltic vill ta ställning för att öka läskunnigheten i världen, att 
yttrandefriheten värnas och att upphovsrätten stärks. 

Värd för Waltic 2008 är Sveriges Författarförbund som arrangerar 
kongressen i nära samarbete med Svenska Unesco, Sida, Svenska 
Institutet och Kulturrådet. 

Stockholm och Folkets hus, där Waltic äger rum, kommer att sjuda 
av litteratur, samtal och möten. Med så många stora författare på plats 
kommer även ett flertal publika program, som författarframträdan-
den och rundabordssamtal med mera,  att arrangeras och dessa kom-
mer framför allt att äga rum på Kulturhuset (Internationell Författar-
scen), Stockholms stadsbibliotek och Internationella biblioteket.

Läs programmet i sin helhet på hemsidan www.waltic.com. HZ
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Inför Biblioteksdagarna i Luleå 2008

Nyfiken på 
Detlef Barkanowitz… T f länsbibliotekschef i Norrbotten där man genomför ett ambitiöst projekt för 
att marknadsföra biblioteken. För det belönas man med Greta Renborgs pris 2008.

Berätta lite om dig själv, vem är du? 
– Vem är jag? Jag kom till Sverige och Luleå 
som 16-åring från Tyskland. Tydligen var jag 
då, 1983, ett exotiskt inslag i Luleå. Norrländ-
ska Socialdemokraten (nsd) gjorde ett hel-
sidesporträtt i lördagsbilagan med rubriken 
”Skolorna är bättre, tjejerna är snyggare”. 
Gissa om jag har blivit påmind om denna 
artikel av mina vänner … Studier på Kultur-
arbetarlinjen vid Umeå universitet mellan 
1987 och 1991, därefter två år i Borås vid bhs. 
Första jobbet som bibliotekarie fick jag i Fa-
gersta. Tjänsten innehöll ett mischmasch av 
barnkultur och skolbiblioteksfrågor. Är fort-
farande stolt över att vi, en handfull lärare 
och jag, skapade ett fantastiskt skolbibliotek 
på Mariaskolan.

 – Få trodde på oss, vi tiggde material av lo-
kala företag, snickrade själva på kvällar och 
helger, anlitade konstnären Hugo Catolino 
och skapade något utöver det vanliga! Bilder 
finns på Mariaskolans hemsida: http://ma-
riaskolan.fagersta.se/. Ett särskilt tack vill 
jag rikta till Christina Svensson, dåvarande 
konsulent vid Västmanlands länsbibliotek, 
för allt stöd. 

– 1996 återvände jag till Norrbotten och en 
barnbibliotekarietjänst i Kalix. Trots pend-
ling 16 mil varje dag var det tre stimulerande 
år. Mycket tack vare fantastiska medarbetare 
och en förstående chef som lät mig ”härja” 
fritt på barnavdelningen. Bland annat avskaf-
fade vi SAB-systemet vilket ledde till ökade 
utlån och nöjda besökare. Jobbar sedan 1999 
vid Norrbottens länsbibliotek, tidigare som 
konsulent och sedan 2005 i omgångar som 
tillförordnad länsbibliotekschef.

Ni har uppe Norrbotten nyligen genomfört ett 
ambitiöst projekt som bl a handlar om att mark-
nadsföra bibliotekens verksamhet och tjänster. 
Det har handlat om profilering (också grafiskt ge-
nom att skapa en gemensam profil för 12 bibliotek) 
och imagebyggande, att lyfta fram biblioteket på 
ett mer genomtänkt och strategiskt sätt, utbild-
ning av personal etc? Vad jag förstår har projek-

tet varit en framgång. Kan du berätta lite om de 
avtryck som projektet har satt, hos personal, hos 
politiker och framför allt hos besökarna?
– Det är jättekul att vi lyckats samla styrkor-
na! 14 kommuner som seglar under gemen-
sam flagg med gemensam värdegrund och 
vision. Jag har fått lära mig att de verksamhe-
ter som lyckas bäst, vare sig de är nationella 
eller internationella, offentliga eller privata, 
kommersiella eller ideella, har tre tydliga 
gemensamma drag: man har skapat en tyd-

lig ”vi-känsla”, man vill berätta historien om 
sitt företag eller sin organisation och man 
har skapat en gemensam värdegrund och en 
inspirerande vision. 

– I Norrbotten håller vi på att bygga ett 
framgångsrikt företag bestående av 14 kom-
muner. Vi har tagit de första stegen och är fast 
beslutna att utveckla vårt samarbete. Hittills 
har vi haft mycket framgång i vårt samar-
bete. De fem länstäckande kampanjerna som 
vi genomfört sedan januari 2007 har skapat 
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uppmärksamhet och intresse hos allmänhe-
ten. Det är de signaler har jag fått från biblio-
tekspersonalen i Norrbotten. Färska siffror 
som vi har sammanställt visar att besöken 
ökat med över 230 000 jämfört med 2006 – 
och detta i ett län med 250 000 invånare. 

– Vi har också samlat in kommentarer 
från bibliotekspersonalen under projektets 
gång. Övervägande delen är väldigt entusi-
astiska och positiva. En kulturchef berättade 
att detta var det roligaste de gjort de senaste 
tjugo åren! Samarbetet har skapat ny energi 
i verksamheterna. Där vi för 4–5 år sedan såg 
olösliga problem, där ser vi idag utvecklings-
möjligheter som vi kan skapa tillsammans. 
Samarbetet har också stärkt självbilden hos 
personalen. Man är idag mer stolt över sin 
verksamhet än innan samarbetet. Personalen 
vågar också ta för sig mera. Flera bibliotek 
har besökt Konsum- och ica-butiker för att 
låna ut t ex ljudböcker. Den idén kom upp 
under samarbetets gång. Idag är det så att 
personalen inspirerar varandra under våra 
arbetsmöten. Utbytet av goda idéer har ökat. 
Vi på Länsbiblioteket skapar plattformen för 
dessa möten och handleder deltagarna fram 
till konkreta beslut som leder utvecklingen 
och samarbetet framåt.

– Många politiker i Norrbotten har hört 
talas om bibliotekens samarbete. Det märker 
vi när vi är ute i länet och besöker kommu-
nerna tillsammans med de andra länskultur-
institutionerna. För två år sedan behandla-
des biblioteksfrågor på kanske fem minuter 

under dessa möten, idag kan vi få prata en 
halvtimme om biblioteksverksamheterna. 
Det finns definitivt ett större intresse för bib-
lioteksfrågor idag.

Problem och svårigheter under resans gång? För 
sådana har väl också funnits?
– Finns det ett ord som vi inte använder så 
är det ordet problem. Det har blivit så un-
der resans gång. Vi ser möjligheter och ut-
maningar och eventuella ”problem” löser vi 
under resans gång. Men vi bygger inte upp 
hinder innan vi börjat vår resa. Några biblio-
tek var oroliga för att den nya bibliotekslogo-
typen inte skulle accepteras av kommunen. 
Men denna oro var obefogad. Även de mest 
inbitna ”logotyppoliser” såg ju vilken kraft 
det finns i att alla bibliotek använder sig av 
samma grafiska utformning. I övrigt har vi 
stött på väldigt lite svårigheter. Det finns 
dock områden som vi behöver utveckla ännu 
mer. Vi har på begäran av bibliotekscheferna 
skapat ett Chefsforum med syfte att stärka 
ledarna i deras arbete att utveckla personalen 
och verksamheten utifrån vår värdegrund 
och vår vision. Teori blandas här med prak-
tiska övningar.

Mest värdefulla erfarenhet från projektet?
– ”Våga ta beslut och börja agera” är en viktig 
erfarenhet. Stor eloge till bibliotekscheferna 
som identifierade och prioriterade mark-
nadsföring som den viktigaste frågan för 
biblioteken och som sedan agerade för att ro 

frågan i hamn. Vi har också förstått att mark-
nadsföring handlar om kommunikation och 
att det vi lovar i våra kampanjer måste vi 
kunna leverera när besökaren kommer till 
biblioteket. En annan erfarenhet är att vi kan 
åstadkomma utveckling och förändringar 
tillsammans. Och till sist: håll ut – föränd-
ringar kan ta lite tid ibland.

Vad tycker du om Svensk Biblioteksförenings 
kampanj Library Lovers? Behövs kampanjen? 
Behövs en nationell bibliotekspolitik? Har kam-
panjen överhuvudtaget satt några avtryck i t ex 
Norrbotten?
– Roliga och tankeväckande budskap. Själv-
klart behövs kampanjen för att skapa upp-
märksamhet och väcka intresse för biblio-
teksfrågor. Och definitivt behövs en nationell 
strategi för biblioteksfrågor. Bibliotekslagen 
är ointressant om den inte kopplas till en ge-
mensam vision. 

– Kampanjen har satt avtryck även i Norr-
botten. En del bibliotek använde kampanj-
materialet den 14:e februari.

Viktigaste biblioteksfrågan nu och i framtiden? 
– Att biblioteken berättar sin historia och att 
därmed fler och fler människor upptäcker 
vilken fantastisk och unik plats biblioteket 
är. Vi i Norrbotten har nyss börjat med vår 
berättelse och jag hoppas att fler bibliotek i 
landet följer efter.

Beskriv dig själv med tre ord.
– Målmedveten, strategisk, envis – ja, det lät 
kanske inte så vackert…

Viktiga drivkrafter för dig? 
– En viktig drivkraft är att leda utvecklings-
frågor, att se möjligheterna, att se människor 
växa och organisationer utvecklas, att skapa 
lust till handling.

Nämn tre böcker som betytt mycket för dig.
– Ingebrigt Steen Jensen – Ona fyr – man blir 
glad av att läsa den!
– Oliver Hassencamp – serien om Burg 
Schreckenstein – böckerna fick mig att börja 
läsa på riktigt när jag var nio år.
– Ulf Lundell – Tårpilen – vackert på något 
sätt.

Vad gör du om tio år?
– Varför inte ett hus i Tyskland där jag och 
min sambo bor? Och så jobbar jag när andan 
faller på.

Intervju: Henriette Zorn

Läs mer om Norrbottenbibliotekens marknadsförings-
projekt i BBL nr 5/2007

Välkommen till BIBBLAN,
det nya bibliotekssystemet

för Svenska bibliotek!
Vi har marknadens enda fullständigt Internetbaserade

biblioteksdatasystem med Libriskoppling.

Ingen inköpskostnad, inga uppläggningsavgifter!

BIBBLANs grunddriftkostnad är endast 3540 kr/år.  Vid införande av BIBBLAN i
ett ej datoriserat bibliotek minskar svinnet av biblioteksmedia och läromedel.

Det blir VINST redan första året!
 

Vi bjuder dessutom på konverteringen av poster från de system
där detta är möjligt, krävs lägst, 12 månaders avtal.

Bestämmer Du Dig nu att pröva BIBBLAN,  får du dessutom 
3 månader helt gratis och utan förpliktelser, 15 månader till priset av 12!

www.BIBBLAN.net
TRANAN IT-System – Falköping – 0515-145 50
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 När vi talas vid är han just hem-
kommen från en heldag på Grims-
lövs folkhögskola, där Vilhelm 
Moberg varit elev och där en av 

folkbildningens portalfigurer, filosofen och 
akademiledamoten Hans Larsson var lärare. 
Bernt Gustavsson beskriver Grimslöv idag 
som en plats där det finns ett stort och liv-
aktigt intresse, ”ett enormt sug efter att dis-
kutera bildningens koppling till demokrati”. 

Hur började det då för hans egen del, vari-
från kommer den märkbara entusiasmen 
kring frågor om bildning och kunskap? 

– Allt det jag gör idag beror på en avgö-
rande livsupplevelse för rätt länge sedan då 
jag var tjugo år och fick börja på Stensunds 
folkhögskola i Trosa, säger han.

Bernt Gustavsson är född 1946 och uppväxt 
i Katrineholm där den vanliga skolgången 
lämnade honom ”helt nollställd”. Den avgör-
ande livsupplevelse han talar om inträffade 
när han efter skolan ville ut på sjön och ar-
beta. Men arbetsförmedlaren tyckte att det 
var en dålig idé, och istället för att förmedla 
jobbet på båten ringde han till Bernt Gustavs-
sons pappa och föreslog folkhögskola. 

– Folkhögskola var också den enda chans 
man hade, det fanns ju ingen komvux på den 
tiden. 

Han är uppvuxen i ett fabriksarbetarhem, 
i en miljö med stort intresse för skönlittera-
tur. Pappan lånade böcker på Stadsbibliote-
ket i Katrineholm som då hade en legenda-
risk bibliotekarie, Karl-Gunnar Wall. Walls 
gärning har för övrigt blivit föremål för en 
magisteruppsats i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap, Miriam Lannge Lidins ”En 
mycket boksynt man – Karl-Gunnar Walls liv 
som stadsbibliotekarie och litteraturvän”.

Bernt Gustavssons starkaste personliga 
biblioteksminne gäller skolans uppsättning 
av ”10 000-kronorsfrågan”. Han ställde upp 

som expert på Louis Armstrong och vann, 
tack vare de två böcker om Armstrong som 
fanns på biblioteket, ett bibliotek som Bernt 
Gustavsson beskriver som lika välfungeran-
de idag. 

Det är lätt att minnen av bibliotek på små 
orter, kopplat till folkbildning och den om-
sjungna klassresan, uppfattas som något 
som tillhör historien. Och det finns för all del 
sådant som tyder på oåterkallelig förändring 
av arbetarrörelsens kultursyn. Bernt Gus-
tavsson talar om ett dagsläge där socialde-
mokraternas folkhögskola Brunnsvik, med 
Sveriges största folkhögskolebibliotek, inte 
längre anser sig ha råd att ha kvar sin biblio-
tekarie: ”Trots att Christina Garbergs-Gunn 
är en av landets bästa”.

Ja, området (folk)bildning kan uppfattas 
som eftersatt eller åtminstone ointressant 
i det Bernt Gustavsson beskriver som ”en 
ekonomistisk tidsanda”. Men han levererar 
också motbilder, inte bara entusiasmen från 
Grimslöv, utan genom att påpeka att frågorna 
uppmuntras ur forskningssynpunkt. När jag 
intervjuar Bernt Gustavsson har han just av-
slutat en delansökan till Vetenskapsrådet, den 
statliga forskningsfinansiären från vilken han 
(och hans medforskare) har fått fem, respekti-
ve sex miljoner för två pågående projekt under 
rubriken ”Folkbildningens samhällsnytta”.

Och efter en period av nedgång och eko-
nomiska bekymmer tycker Bernt Gustavsson 
alltså att det ser ”högst lovande” ut för folk-
högskolesektorn, att det finns ”ett bra sam-
hällsstöd” för denna form av utbildning och 
folkbildning. 

Den livsavgörande tiden på folkhögskola 
ledde alltså till att Bernt Gustavsson kom att 
ägna en stor del av sitt liv åt att undervisa 
och hela sin akademiska karriär åt bildning 
och att utforska begreppets ständiga om-
vandling. Hans avhandling vid Göteborgs 

universitet 1991, har titeln ”Bildningens väg, 
tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 
1880–1930”, där Rickard Sandler, (som grun-
dade abf), Oscar Olsson (som ”uppfann” 
studiecirkeln) och Arthur Enberg, (utbild-
ningsminister på 1930-talet) är de tre som får 
personifiera bildningen. Ett annat av Bernt 
Gustavssons större arbeten är ”Bildning i vår 
tid: Om bildningens möjligheter och villkor i 
det moderna samhället” (1996). År 2000 kom 
hans ”Kunskapsfilosofi”, om kunskapens 
historia och dess demokratisering. 

– Forskning idag kring bildningsbegrep-
pet är ofta relaterad till modern teknik och 
postkolonialism. Det kan faktiskt vara svårt 
med bildningsbegreppet inom universitetet. 
Som bildande miljö är universiteten inte så 

Inför Biblioteksdagarna i Luleå 2008
Bildning och pedagogik ur ett demokratiskt perspektiv:

”Sverige inget föregångsland”
Bernt Gustavsson är professor i pedagogik men säger att han skulle kunna överge forskning och under-
visning och på mer än heltid ägna sig åt att åka runt och diskutera (folk-)bildning och kunskap, utanför 
den akademiska världen. På Biblioteksdagarna talar han under rubriken ”Kunskap och bildning i vår 
tids utbildningar”.

– I praktiken hoppas jag att jag genom mitt arbete 
kan bidra till insikter om att det är en process för att 
transformera information till reell kunskap och jag vill 
verka för att återskapa ett mer humanistiskt synsätt i 
utbildningssystemet, säger Bernt Gustavsson. 
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mycket att skryta med, säger Bernt Gustavs-
son som trivs i Örebro, men som fortfarande 
har mycket av sin identitet och hemhörighet 
i den folkhögskolevärld där han gick från att 
vara elev till att bli lärare vid Marieborgs folk-
högskola mellan 1976 och 1991. 

När det gäller bildning och pedagogik me-
nar han att det är i det närmaste omöjligt att 
nå fram med en rejäl diskussion i medierna 
kring frågorna. Han är kritisk till ett tillstånd 
där Bolognaprocessen, eu-politik och oecd 
styr, där begrepp som ”excellenta miljöer” 
och ”livslångt lärande” representerar ett en-
sidigt lönsamhets- och nyttotänkande. 

– Men det finns motkrafter, som guni, 
Global University Network for Innovation, 
som inom fn jobbar med en alternativ ut-
bildningspolicy. 

Bernt Gustavsson har nyligen medver-
kat vid en guni-konferens i Barcelona och 
menar att Sverige hamnar på efterkälken i 
kunskapsdiskussionen, genom sådant som 
att stå utanför guni, där 85 länder är med-
lemmar. Han förklarar den svenska håll-
ningen med att ”vi är instängda i eu”. Nu 
är ju andra eu-länder, exempelvis Spanien, 
med i guni, men Bernt Gustavsson säger att 
Sverige är speciellt, genom att vi kombinerar 

eu-instängdheten med ”en snäv och ameri-
kaniserad kunskapskultur”. 

Nej, i Bernt Gustavssons ögon är Sverige 
knappast något föregångsland när det gäller 
bildning och pedagogik sett ur ett demokra-
tiskt perspektiv. 

– Det framstår också som om det bara finns 
två pedagogiska alternativ, å ena sidan Jan 
Björklund, å andra sidan det socialdemokra-
tiska motståndet mot Björklund. 

Bernt Gustavsson tar bestämt avstånd från 
”Björklunds förmedlingspedagogik”, att 
kunskap och bildning måste hämtas ur ett på 
förhand bestämt stoff. Men han är heller inte 
någon vän av motsatsen, ”progressivism”, att 
enbart utgå ifrån det subjektiva, från elevens 
motivation och intressen. 

Han vill istället hävda en bildningens tredje 
ståndpunkt, bland annat med utgångspunkt 
i den tyske filosofen Hans-Georg Gadamers 
teser om tolkning och omtolkning, om ut-
färd och återkomst. Det vill säga den brett 
använda metaforen om bildningen som resa, 
om att, som Bernt Gustavsson sammanfattar 
Gadamer, ”resa hemifrån, ut i världen och 
återvända till ett ”hemma” som också blir 
förändrat, genom erfarenheter och upplevel-
ser från bildningsresan”. 

– I praktiken hoppas jag att jag genom mitt 
arbete kan bidra till insikter om att det är en 
process för att transformera information till 
reell kunskap och jag vill verka för att åter-
skapa ett mer humanistiskt synsätt i utbild-
ningssystemet. 

Han nämner två färska exempel i rätt rikt-
ning: dels folkhögskolornas båtbyggarlinjer 
som förmår kombinera praktisk och teore-
tisk bildning, dels ett debattinlägg i Dagens 
Nyheter, där Dan Munter, doktorand i filosofi 
vid kth, skriver att det är ”dags för filosofer-
na att kavla upp ärmarna”, lämna seminarie-
rummen och bli en nagel i ögat på politiker 
och särintressen, helt enkelt genom att gran-
ska argumenten i debatten.

– Filosofin är en mycket bra mätare på allt 
som rör demokrati och det hör ofrånkomligt 
ihop med bildning och utbildning, säger 
Bernt Gustavsson belåtet, han har ju själv fi-
losofen Gadamer som en väsentlig inspiratör 
för egen forskning. 

– Och det viktigaste av allt är, vilket Munter 
påminner oss om i en annars ganska ensartad 
mediebild, det gäller att inte upphöra att vara 
ständigt kritisk och ifrågasättande. 

MarieLouise Samuelsson

RFID teknologin gör nu sitt stora intåg på de svenska 
biblioteken, och i den förbindelsen är Codeco en 
erkänd leverantör och god samarbetspartner. Codeco 
har utvecklat ett helt koncept inom RFID: 
Självbetjäningsautomater, personalbetjänade 
arbetsplatser, konverteringsstationer, konverte-
ringsvagnar, inventeringsenheter, larmsystem och 
tags/etiketter. Codeco har installerat RFID-automater 
och övrig utrustning till många bibliotek, vilket har gett 
oss stor erfarenhet som vi gärna ställer till förfogande. 
Några av kunderna är:

 Det Kongelige Bibliotek  Ringsted Bibliotek
 Linköpings Universitet  Stockholms Stadsbibliotek 
 Bremen Stadtbibliothek  University of Manchester 

Codeco i Sverige kan kontaktas via Madeleine 
Öfwerström, telefon 076-119 50 29 eller e-post 
mo@codeco.dk 

RFID

Codeco A/S
Energivej 40
2750 Ballerup
Denmark

Tlf: +45 44 84 66 90
Fax: +45 44 84 60 32
sale@codeco.dk
www.codeco.dk

intelligent library solutions



biblioteksbladet [4:2008] 17

Inför Biblioteksdagarna i Luleå 2008

Fördelar och risker med nätverk
Pär Lannerö, konsult på Metamatrix, har arbetat med IT-frågor sedan 1992. Under Biblioteksdagarna i 
Luleå kommer han att tala om nätverksplatsernas betydelse. 

 Nätverken fick en allt större 
social betydelse i människors 
liv under 1990-talet men det var 
först i och med att ungdomarna 

upptäckte Lunarstorm på 2000-talet som det 
började likna en folkrörelse. Idag finns det 
ett nätverk för det mesta, från allmänna dej-
tingsajter till alla möjliga ålders- och ämnes-
specificerade varianter. 

– I dag finns det företag som rekommen-
derar sina anställda att ägna minst en timme 
om dagen på jobbet åt att nätverka och sköta 
sina kontakter på webben, berättar Pär Lan-
nerö. 

Allt fler institutioner och föreningar an-
vänder sig idag av nätverk eftersom det är ett 
enkelt sätt att mötas på och vidga sitt kon-
taktnät på. Det finns fördelar med ett riktat 
nyhetsvärde och att ständigt hålla sig à jour 
inom sitt eget verksamhetsfält. Nätverken 
har också fått en allt större praktisk bety-
delse.

– Själv använde jag mig så sent som igår av 
Linkedin som är ett affärsnätverk. Vi behöver 
rekrytera en programmerare till företaget jag 
jobbar på. Det snabbaste, lättaste och mest 
tillförlitliga sättet att få tag i någon är att fin-
kamma de yrkesmässiga nätverkskontakter 
man har.

Det är en kvalitetshöjning att vi på ett en-
kelt sätt har koll på det som sker inom det 
egna verksamhetsfältet, menar Pär Lannerö. 
Många gånger är det effektivare att kom-
municera med målgrupper i nätverken än 
att köpa dyra annonsplatser. Men det gäller 
också att vara medveten om att det riktade 
nyhetsvärdet ofta är vinklad information. 

– Ägarna, annonsörerna och användarna 
har helt olika drivkrafter när de använder sig 
av nätverken.

Det finns även risker med nätverken. Där-
för är det viktigt att åtminstone lära sig hur 
de fungerar. Den enskilt största aktören på 
webben, Google, har full koll på vad vi söker 
efter, vad vi diskuterar on-line, vad vi skriver 
i våra mejl och vad vi köper. I det egna Goog-
le-kontot kan man hitta sin egen sökhistorik 

men vill vi också att andra skall få tillgång till 
den?

– Google vet mer om dig än vad myndig-
heterna gör och Google har rätt att göra vad 
de vill med all lagrad information de har. När 
myndigheterna sammanställer information 
om dig, gör de det under ansvar av stränga 
regler. 

Pär Lannerö nämner Patriot Act och po-
licydokument som ger stora företag rätt att 
använda informationen utan att meddela 
användaren. Dessa företag har t o m rätt att 
enligt lagen ljuga för användaren. 

– Så man kan ju undra om det var sant när 
Google hävdade att de vägrat lämna ut infor-
mation till fbi. Utnyttjade Google tillfället 
för att få förtroende eller är företaget så pass 
integritetskränkande som det hävdas? 

Ändå fortsätter vi alla att använda oss av 
Google trots att vi vet att det inte är bra om 
information om oss själva och andra används 
fel. Svårigheten är att förutse och förstå vad 
om oss som i framtiden kan vara känslig in-
formation. Det kan vara bra att ha i minnet 
att det inte var alltför länge sedan man regist-
rerade partisympatisörer i Sverige. 

– Samtidigt är det få som har koll på hur 
många aspekter det finns av riskerna, exem-
pelvis de sociala och kvalitetsmässiga. Blir 
det en devalvering av vänskaprelationerna 
om jag har 500 registrerade vänner? Vad be-
tyder det egentligen? 

Dessutom kan det vara på sin plats att på-
minna om att aningslösheten är störst hos 
de medelålders nätsurfarna, enligt det ame-
rikanska forskningsinstitutet pue. De unga, 
flitiga nätverksanvändarna har lärt sig strate-
gier för att hantera risker på nätet – på samma 
sätt som de vet hur de ska hantera eventuella 
risker i det verkliga livet. Dessvärre går det 
inte att skydda sig helt mot själva livet.

Åsa Ekström

Tre boktips från Pär Lannerö:
Convergence Culture av Henry Jenkins 
The Search av John Batelle
The Long Tail av Chris Anderson (recenserad i BBL nr 
9/2007)

– I dag finns det företag som rekommenderar sina 
anställda att ägna minst en timme om dagen på 
jobbet åt att nätverka och sköta sina kontakter på 
webben, säger Pär Lannerö. 
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Inför Biblioteksdagarna i Luleå 2008

Hallå där … 
Agneta Edwards, litteraturpedagog, ledamot i ALMA-juryn och i Kulturrådets klassikergrupp,  
som håller ett seminarium på Biblioteksdagarna.

Jag blir inte så lite nyfiken på titeln till din fö-
reläsning: Bibliotekarien versus vampyren eller 
Från arg tant till våt dröm… Utan att avslöja 
alltför mycket, kan du ge en föraning om vad som 
döljer sig bakom den titeln?
– Det handlar om roller, både skönlitteratu-
rens roll och bibliotekariens roll. Det handlar 
om synen på skönlitteraturen och biblioteka-
rien, både inifrån och utifrån, t ex om biblio-
tekariens syn på sig själv och omvärldens – 
dvs de som är utanför biblioteksvärlden – syn 
på bibliotekarien. Jag kan inte säga så mycket 
mer, då avslöjar jag för mycket.

Vem är den arga tanten?
– Nej, det kan jag inte berätta, då avslöjar jag 
hela föreläsningen. 

Att det är viktigt att barn, unga och vuxna lä-
ser böcker, kan tyckas som en självklarhet, inte 
minst i biblioteksvärlden. Ändå upplever många 
i branschen att arbetet med litteraturförmedling 
på biblioteken har hamnat i bakgrunden under 
senare år. Vad tror du det beror på?
– Jag har tidigare varit knuten till Helsing-
borgs stadsbibliotek i tio år och det jag tän-
ker är att det har varit en koncentration på 

teknikutvecklingen i biblioteken och på 
lärandet – och det är väl, så vitt jag kan för-
stå, en allmän ståndpunkt. När biblioteken 
försvarat sin existens har det pratats mycket 
om deras viktiga roll i lärandet, både vux-
nas lärande och skolans lärande. Och det 
finns på biblioteken ett ganska starkt fokus 
på informationssökning och att vara duktig 
på att förmedla information – av förklarliga 
skäl, kan jag tycka, med tanke på hela Inter-
netutvecklingen. Den nya tekniken och hur 
den ska hanteras har nog tagit väldigt stor 
plats men nu tycker jag att man kan skönja 
en mottrend.

Men i den här utvecklingen har litteraturen och 
förmedlingen av den hamnat i bakvattnet?
– Vad menar vi med litteraturförmedling? 
Handlar det om förmedling av skönlittera-
tur? Avser förmedling det traditionella bok-
pratet? Eller är det mötet? 

– Jag tror att det finns flera skäl och att det 
inte finns några självklara svar. Jag tror att 
förmedling numera sker på andra sätt än de 
traditionella. 

– Jag tror att det också kan vara så här: Pre-
cis som lärare numera inte är läsare av skön-

litteratur i samma utsträckning som förr, är 
inte heller unga bibliotekarier det. Och då är 
det kanske inte lika självklart för en ny biblio-
tekariekår att vara bokpratande litteraturför-
medlare. Men jag tror också att man kanske 
måste se på begreppet litteraturförmedling 
på ett annat sätt. Det kanske ändå är så att det 
sker en hel del litteraturförmedling på bib-
lioteken men att det inte sker på samma sätt 
som tidigare. 

Varför är läsning så viktigt, varför framhålla det 
hela tiden?
– Ja, det undrar jag också. Den här nyttostäm-
peln som man har på skönlitteraturen och 
även på biblioteken, den ligger oss i fatet. När 
man pratar om varför läsning är viktig måste 
man ställa frågan: För vem är den viktig? 

– Nyttoargumentet tycker jag ju inte hål-
ler, i alla fall inte för biblioteket att använda 
sig av. När det gäller barns och ungdomars 
utveckling kan jag rada upp flera argument 
för varför läsning är viktigt men de argumen-
ten kan ju inte hålla för att locka en vuxen 
läsare eller ickeläsare som kan göra egna val 
till biblioteket. Att det skulle vara viktigt el-
ler nyttigt att läsa tror jag är det sämsta argu-
mentet för att locka fritt väljande människor 
– det håller inte.

Vad ska man då ha för argument?
– Jag tror inte man kan argumentera för läs-
ning. Jag tror att man bara kan förmedla sin 
egen lust och sin egen fascination till böck-
erna – och det i alla led. Som pedagog eller 
i ansökningarna till Kulturrådet kan man 
framhålla nyttoargumenten. Men inte i syfte 
att locka, där får man hitta andra sätt som att 
framhålla hur omvälvande och omskakande 
det kan vara, om man vill att det ska vara 
det. 

Vad betyder litteraturen för dig själv, bortsett 
från att den står i centrum för din verksamhet 
som litteraturpedagog, föreläsare och skribent?
– För mig är litteratur så många olika saker. 
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När man har läst mycket hela sitt liv finns 
litteraturen där som en självklar del, det går 
inte att veta vem man hade varit om man inte 
hade läst. Det hade i och för sig varit väldigt 
intressant …

– Jag ser också att skälen till att jag läser, 
inte alltid är desamma. Mitt primära skäl för 
att läsa böcker är de världar man går in i. Se-
dan hör jag till dem som fascineras av hur de 
världarna är uppbyggda. Så har det nog inte 
alltid varit och det spelar säkert in att jag har 
en utbildning, dvs litteraturvetenskap, det 
gör att man funderar mer över formen och 
hur det man läser är gestaltat. 

– För mig har litteraturen också betytt att 
man alltid har sällskap. 

Nämn gärna någon bok eller några böcker som 
spelat en avgörande roll i ditt liv. Och varför?
– De böckerna finns men de vill jag inte lämna 
ut. Det finns vissa böcker som vid vissa tillfäl-
len har betytt mer än andra, de kan ha haft 
ett slags terapeutisk funktion eller haft en re-
nande effekt, men skulle jag prata om dem nu, 
känns det fel. En viss bok träffar en i ett visst 
ögonblick och det behöver inte ens handla 
om den specifika boken så mycket som sam-
manhanget eller situationen man befinner 
sig i när just den boken förmedlades.

Någon bok som du läst på sistone då, som gjorde 
ett djupt intryck på dig?
– Sonya Hartnett naturligtvis, nu kan man 
ju äntligen säga det efter att ha gått och varit 
hemlig så länge. Ett författarskap som verk-
ligen drabbar en, ett författarskap för alla  
som vill läsa någonting som går längre och 
djupare. Harnetts böcker är mörka men ändå 
lyckas hon förmedla en strimma av hopp. Ska 
jag nämna några titlar får det bli What the 
birds see (2003), en vuxenbok, och Surrender 
(2006). Ingen av dem är översatta än men det 
är böcker som är som ett knytnävslag i ma-
gen – både som upplevelse och som litterär 
erfarenhet. 

Henriette Zorn

Elektroniska & 
tryckta tidskrifter

Hantering & tillgång 
av e-resurser

Referens- & 
fulltextdatabaser

E-böcker

Open Science Directory är en portal med tillgång 
till 20 000 vetenskapliga Open Access tidskrifter. 
Portalen som baseras på tjänsten EBSCO 
A-to-Z® har utvecklats i samarbete med EBSCO 
och Hasselt universitet i Belgien för universitet 
och forskningsinstitut i utvecklingsländer och är 
tillgänglig för alla!

Portalen innehåller Open Access-samlingar och 
TIDSKRIFTER� SOM� ¼R� DELAR� AV� SPECIÞKA� SAMLINGAR�
såsom Hinari (inklusive DOAJ), Agora och OARE. 
Andra samlingar som kommer att läggas till inom 
kort är INASP-PERI, eIFL och eJDS.

EBSCO tillhandahåller

Open Access-portal

för utvecklingsländer

För mer information, se: www.opensciencedirectory.org
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Debatt och kommentar

Vadan och varthän?
ända sedan jag var fyra år har jag levt i 
böckernas, läsningens, boksamlingarnas och 
folkbildningens hägn. Det handlar inte om 
kärlek – jag blir ledsen av Biblioteksförening-
ens rosa slogan! Som när äldre tiders damer 
klädde sig i lila: sista försöket. Defensivt. Det 
är inte mera kärlek och hjärta och eventuellt 
smärta som behövs. Den delen sköter i nu-
läget Melodifestivalen så bra. Det handlar 
mera om det dagliga brödet i Luthersk me-
ning: Ibland grovt och svårtuggat, ibland ren 
fröjd som nektar och ambrosia. Möda. Tan-
kearbete. Civilisationsarbete. Och den stora 
livsberikande glädje som blir lönen.

Trädet – trädet som en oslagbar symbol för 
allt strävande och växande. Folkbildnings-
trädet började sitt tålmodiga växande för 
flera hundra år sedan under upplysningen. 
Människan ansågs ha en inneboende driv-
kraft och vara kapabel att av egen innebo-
ende kraft höja sig – moraliskt, estetiskt och 
socialt, och det utan att bli tvingad av poli-
tiska eller religiösa dogmer. Trädet överlevde 

romantiken – nästan – och sköt i höjden, för-
grenades och blev starkt under folkrörelse-
epoken i Sveriges moderna historia. Arbetar-
rörelsen, abf, Alf Ahlberg: det var inte bara 
det materiella – också det kulturella arvet och 
kunskapsarvet ville man dela. Fundamentet 
som vårt demokratiska styrelseskick vilar på. 
Det formulerades ett bildningsideal – att föra 
det civilisatoriska framåt. Studieförbundet 
Vuxenskolan – Liberalernas och Bondeför-
bundets studie- och bildningsorganisation 
som strävade för att även landsbygdens män-
niskor och framförallt ungdomen skulle be-
redas möte med riktig litteratur, konst, teater 
utöver den billiga underhållning som fanns 
till hands för de lägre klasserna. Observera 
att studieförbunden var politiskt obundna! 
Folkhögskoleepoken. Folkbiblioteken. Mo-
dernismen: elitens bekännelse till upplys-
ningstanken. Här gick det emellertid snett 
– både åt vänster och åt höger.

Politiseringen av allt detta är av sent da-
tum. Kulturpolitiken som en produkt av 
1950-talet snördes då in i en järnhård ideolo-
gisk, modernistisk myrdalsk begreppsappa-
rat. Lennart Holm och Harry Schein – så fort 
jag tänker på Lennart Holm står ingenjören 
Planertz i Kvartetten som sprängdes levande 
framför mig. Redan här börjar trädets rötter 
att förtvina. Men det märktes inte genast. Här 
i Blekinge säger man att det tar hundra år för 
en ek att växa upp. Så står den där i sin prakt, 
utvecklar sin överdådiga livsföring i hundra 
år och dör sedan under hundra år.

Så var det ungefär med folkbildningssträv-
andena också. Modellen, tanken är det inget 
fel på. Det är arten människa i det 20:e år-
hundradets kontext som inte längre matchar 
modellen! Ekonomi, teknik, kommunikatio-
ner – det finns inte längre någon förbindelse 
mellan rot och krona! 

Folkbibliotekarierna och bibliotekskra-
marna – sorgliga ord – ansar och plockar och 
pyntar ytterst i grenverket för att det inte 
skall märkas och frågas så mycket om varför 
besök och utlån minskar. Förvirrade i sin yr-
kesroll som blir mer och mer diffus. Vad skall 
egentligen en bibliotekarie kunna och veta? 
Och uppdraget? När Kulturrådet nu efter-
lyser en biblioteksstrategi som griper över 
flera politikområden, även näringsliv och 
utbildning är det som om ett litet ljus tänds 
i tunneln. En separat nationell bibliotekspo-

litik att exekveras av landets kulturnämnder 
vore ett slag i luften – det är en nationell bild-
ningspolitik vi så trängande behöver.

Varthän? Det handlar om begreppsbild-
ning: det gamla begreppet bibliotek är 
söndersprängt och tjänar inte längre ett kon-
struktivt samtal. En uppsjö av olika företeel-
ser, mer eller mindre ängsligt opinions- och 
statistikanpassade knådas ihop i ett begrepp: 
Det blir förvirring, missförstånd, tjafs och 
till slut ingenting. Plocka sönder begreppet 
och se efter vad som finns inuti!

Då finner man också längst in biblio-
teket som under folkbildningsepoken 
verkligen hade ett stort folkligt mandat: 
boksamlingen, kulturarvets texter, det ge-
mensamma minnet i viskande volymer som 
kräver tid, tysta läsplatser och vackra rum; 
Och samtiden speglad i den strida strömmen 
av nyutgivna kvalitetsböcker. Spännande 
och lustfyllt ju längre in i hyllorna man tar 
sig. Finns det efter fyrtio års grundskolepoli-
tik eftersökare till detta? Läsare? Någon som 
minns? 

Ängsligt sneglande på besöksstatistik, 
ängsliga att inte kunna stoppa socker i alla 
munnar, ofta fel- och överkvalificerade gri-
per biblioteken efter dagstrenderna, det 
mediesprakande, det kortlivade, underhåll-
ning och tidsfördriv. Försöker smått pate-
tiskt fånga i svansen den globala Internetut-
vecklingen som sker i rasande takt, som drivs 
av helt andra aktörer och som numera finns 
överallt och dygnet runt. Det hjälper inte att 
kalla det Webb 2.0, locka med spel, mysiga 
kaféer, en sorts fritids för vuxna och halv-
vuxna. Inget ont om detta – men det är inte 
biblioteksverksamhet.

Bibliotek 2.0 har en enda uppgift som 
motiverar offentligt stöd och intresse: att 
oförtröttligt göra det som ingen annan gör; 
Att förknippas med boken och läsandet; Att 
rädda kvalitetslitteraturen från att drunkna 
i den lättköpta informationsfloden; Att föra 
det långsamma läsandets talan, det skrivna 
ordet, det talade ordet, att språk och tanke 
hänger ihop; Att vi skall påminna oss att 
”dum” egentligen stavades ”dumb” och be-
tydde stum och döv och att en ”dumbe” var 
en människa som saknade ett språk. 

Lisbeth Thorsén
(snart pensionerad bibliotekschef och fd. 

kulturnämndsordförande i Karlskrona)
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 Okyssta jungfrur i beigebruna kläder är  
 titeln på en magisteruppsats i bib- 
 lioteks- och informationsvetenskap 

som Linda H Axelsson skrivit vid Borås Hög-
skola. 

Till vardags arbetar hon som journalist 
på Östgöta Correspondenten. Hon har tidi-
gare läst en hel del litteraturvetenskap och 
nu kompletterat med litteratursociologi 
med fokus på bibliotekarier. Linda H Axels-
son har tittat närmare på hur bibliotekarier 
beskrivs i fem svenska och fem nordame-
rikanska böcker utgivna mellan 1995–2007. 
Bilden som träder fram i hennes uppsats är 
att bibliotekarien är en vit ogift kvinna som 
ser rätt trist ut i sin beiga klädsel och sitt 
livlösa hår. Tidigare studier har gjorts om 
den generella bibliotekariebilden i samhäl-
let, i filmer, tv-serier och tidningar. Till och 
med dödsnotiser och minnesord har stude-
rats. Men ovanligt få magisteruppsatser har 
handlat om bilden av bibliotekarien i skön-

litteraturen. En större internationell studie 
som gjorts om allmänhetens bild av bibliote-
karier visar att de är serviceinriktade, lugna, 
ordningsamma, omtänksamma och passiva 
när de utför sina arbetsuppgifter. De karaktä-
riseras också ofta som konservativa, ointres-
serade av sport, introverta och osäkra med 
mindervärdeskomplex. Ofta beskriver vi 
andra människor utifrån de arbetsuppgifter 
vi har. Tydligt är att bibliotekarier skildras 
som människor som läser böcker för att få ett 
roligare liv utan att för den skull vara några 
osunda soffpotatisar. 

När bibliotekarier beskrivs i böckerna lig-
ger fokus ofta på bibliotekariernas utseende. 
Den största skillnaden är att i den amerikan-
ska litteraturen – oftare än i den svenska – 

skildras bibliotekarien som en ful ankunge 
som förvandlas till svan, som blommar ut 
och blir en attraktiv och sexuellt aktiv kvinna 
när hon träffar mannen med stort M i sitt liv. 
För denna värld är de heterosexuellas värld 
och de asexuellas territorium. Samtidigt är 
bibliotekarien mer utförligt beskriven i den 
amerikanska litteraturen än i den svenska 
vilket förmodligen beror på skillnader i skriv-

traditioner. De svenska beskrivningarna är 
målade med betydligt snabbare penseldrag 
och lämnar mer åt läsarens fantasi. Men även 
i den svenska litteraturen berättas om en ka-
raktär som förändras, inte utseendemässigt 
men väl sexuellt när en man kommer in i hen-
nes liv – kanske en svenskare och mer lagom 
tolkning av en utvecklingsprocess. Samtidigt 

är det faktum att det är samma stereotyper 
av bibliotekarier som dyker upp i både den 
svenska och amerikanska skönlitteraturen. 
Linda H Axelsson betonar dock att det är all-
deles för få böcker i undersökningen för att 
kunna dra några djupare slutsatser. 

– Ska man få en högre status och högre lön 
så måste det nog till en rätt rejäl förändring 
av stereotyperna, säger Linda H Axelsson i 
telefon. 

Samtidigt medger hon att det kan finnas 
små korn av sanning av bibliotekariebilden. 

Men det finns kanske rationella förkla-
ringar till skildringarna. Före 1800-talets 
mitt var biblioteken i usa religiöst eller 
vetenskapligt knutna och de flesta bibliote-
karier var män. Men 1854 grundas det första 

folkbiblioteket, Boston Public Library usa. 
Tillsammans med kyrkan och skolan skulle 
biblioteket hålla tillbaka alternativt fostra 
pöbeln. Bibliotekarierna blev ett slags mo-
ralens väktare och det kan vara härifrån ste-
reotypen fått sin näring genom åren. Även de 
svenska folkbiblioteken i slutet av 1800-talet 
influerades starkt från usa. Även de svenska 
folkrörelseanknutna biblioteken hade en 

fostrande roll. Det finns ett behov av att öka 
medvetenheten och bilden av bibliotekarien 
för att få en möjlighet att faktiskt förändra 
och förbättra den. Annars finns det en risk att 
stereotypen besannas och risken att den kan 
bidra till att individer som anser sig passa in i 
schablonbilden söker sig till bibliotekarieyr-
ket av fel anledning. Enligt tidigare studier 
som gjorts har bibliotekschefer påpekat att 
många studenter har en bild av yrket som 
inte överensstämmer med verklighetens ar-
betssituation. 

Dock kan man tillägga att bilden av bib-
liotekarien inte ser likadan ut i hela världen. 
Ännu ett uppslag för forskningen, kanske?

Åsa Ekström

De tio boktitlar som studerats:
Christer Hermansson: Ich bin ein Bibliothe-
kar!
Vivecka Lärn: Midsommarvals
Tomas Löfström: Änglar och rebeller
Katarina Mazetti: Grabben i graven bredvid
Karin Wahlberg: Hon som tittade in
Josephine Carr: The Dewey Decimal System of 
Love
Rhett Ellis: How I Fell in Love with a Librarian 
and Lived to Tell About it
Linda Howard: Open Season
Belva Plain: Fortune’s Hand
Nora Roberts: Key of Knowledge

Bilden av bibliotekarien:

Moralens brunbeiga väktare

Bibliotekarier skildras som trista typer i skönlitteraturen, det visar en ny uppsats.  
De stereotypa porträtten kanske har sitt ursprung från den tid då bibliotekarien var moralens väktare.

”Ska man få en högre status och högre lön så måste det nog 
till en rätt rejäl förändring av stereotyperna”

”En större internationell studie som gjorts om 
allmänhetens bild av bibliotekarier visar att de är 
serviceinriktade, lugna, ordningsamma, omtänksamma 
och passiva när de utför sina arbetsuppgifter.”
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Havsutsikt och stråkar, dimma 
över Kattegatt och ett fullspäckat 
seminarieprogram som både i de 
enskilda delarna och som helhet 
lyckades med det som arrang-
örerna nog hade föresatt sig: att 
både inspirera och förvirra. 

Den 18:e Halmstadskonferensen 
hölls i Halmstad och Tylösand och 
samlade omkring 270 deltagare, 
rekord enligt arrangörerna.

 Redan konferensrubriken: Sälj  
 biblioteket? satte myror i hu- 
 vudet. Vaddå sälja biblioteket?  
 Sälja biblioteken bättre i bemär-

kelsen marknadsföring? Eller sälja hela klab-
bet för att bli av med eländet? Konferensen 
tillhandahöll en liten palett av antingen eller 
och både och. Bilder, föreställningar och väg-
val, var underrubriken. Den täckte rätt bra in 
de gnistor som slog åt alla håll och kanter. 

Ponera t ex att den energiske Eppo van 
Nispen från Delft i Holland, ansvarig för 
dok – the library concept center (det låter 
det), har rätt i att det 2050 inte kommer att 
finnas några fysiska böcker, inga bibliotek 
kommer att överleva utan stöd av och samar-
bete med privata företag och enda sättet för 
bibliotek att överleva är att bli en sagofabrik, 
en plats för berättelser (ja, inte i bokform då) 
och ett ställe där man hjälper användarna att 
ordna livet on-line, digitalt, plug and play all 
day. Om han har rätt finns det all anledning 
att sälja biblioteket. Töm det på innehåll 
(böcker), sälj varumärket, ladda det med nytt 
innehåll (digitalt) och kalla det för… någon-
ting annat. 

– Varenda butik förändrar sig, bara biblio-
teken har sett likadana ut i 60 år, menade van 
Nispen. 

Bortsett då från det där med böckerna som 
envisas med att vara åtminstone en del av 
bibliotekets idé, såg i alla fall inte min barn-
doms bibliotek ut som det som dagens barn 
och unga möter. Tystnaden, det lite heliga 
som angav tonen i biblioteksrummet, res-
pekten, tassandet och hyssjandet etc – allt 
det där är borta sedan länge. 

Men om man som van Nispen tycker att 
biblioteken är något statiskt, ja t o m föråld-
rat, finns det väl skäl att fråga sig varför. Är 
det inte konstigt att biblioteken står där och 
i evinnerliga tider propsar på att vara – just 
bibliotek, när allt annat förändras? Kanske 
för att idén i själva verket inte är så dålig? Van 
Nispens utgångspunkt, liksom alla andra 
framstegsoptimisters, är att förändring all-
tid leder till något bättre. Men det är ingen 
naturlag att det förhåller sig så. Om bibliote-
ken är en dålig idé är det svårt att förstå att de 
har överlevt så pass länge som de gjort. 

Library concept center, pillutta dig, tänkte 
jag, när Detlef Barkanowitz (intervjuad på 

annan plats i detta nummer) och organisa-
tionskonsulten Eva Stenmark på konferen-
sen berättade om hur de gick till väga för att 
skaka om bilden av biblioteken i Norrbotten. 
De utgick från biblioteket som en bra idé 
som behöver säljas bättre, dels för att de re-
dan frälsta inte ska glömma bort vilken bra 
idé det är, dels för att få alla de andra att upp-
täcka det. Efter en grundlig inventering lan-
dade man på det lilla ordet marknadsföring 
och fyllde det med stora ambitioner (se även 
bbl nr 5/2007) och så sålde man biblioteket: 
i annonser, i aktiviteter, i en gemensam lo-
gotyp, grafisk profil, varumärkesplattform, 
image, gemensamma värderingar etc. Fram-
för allt sålde man också idén om biblioteket 
till personalen, det är ju den som ska leve-
rera. Man satte biblioteket på kartan men 
ställde inte medierna mot varandra. Och så 
skapade man ett bibliotek där man kan se till 
att multimediagenerationen får sitt, där man 
uppmuntrar aktivitet, lek, läsning, nytänk 
och ett bra utbud på nätet samt prioriterar 
dem med särskilda behov. Resultat: Besöken 
ökade, utlånen ökade och politikerna ser på 
biblioteket med andra ögon. ”Självklarhe-

Halmstadskonferensen 2008:

”Vaddå sälj biblioteket?”

Halmstadsborna fick något att vara stolta över. De älskar sitt nya bibliotek, något som också kommit Halmstads 
andra bibliotek tillgodo.
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tens förbannelse” – den som så ofta drabbar 
biblioteken var bruten.

Eller så kan man göra som Halmstad som 
sålde in idén om biblioteket till gamla och 
nya kommuninvånare genom att satsa. Man 
byggde helt nytt, en byggnad i glas, djärvt 
utplacerad på pålar i Nissan, Halmstads ”vita 
diamant” och det fick kosta: cirka 170 miljo-
ner satsade man i bara byggnaden och ytter-
ligare omkring 20 miljoner för att ge den det 
innehåll den förtjänade: mer personal, sats-
ning på barn, satsning på unga vuxna, pro-
gramverksamhet, vuxnas lärande.

Och Halmstadsborna fick något att vara 
stolta över. De älskar sitt nya bibliotek, något 
som också kommit Halmstads andra bib-
liotek tillgodo. 2006 besöktes biblioteken i 
Halmstad av en miljon människor (läs mer 
om Halmstads bibliotek i bbl nr 5/2006). 

Politikerna i Halmstad satsade. Kommun-
invånarna fick vad de förtjänade för det var 
de värda.

Ingebrigt Steen-Jensen, debattör, copy-
righter, marknadsförare, fotbolls- och litte-
raturmänniska – titlarna som man kan hänga 
på den mannen verkar vara hur många som 
helst – menar att man ska tänka stort men 
det behöver inte nödvändigtvis betyda stora, 
exceptionella byggnader i glas – det kan vara 

de små sakerna som gör en verksamhet fram-
gångsrik. Han tycker att man (läs biblioteka-
rier) ska sluta att tänka i termer som: Vi får 
inte det vi förtjänar (för lite pengar, för lite 
uppskattning etc) utan istället tänka: Vi får 
det vi förtjänar.

Högst tänkvärt när mätningar gång efter 
annan visar att biblioteken åtminstone får 
folkets kärlek. Det är inte så lite, men det ver-
kar liksom inte räcka.

Också Ingebrigt Steen-Jensens semina-
rium utgick på sätt och vis från föreställ-
ningen om biblioteket som något som måste 
förändras och då till det bättre, en institution 
som har alla förutsättningar att lyckas (un-
derförstått: man är misslyckad) om man tar 
vara på möjligheterna. Sedan drog han fram-
gångsreceptet – det som gör världens bästa 
företag bättre än sina konkurrenter – och det 
gjorde han mycket underhållande och char-
merande. Många skrattade och gick säkert 
stärkta därifrån. Men mellan lustigheterna 
vad var det han egentligen sade – förutom att 
biblioteket ska vara kul? 

Han sade att det som utmärker världens 
bästa verksamheter är tre saker: de är bra på 
att bygga starka kulturer (ett sammanhang 
där man känner sig som del av något större, 
man känner tillhörighet), de är bäst på berät-

telser (de som stärker den starka kulturen, 
snackisar) och de är bäst på att definiera vad 
som ska vara kärnan i den starka kulturen, dvs 
ideologin. De bästa verksamheterna i världen 
har svaret på frågan ”varför är vi här?” 

Ergo – är det inte på pricken bibliotek Ing-
ebrigt Steen-Jensen talar om? Bortsett från 
att det råder en ideologisk vilsenhet och att 
man alltför länge grottat ner sig i frågan: var-
för är vi här? 

Fråga användarna, de vet. Fråga Mustafa 
Can, som var Halmstadskonferensens slut-
talare, han vet också. Han vet vad biblioteket 
i Skövde betydde för en liten kille som kom 
från Kurdistan där inga bibliotek och inga 
böcker fanns, där man inte fick tala sitt eget 
språk. Biblioteket i Skövde var ett steg i hans 
karriär. Steen-Jensens förslag till svar på frå-
gan ”varför är vi här?” skulle Mustafa Can 
nog kunna skriva under på: Vi är här för att 
göra människor glada, för att ge drömmen en 
chans och ge människorna en bättre vardag. 

Det är inte så lite. Det är stort, men möj-
ligt och det finns det många exempel på. Det 
byggde det starka varumärket bibliotek.

Om man inte tror på sig själv varför ska nå-
gon annan göra det? 

Henriette Zorn
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 Genom åren har det av och till  
 diskuterats hur man ska locka  
 tonåringarna till biblioteken. Nu  
 är det dags att sluta prata och 

istället göra något, menar Mattias Pettersson 
på Farsta bibliotek. 

– Vi kommer att förlora en hel generation 
om vi inte medvetet prioriterar att satsa på 
ungdomar, säger han. 

Förra året var han i usa för att titta närma-
re på hur biblioteken i framför allt San Fran-
sisco jobbar med ungdomar via Internet. Till 
vardags arbetar 32-årige Mattias Pettersson 
som informatör med inriktning mot vuxna 
och ungdomar på Farsta bibliotek. Tack vare 
ett stipendium från Margit Lamm-fonden 
har han på plats i usa under några veckor 
studerat hur biblioteken jobbar konkret 
tillsammans med ungdomarna. Det handlar 
alltså om att nå den grupp unga som befinner 
sig mellan barn- och vuxenavdelningen. Allt-
för ofta är denna grupp hänvisad till en hör-
na med barnavdelningens alla bilderböcker, 
menar Mattias Pettersson. Ett ställe som de 
kanske inte alltid känner sig så lockade av.

– Det är ju bara och gå till sig själv. I den 
åldern identifierade man sig själv mer med 

vuxna än med barn. Ska biblioteken nå nya 
målgrupper krävs en rejäl förändring. 

– I usa skiljer man på barnbibliotekarier 
och ungdomsbibliotekarier – i större ut-
sträckning än vad som görs i Sverige där det 
oftast bara finns barn- och ungdomsbibliote-
karier och där fokus i regel ligger på de yngre 
barnen. 

Mattias Pettersson anser att man har 
mycket att lära av hur man jobbar på andra 
håll i världen. I San Fransisco satsar man mer 
på webben genom att ha separata sidor: en 
för barnen och en som vänder sig till ungdo-
marna. Man har också ett annat förhållnings-
sätt till gratistjänster som bloggar, MySpace, 
meeboo, Flickr, gmail, twitter, msn etc 
och de används flitigt av biblioteken. Men 
Mattias Pettersson medger att det finns faror 
med sponsring och gratistjänster. 

– Men vi borde inte vara så ängsliga eller 
stänga dörren i ren protest. För det är ju så 
här man kommunicerar i dag. I Sverige har 
vi en tendens att så fort det handlar om barn 
och ungdomar ska det hela tiden vara så nyt-
tigt och kunskapsbaserat som möjligt, istäl-
let för att fokusera på att det ska vara kul. 

I San Fransisco upptäckte Mattias Pet-
tersson att man var mer tillåtande gentemot 
ungdomarnas behov av att distansera sig. 
Det var även en mer tillåtande attityd gente-
mot så kallad ”fulkultur”. På tidskriftshyllan 
fanns tidningar om skateboard, tatueringar, 
science fiction, pimpade bilar etc. En mindre 
moralisk hållning helt enkelt. På biblioteks-
sidorna på webben lyftes bokomslagen fram 
snarare än långa textsjok om böckerna. En 
medveten satsning för att locka nätsurfarna 
som är vana vid att reagera på form och det 
grafiska tilltalet. Mattias Pettersson anser att 
det är självklart att biblioteken ska tillhanda-
hålla dataspel och likställa dem med andra 
medier. 

– Biblioteken behöver inte förvandlas till 
lokala spelhålor. Men alla har inte råd privat 
med de dyra dataspelen, därför är det själv-

klart att dessa ska finnas till utlån. Jag har 
ingen förståelse för bibliotek som tvekar in-
för detta. Är man osäker på sin kompetens 
kring dataspel finns det kurser att bevista. 
Jag tycker vi har ett ansvar gentemot lånta-
garna här.

I Sverige inriktar vi oss fortfarande på 
traditionellt bokprat medan biblioteken i 
San Fransisco har bokklubbar på nätet och 
online-tävlingar samtidigt som det erbjuds 
läxhjälp på webben. I usa har man också fler 
datorer – både för personal och för låntagare. 
En förklaring är naturligtvis alla donationer 
som gör satsningar på webben möjlig. I San 
Fransisco är det föreningen Bibliotekets vän-
ner som samlar in pengar och prylar – från 
Ipod till möbler – och skänker dem till bib-
lioteken. 

– Ett bra sätt att komma undan problema-
tiken med ”Den här avdelningen är en gåva 
från McDonald’s” vilket istället blir ”Den här 
avdelningen är en gåva från Bibliotekets vän-
ner”. 

Mattias Pettersson erkänner att han är 
avundsjuk på kollegorna i San Fransisco. 
Han ser både för- och nackdelar med spons-
ring men han anser ändå att man bör satsa 
mer på det i Sverige. Det gäller att oftare se 
möjligheter istället för hinder, menar han. 
Samarbeten där man kan dra nytta av var-
andra utan att bli beroende är väl det ideala 
tillståndet. Mattias Pettersson poängterar 
vikten av oberoende. Biblioteken ska inte ha 
några skyldigheter som exempelvis påverkar 
i inköp av media eller begränsar på något 
sätt. Det finns ju mängder av lokala aktörer 
som biblioteken skulle kunna samarbeta 
med, påpekar han. Men idag finns varken 
tid, kompetens eller resurser för personalen 
att arbeta med dessa frågor. 

– Att det satsas på biblioteken inom Stock-
holms stadsbibliotek stämmer inte. Vi har 
inga medel. Vi drabbas just nu av besparing-
ar – vad politikerna än väljer att kalla det – 

Barn, ungdomar och bibliotek

För att locka fler ungdomar till biblioteken besöker 
Mattias Pettersson den lokala fritidsgården Tuben i 
Farsta. En kväll i veckan tar han med sig en kartong 
med böcker som riktar sig till ungdomarna. 
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Barn, ungdomar och bibliotek

och krävande omorganisationer som tvingar 
oss bakåt i utvecklingen. Det är sanningen, 
konstaterar Mattias Pettersson. 

I Stockholm har 20 biblioteksmedarbetar-
tjänster försvunnit i år. Samtidigt som poli-
tikerna säger att de satsar 35 miljoner kronor 
på nya bibliotek. Mattias Pettersson menar 
att det också borde satsas på den redan ex-
isterande verksamheten. Samtidigt har bib-
lioteken krav på sig att göra sådant som man 
egentligen inte har pengar till. 

– ssb borde ha en sponsringsstab, en enhet 
som enbart sysslar med sponsringssamarbe-
ten. Man måste också ha en etiskt utarbetad 
plan och annonsera och marknadsföra det 
nya för att målgrupperna ska få nys om att 
det faktiskt händer en hel del på bibblan. Vi 
måste ut bland folket, säger Mattias Petters-
son. 

Men resonemanget förutsätter förstås att 
det finns företag som är villiga att satsa på 
biblioteken. Det är långt ifrån självklart idag 
trots det ihärdiga trummandet om vikten 
av det. Men det finns andra sätt att nå ung-
domarna på. Mattias Pettersson har själv tagit 
initiativ till att locka fler ungdomar till bib-
lioteken, bland annat genom att besöka den 
lokala fritidsgården Tuben i Farsta. En kväll i 
veckan har han tagit med sig en kartong med 
böcker som riktar sig till ungdomar. 

– Här i Farsta är ungdomarna intresserade 
av graffiti och hiphop, så då har jag tagit med 
mig böcker om det. De får bläddra i böckerna 
men för att låna dem så måste de komma till 
bibblan och skaffa lånekort. 

När de kommer till bibblan kan de titta 
närmare på böckerna i Nutidshyllan som pla-
cerats mellan vuxenavdelningen och barnav-
delningen. Även det en satsning på tillgäng-
lighet för den stora grupp som befinner sig i 
gränslandet mellan barn och vuxen. 

Åsa Ekström

 Det gick bättre än vad man  
 vågat drömma om. Så samman- 
 fattar Unga-gruppen inom Folk- 
 biblioteken i Lund sitt läsprojekt 

Bok på rymmen. Syftet var att nå ut till ung-
domar som inte självklart hittar till biblio-
teken. I samarbete med två ungdomsställen 
– Wickmanska, som är ett café för unga och 
Hemgården, en fristående föreningsdriven 
ungdomsgård – arrangerades två bokvals-
grupper där man tillsammans med ungdo-
marna valde ut böcker som köptes in för att 
sedan släppas lösa. På Wickmanska och på 
Hemgården kunde ungdomarna hitta hyllor 
med de böcker som de själva valt ut och ”kid-
nappa” dem. 

De första träffarna ägde rum i slutet av feb-
ruari. Då valde man ut böcker. 

– Jag hade inte vågat drömma om att det 
skulle gå så bra. Vi satt i en och en halv tim-
me och diskuterade boksmak, läsvanor och 

bläddrade i kataloger. Det kom alla sorters 
ungdomar och alla hade de synpunkter på 
vad de tyckte skulle finnas i deras hyllor. Det 
var allt från hiphopare som ville ha böcker 
om musik och Harlem till tjejer som ville ha 
allt av Katarina von Bredow. Men det fanns 
också önskemål om lexikon, atlas och böcker 
om mat – på Hemgården hade hälften av ung-
domarna ett annat modersmål än svenska. 
Där fanns också tjugoåringar som ville ha 
böcker skrivna av Sture Dahlström, berättar 
Lotta Davidson-Bask, en av bibliotekarierna 
som arbetar i projektet. 

Andra veckan i mars var det dags för nästa 
träff på respektive ställe. Böckerna packades 
upp och försågs med en logg där man kan 
skriva ett meddelande till nästa läsare: vad 
man tyckte om boken, var man läste den eller 
något annat som man vill förmedla vidare. 
Meningen är att man ska ta en bok, läsa den 
och ge den vidare till någon man tycker om 

Läsfrämjande arbete:

Bok på rymmen  
– en succé!
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Samling kring nyanlända böcker i vilka loggar klistras in. I centrum bibliotekarierna Cecilia Lindgren och Lotta 
Davidson-Bask.
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eller anser bör läsa just den här boken. Eller så 
kan man bara ställa tillbaka den i hyllan. 

– Det har gått jättebra. Ungdomarna är väl-
digt intresserade och det försvinner böcker 
varje dag och någon bok har redan kommit 
tillbaka med en kommentar. Det har fungerat 
just så som jag hoppades. 

Hela projektet har finansierats med pengar 
från en privat donator, Frimurarföreningen i 
Lund. 

– De vill att deras pengar ska göra gott i 
tysthet och vi har kollat med kommunen att 
det var ok att vi tog emot pengarna, att det 
inte fanns någonting i detta som stred mot 
kommunens intentioner. Vi fick tips om att 
det fanns chans att få en slant från förening-
en så vi tog kontakt med den. Det är ju fantas-
tiskt att man vill stödja ungdomars läsning.

– Vi fick 17 500 kronor och dem har vi för-
delat så att Hemgården och Wickmanska får 
hälften var. Man får ganska mycket böcker 
för den summan. Det blev ungefär 100 böcker 
på varje ställe, totalt 200 böcker. Men vi har 
drygt 2 000 kronor kvar så vi ska köra en om-
gång till senare i vår, berättar Lotta David-
son-Bask. 

Ytterligare träffar kommer också att ar-
rangeras där man tillsammans med ungdom-
arna diskuterar böckerna.

HZ

Fakta

Drivande bakom projektet Bok på rymmen: Bibliote-
karierna Lotta Davidson-Bask och Cecilia Lindgren i 
samarbete med Wickmanska och Hemgården.
Syfte: Att nå unga som inte går till biblioteket. Kid-
nappa en bok, låna, läs och ge vidare. Inga försenings-
avgifter utgår.
Finansiering: Privat donator.

Barn, ungdomar och bibliotek

 Västmanland var ett av de för-
sta länen som startade utdelning 
av gåvoböcker i samarbete mellan 
folk- och länsbibliotek samt lands-

ting. Redan 1986 inleddes ett projekt tillsam-
mans med En bok för alla. Efter tio år hade 
verksamheten funnit sina former, som bl a 
innebar gemensam utbildning för personal. 
Gåvoboken bekostades av landstinget. 

Verksamheten innebär i korthet att ny-
blivna föräldrar antingen får ett presentkort 
på bvc för att sedan hämta gåvoboken på 
folkbiblioteket, eller att boken delas ut direkt 
på bvc. Ursprungsidén var att föräldrarna 
skulle gå via biblioteket för att få boken och 
därtill en biblioteksintroduktion. Eftersom 
många föräldrar aldrig dyker upp på bib-
lioteket har man i allt större utsträckning 
tillhandahållit boken på bvc. Det betyder 
att möjligheten att informera om bibliote-
ket försvinner för bibliotekspersonalen som 
måste vara uppsök ande på annat sätt. 

Den andra delen av verksamheten innebär 
att föräldragrupper, inom ramen för föräldra-
utbildningen, kommer till biblioteket på 
bvc:s initiativ. Barnbibliotekarien samtalar 

Kartläggning om gåvoböcker  
och föräldragrupper i Västmanland

Brist på struktur och  
rutiner  i samarbetet 
mellan bibliotek  
och BVC

På uppdrag av Länsbiblioteket i 
Västmanland har Cay Corneliu-
son genomfört en kartläggning av 
den språkutvecklande verksam-
heten för små barn i Västman-
land. Framför allt har samarbetet 
mellan BVC och folkbiblioteken 
granskats.

Hennes kartläggning visar att 
s k gåvoböcker når ut bra till 
föräldrarna men att få deltar i 
föräldragrupper där biblioteket 
medverkar. Cay Corneliuson sam-
manfattar de viktigaste resulta-
ten av sin undersökning.

Biblioteksinredningar
med oändliga möjligheter!

Arkitekter  Design  Inredningar
Tel. 046-524 41

www. .se
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med föräldrarna om språkutveckling samt 
ger tips om böcker och biblioteksverksam-
heten. Ibland sjunger man och ramsar för 
att praktiskt visa hur språket kan stimuleras. 
Verksamheten, som enligt en Kulturrådsun-
dersökning hör till den vanligaste formen av 
uppsökande verksamhet i Sverige är sanno-
likt utformad på liknande sätt i hela Sverige. 

Under hösten 2007 beslutade länsbiblio-
teket att göra en kartläggning av samarbetet 
med bvc och verksamheten för barn 0–2 år i 
länet. Intervjuer av framförallt barnbibliote-
karier och barnsjuksköterskor i de tio kom-
munerna genomfördes under november och 
december 2007. 

Kartläggningen visar att gåvoböckerna når 
ut bra, till ca 80 % av föräldrarna, men att en-
dast 14 % deltar i föräldragrupper där biblio-
teket medverkar. Kartläggningen visar också 
på svagheter när det gäller organisation och 
arbetsfördelning mellan parterna. 

På frågan hur verksamheten har utvecklats 
under de senaste 25–30 åren svarar de flesta 
barnbibliotekarier att de inte kan se någon 
särskild utveckling. Däremot tycker de att 
de själva har utvecklats i sitt sätt att möta t ex 

grupper. En barnbibliotekarie hade ett med-
vetet kvalitativt mål; hon ville att föräldrarna 
skulle se hur hon skapade ett intresse och en-
gagerade barnen med ramsor och sånger, för 
att ge dem en kunskap att ta med sig hem. 

Bibliotekspersonalen hade mycket sällan 
ett övergripande perspektiv och talade inte 
om verksamheten i termer av mål och resultat 
(så när som i en kommun). På ett mer person-
ligt plan prioriterade de verksamheten och 
ansåg att den var viktigare än mycket annat, 
däremot kunde de inte säga om den var prio-
riterad inom organisationen. Samtidigt häv-
dade dock alla att barn och ungdomar var pri-
oriterade i kommunen (och på biblioteket).  
I Hallstahammar var läsfrämjandeplanen, 
som Kulturrådet kräver för inköpsstödet, en 
stabiliserande faktor som gav långsiktighet 
och förankring. 

Länsbiblioteket har prioriterat språk-
utvecklande arbete med små barn och har, 
åtminstone vid två tillfällen, gjort ”helreno-
veringar”, dvs åkt runt och pratat med alla, 
skickat ut brev med information om rutiner, 
ordnat återkommande utbildningsdagar etc. 
Man kan nog säga att länsbiblioteket riktat in 

sig på det innehållsmässiga, t ex kunskaper 
om barns språkutveckling men inte utveck-
lat strukturer som former för organisation, 
uppföljning arbetsfördelning etc. 

När det gäller arbetsfördelning är det otyd-
ligt vem som gör vad, det gäller t ex vem som 
pratar om språkutveckling. Några barnskö-
terskor hoppade över det eftersom de förvän-
tade sig att barnbibliotekarierna ska göra det. 
De i sin tur upplevde i flera fall att intresset 
var svagt i föräldragruppen och minskade ner 
på pratet. Det är positivt att biblioteksperso-
nalen har en följsam attityd och inte försöker 
korvstoppa föräldrarna, samtidigt är det vik-
tigt att anta utmaningen att hitta nya sätt att 
väcka intresse för det viktiga innehållet. Att 
finna ut hur teori om barns språkutveckling 
och praktik (rimmande, ramsande, sjungan-
de) kan presenteras på ett lättillgängligt och 
intresseväckande sätt måste vara ett viktigt 
utvecklingsområde för folkbiblioteksverk-
samheten. 

Självklart kan det inte finnas propåer för 
barnbibliotekarier att de måste sjunga och 
ramsa om de inte tycker om det. Det finns 
också andra som kan göra det i kommunen, 

En kartläggning som länsbiblioteket i Västmanland gjorde 2007 visar att gåvoböckerna når ut bra, till ca 80 % av föräldrarna, men att endast 14 % deltar i 
föräldragrupper där biblioteket medverkar.
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t ex på öppna förskolan. Men det blir tydligt 
hur diffus barnbibliotekarierollen är. Om ar-
betsgivarna (kommunerna) är tydligare med 
vad de förväntar sig av en barnbibliotekarie 
skulle det säkert också sätta fart på de inslag 
i grundutbildningen för uppsökande barn-
verksamhet som länge saknats. Kanske ska 
benämningen vara barnbibliotekarie/littera-
turpedagog. 

Beträffande prioriterade grupper, per-
soner med funktionsnedsättning och nya 
svenskar, är beredskapen god i Västman-
land. Äppelhyllorna verkar vara rustade och 
medvetenheten om rollen som förmedlare av 
litteratur på andra språk är hög. Däremot är 
kommunikationen med de grupperna i stort 
sett frånvarande. Det skulle behövas kunskap 
om metoder och former för ökad kommu-
nikation. Barnsköterskorna, som kommer 
mycket närmare föräldrarna än biblioteks-
personalen, var djupt bekymrade över att de 
inte nådde invandrarfamiljerna. Dessa kände 
ofta inte till de broschyrer som finns. Bristen 
på kommunikation med biblioteket blev tyd-
lig. Även om personalen ofta kände varandra 
väl verkade de prata lite om innehållet i verk-
samheten och problematiserade den inte. En 
unison önskan från barnsköterskorna var att 
Barnens första bok skulle levereras med en 

cd i, så att alla som inte kan melodierna till 
sångerna och ramsorna har en chans att lära 
sig. 

En bidragande orsak till osäkerheten kring 
prioriteringar är att resursberäkning av olika 
delar av folkbiblioteksverksamheten sällan 
förekommer. Dessutom behövs en diskus-
sion om hur de olika delarna förhåller sig till 
varandra, t ex öppethållandet i förhållande 
till den uppsökande verksamheten. Det ena 
fungerar inte utan det andra, vilket politiker 
behöver ökad förståelse för. 

Den viktiga frågan ”Hur har det gått i år”, 
som handlar just om mål och uppföljning 
ställdes, enligt min kartläggning, som regel 
inte. Verksamheten problematiserades säl-
lan. Att det mest är kvinnor som får infor-
mation om språkutveckling och bibliotek 
medan papporna och nya svenskarna lyser 
med sin frånvaro är självklart ett stort pro-
blem. Det är svårt för enskilda bibliotekarier 
att angripa strukturella problem som hand-
lar om könsroller. Här behövs nog nationella 
kampanjer eller regionala projekt för att 
hjälpa till. 

Det finns alltså ett stort engagemang och 
en samstämmighet mellan personalen från 
både bibliotek och bvc om att arbete med 
språkstimulering för små barn är viktigt. 

Men det är påtagligt att brist på struktur och 
rutiner gör att verksamheten varierar väldigt 
både över tid och rum. När eldsjälarna flyttar 
eller föder barn kan verksamhetsnivån sjun-
ka till nästan noll. Kunskapen om vad som 
gäller för samarbetet är också överlag dålig.

Förslag på enkla insatser som skulle kunna 
ge stöd och långsiktighet åt verksamheten: 

och bvc med vidhängande riktlinjer och 
förslag till arbetsordning (som sedan utfor-
mas lokalt i detalj). Dokumenten ska vara 
lättillgängliga på webben.

befolkningssammansättning, språkgrup-
per, rapporter om föräldrars informations-
behov etc. 

-
ning och resursberäkning. 

På nationell nivå vore det bra om det fanns 
statistik över föräldragrupps- och gåvoboks-
verksamhet. Nationella projekt skulle kunna 
ge draghjälp genom att bidra med pr och 
uppmärksamhet i media. 

Cay Corneliuson, 
kartläggare

Eurobib Direct
Ditt stora biblioteksvaruhus
www.eurobib.com

Gladare Bibliotek!
bObles. De danska succémöblerna som gör både barn och vuxna lite gladare. Nu hos Eurobib DIrect.
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Barn, ungdomar och bibliotek

 H ur kan ett bra stöd bli bättre? 
Det är en av utgångspunkterna i 
rapporten där man går igenom 
de stödformer som finns för 

läsfrämjande arbete samt förutsättningar, 
problem och utmaningar kring det statliga 
inköpsstödet som har funnits i över ett de-
cennium. 

I mitten av 1990-talet införde regeringen 
ett statligt stöd till inköp av litteratur och läs-
främjande arbete som kommunerna kan söka 
för folk- och skolbibliotekens räkning. Syftet 
var att stödja den goda barnboken, vända 
trenden av sjunkande utlåningssiffror och 
barns minskade tillgång till böcker men även 
att stimulera och utveckla samarbetet mellan 
folk- och skolbibliotek. Just den biten – att få 
till stånd en fungerande samverkan mellan 
folk- och skolbiblioteken kring läsfrämjande 
– har varit problematisk genom åren.

Det är Kulturrådet som administrerar in-
köpsstödet och det är kommunerna som sö-
ker bidrag. En förutsättning för att beviljas 
bidrag är att kommunen avsatt egna medel 
till inköp av medier ”för ett belopp som upp-
går till minst summan av föregående års 
medieanslag och att den del av anslaget som 
avser medier för barn och ungdomar inte 
minskar”. En morot eller en piska, beroende 
på hur man ser saken. 

2007 hade Kulturrådet 25,6 miljoner kro-
nor att fördela till litteraturinköp vid folk- 
och skolbibliotek. 252 kommuner fick, enligt 
rapporten, bidrag. Fördelningen sker efter 
kommunstorlek och lägsta belopp är 50 000 
kronor. Det högsta bidragsbeloppet fick 
Stockholms stad, knappt 1,5 miljoner kronor. 
Stödet till läsfrämjande insatser uppgick 
2007 till 6,5 miljoner, en ökning med knappt 

en miljon i jämförelse med 2006. Den miljo-
nen togs från inköpsstödets anslag. Om man 
ser till anslagsutvecklingen under senare år 
har man varje år fört över pengar till läsfräm-
jande insatser från stödet till litteraturinköp 
till folk- och skolbiblioteken. Kulturrådets 
totala bidragsbelopp för inköpsstöd och läs-
främjande verksamhet har däremot legat på 
en jämn nivå, cirka 32 miljoner, de senaste 
åren (2005–2007). I rapporten föreslås att 
det totala bidragsbeloppet borde höjas och 
uppgå till 35 miljoner kronor och att även det 
lägsta bidragsbeloppet höjs från 50 000 kro-
nor till 70 000 kronor. Vidare föreslår man 
att inköpsstödet inte borde avgränsas till att 
bara omfatta böcker utan även litteratur i 
olika tekniska utföranden samt dito teknisk 
utrustning för att främja användandet. Det 
kan handla om it-stöd, daisy-spelare, pro-
gramvaror etc. Inköpsstödet bör också kun-
na få användas friare av biblioteken för inköp 
riktade till fler besöksgrupper, t ex lässvaga 
vuxna eller insatser som handlar om att stöt-
ta föräldrarnas läsning för barn. Det finns 
också, enligt rapporten, ett stort behov av att 
fritt få använda en del av stödet till exempel-
vis utbildning, marknadsföring eller till att 
anställa personal som i projektform aktivt 
kan arbeta med den litteratur som köpts in 
inom ramen för stödet. Brist på personal och 
brist på utbildning upplevs av många som ett 
större hinder för den läsfrämjande verksam-
heten än brist på litteratur. 

HZ

Rapporten kan läsas i sin helhet på Svensk Biblioteks-
förenings hemsida www.biblioteksforeningen.org 
under fliken Fakta & Forskning/Rapporter

Ny rapport  
om inköpsstödet

Reformera inköpsstödet och förnya och uppvärdera det läsfrämjande 
arbetet. Det föreslås i en rapport från Svensk Biblioteksförening. I rap-
porten har man tittat på hur det statliga stödet till inköp av litteratur 
till folk- och skolbiblioteken samt till läsfrämjande arbete fungerar.

Bibliotek arbetar 
brottsförebyggande 

sex fängslade pappor lär sig att läsa in 
sagor för sina barn i ett projekt som Malmö 
stadsbibliotek står bakom. När det blir säng-
dags kan barnen lyssna på pappas saga på cd-
skiva. Malmö stadsbibliotek valde att satsa 
på projektet ”Godnattsagor inifrån” efter att 
ha läst en artikel i bbl (nr 7 2006) om ett lik-
nande projekt i England, Bedtime stories.

– Vi har skapat en fördjupad svensk modell 
med mycket större fokus på barnen och har 
även ett samarbete med organisationen Riks-
bryggan och Kris, berättar projektledaren 
och bibliotekarien Karin Johansson.

Tillsammans med ytterligare en bibliote-
karie leder hon en studiecirkel med män på 
Fossie-anstalten, där de bland annat får lära 
sig hur viktigt det är med sagor för barn. 
Därefter får de läsa in sagor på cd med ljud-
effekter och allt. Studiecirkeln drog igång i 
mitten av mars och till hösten ska man även 
dra igång ett projekt på Kirsebergs-anstalten. 
Målet är att projektet sprids till andra delar av 
landet och även till kvinnoanstalterna. 

Upp emot 10 000 barn i Sverige har föräld-
rar som sitter i fängelse och det är en margina-
liserad grupp som på det här sättet får hjälp, 
menar projektledaren Karin Johansson.

– Man stärker banden mellan barnen och 
föräldrarna samtidigt som man bidrar till 
barnens läsutveckling.

Enligt Karin Johansson har man fått totalt 
778 000 kronor från Brottsförebyggande rå-
det (BRÅ), Kulturrådet och Arvsfonden. Det 
är första gången ett bibliotek får pengar för 
brottsförebyggande arbete.

ÅE
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Bu eller bä?
Det är mycket rosa och överallt 
syns knapparna, reflexerna och 
pennorna som har delats ut. 
Det har aldrig tidigare satsats så 
mycket på en kampanj av Svensk 
Biblioteksförening. Tio miljo-
ner kronor satsas i år på Library 
Lovers-kampanjen som man 
bland annat hoppas ska leda till 
en nationell bibliotekspolitik. 
Reklamkampanjer i kollektivtra-
fiken har synts i huvudstaden, 
jinglar om Library Lovers har 
hörts i reklamradion och i de fles-
ta av landets större tidningar har 
det annonserats. Även på webben 
har man annonserat, bland annat 
på Politikerbloggen och Bokhora. 
Representanter för föreningen 
jobbar flitigt i maktens korrido-
rer för att få upp biblioteken på 
den politiska agendan. Men vad 
tycker man om Library Lovers? 
Är det för jippo-betonat eller 
är det helt rätt i tiden? bbl har 
frågat en trendspanare, några 
representanter för bibliotekarie-
kåren men även en av de politiker 
som kampanjen vänder sig till.

Enkät: Åsa Ekström

Library  
Lovers:

Jan Björklund, 
 Utbildningsminister
Har du överhuvudtaget uppmärksammat Libra-
ry Lovers-kampanjen?
– Ja. Dels har jag fått material skickat till mig, 
dels har jag sett kampanjen på stan.

Två av kampanjens mål är en nationell biblio-
tekspolitik och förstärkta insatser för skolbiblio-
teken. Hur ser du på dessa frågor?
– För mig är det viktigt att barn lär sig läsa 
tidigt och litteratur har stor betydelse för 
språkutvecklingen. Det är angeläget att alla 
barn har tillgång till skolbibliotek och här 
måste kommunerna ta sitt ansvar.

En del av kampanjens budskap är Gör nåt, Jan! 
Kommer du att göra något? Om inte, varför då?
– Ja, vi gör mycket för att satsa på läsning, 
särskilt på lågstadiet. Läsning och litteratur 
måste få större utrymme i skolan. De barn 
som tidigt får upp ögonen för böckernas fan-
tastiska värld har nytta av det hela livet.

Conny Persson Chef, 
Stadsbiblioteket, Gävle.
Vad tycker du om Library Lovers-kampanjen?
 – Visst är det bra med kampanjer – men … 
ytterst är frågan om bibliotekens nutida och 
framtida roll en djupt ideologisk och politisk 
fråga! Hur kunde 1800-talets politiker, präs-
ter, skollärare och andra ideella krafter strida 
för folkskolan, skolbibliotek, folkrörelsebib-
liotek och andra för Sveriges invånare så vik-
tiga framtidsfrågor? Och detta trots ett starkt 
segregerat samhälle! Jo – för att förenkla sa-
ken – ny kunskap behövdes för skapandet av 
en ny industriell epok! Idag är det ytterst få 
politiker som törs sätta ner foten och slå fast 
att biblioteken ingår i det framtida samhäl-
lets kunskapsinfrastruktur och är en förut-
sättning för att kommuner och vårt land skall 
bli ledande i världen!!

– Se bara på bibliotekslagen som är en chi-
mär! Bibliotek och skolbibliotek kan läggas 
ned utan att lagen hindrar något av det som 
sker. Vilken kommun eller politiskt parti törs 
tydligt motivera och politiskt realisera en 
linje som sätter in utbildning och bibliotek i 
kunskapens infrastruktur och säga: Vi ska bli 
bäst i Sverige eller Norden eller Världen i att 
ha en för framtiden kompetent, välutbildad 
och kreativ befolkning! Alltför ofta blir all-
ting en halvmesyr där få törs stå upp för att 
prioritera dessa frågor! Det är – för att vara 
krass – ett stort fattigdomsbevis att vi över-
huvudtaget måste gå ut med en kampanj! 
Sätt utbildning, bibliotek, kultur i centrum 
och vi får – förhoppningsvis en framtida 
spännande, utvecklande och kontroversiell 
värld!

Hur skulle alternativet se ut?
– Vi är ett litet land med relativt få invånare 

och det är väl ” skam på torra land” att det inte 
redan finns en tydlig och framåtsyftande na-
tionell kunskapsinfrastruktur!

Så fortsätt med kampanjen. Alltid vaknar 
någon!

Nya media och/eller böcker?

Debatten förs även 
på webben!

www.biblioteksbladet.se
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Karin Sandberg, 
bibliotekschef Lund
Vad tycker du om Library Lovers-kampanjen?
– Bra med den massmediala uppmärksam-
heten. Löjligt med knapparna. Broschyr-
materialet är inte anpassat till särskilda mot-
tagare och därför ganska meningslöst och 
troligen inte läst av dem som borde läsa.

Hur skulle alternativet se ut?
– Massmedieannonserna borde utvecklas 
och kompletteras med t ex stora affischer i de 
offentliga gaturummet.

Magnus Lindkvist, 
trendspanare Pattern 
Recognition 

 Vad tycker du om Library Lovers-kampanjen?
– Jag tycker Library Lovers är en väl utförd re-
klamkampanj med betoning på reklamkam-
panj. Som all reklam försöker man sticka ut 
med ett tydligt färg- och formspråk och det 
verkar man ha lyckats med om man ser till 
de Library Lovers-knappar människor bär 
på stan. Reklam är dock fel verktyg för bib-
liotekens utmaning. Biblioteken har inget 
attityd- eller uppfattningsproblem utan ett 
leveransproblem. Alla människor älskar bib-
liotek och tycker de är viktiga. Men många 
bibliotek ligger efter i en samhällelig och tek-
nisk utveckling. 

– Bokbussar är ren och skär idioti när In-
ternet kan transportera böcker snabbare, bil-
ligare och mer miljövänligt. Pengarna man 
använt för Library Lovers borde ha använts 
för att utveckla ett antal nya tjänster som gör 
biblioteken mer konkurrenskraftiga. 

Hur skulle alternativet se ut?
– Bibliotek borde vara öppna 24 timmar om 
dygnet, innehålla fler mötesrum (för ev. ut-
hyrning) och tysta koncentrationsrum där 
allt från studenter till företagare kan arbeta 
fokuserat eller bara koppla av. Bibliotek mås-

Eva Olsson, utvecklingssekreterare Malmö stadsbibliotek

Vad tycker du om Library Lovers-kampanjen?
– Vad gäller själva kampanjen har knapparna haft en strykande åtgång här. Vi har ju också hört 
och sett att kampanjen fått genomslag i riksmedia där nationell bibliotekspolitik lyfts fram. 

Hur skulle alternativet se ut?
– Vi har saknat den lokala förankringen. Vi hade behövt mer material som vi kunde ha tagit 
upp specifikt med våra politiker. Vi tycker inte riktigt att de åtta förslagen nått fram. Sedan 
kan vi ju alltid fundera kring det engelska namnet på kampanjen men vi förstår och tycker det 
är slagkraftigt och har inget bra förslag på svenska.

te integrera Internet i sin verksamhet på helt 
nya sätt, se till att människor kan ladda ned 
böcker till mobilen t ex ”Hyr en bok digitalt”. 
Man skulle också kunna erbjuda streamade 
filmer, konserter och föredrag via nätet till 
bildskärmar i biblioteket. Bibliotek bör även 
utveckla en kommersiell del för dem som 
vill betala för produkter och tjänster – t ex 
vackra inbundna kopior av gamla klassiker, 
läshjälpmedel, etc.

Gunnar Sahlin, 
riksbibliotekarie, KB
Vad tycker du om Library Lovers-kampanjen?
– Jag är kritisk till att använda föreningens 
stora tillgångar på detta sätt. Biblioteken är 
viktiga i dagens samhälle och bör bli bedöm-
da efter vad som åstadkoms. Jag har märkt 
att man inom biblioteksvärlden ibland söker 
bekräftelse från omvärlden på ett sätt som 
gör mig tveksam. Men vi ska inte sträva ef-
ter att bli älskade, det skickar i mitt tycke en 
märklig signal. Vi måste vara medvetna om 
vår stora betydelse. Tyvärr signalerar inte 
kampanjen detta. Jag skulle hellre se att till-
gångarna användes till gemensamma projekt 
för folk- och forskningsbiblioteken.
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 Greta renborg, som avled 2005,  
 var verkligen ”en biblioteksper- 
 sonlighet” av ovanliga mått. Det  
 fastslog överbibliotekarien Ulf 

Göranson redan när han öppnade seminariet 
i Carolinas fullsatta boksal. 

Och Gretas make, professor emeritus Ulf 
Renborg, kunde förklara hur allt hängde 
samman. Hans hustru – folkbibliotekarien, 
läraren på Bibliotekshögskolan, krönikören 
i unt – såg sig själv som en förmedlare till 
vanliga människor och biblioteksbesökare av 
”materialiserade livserfarenheter”. De kom-
mer oss till mötes i skönlitteraturen, där en 
diktare som Harry Martinson låter oss möta 

lille Martin som älskade sin skola, men också 
i de levnadsöden som kan rekonstrueras med 
hjälp av personarkiven. 

Sig själv och andra folkbibliotekarier be-
traktade Greta som den yttersta länken i 
kedjan av kulturförmedlare. De måste hjälpa 
till att göra personarkiven mer synliga. Vid 
pensionsårens bord på forskningsbibliote-
ket och tack vare sina kontakter med hand-
skriftsavdelningen upptäckte hon de slum-
rande rikedomarna i bibliotekskällarna. Och 
under sina resor som bokkonsulent i Dalarna 
och i Bergslagen hade hon mött folkets kul-
turbärare både i levande livet och i lokala 
arkiv efter studiecirklarnas pionjärer – häd-
angångna människor som hon kände fränd-
skap med. Folkbildning och forskning måste 
samarbeta. Det var inte spektakulära nyheter 
som skulle prioriteras utan själva kulturar-
vet. Även folkbibliotekarierna hade ansvar 
för att innehållet i böcker och arkiv lyftes 
fram för biblioteksbesökarna – skolungdo-
mar och studenter, hembygds- och släktfors-
kare, frågvisa låntagare som ville veta. 

Så kom det sig att Greta Renborg i sitt 
testamente föreskrev att hälften av hennes 
förmögenhet skulle gå till ”bedrivande av 
undervisning och extern information röran-
de bevarande och nyttjande av personarkiv 
[ – – – ] varvid särskilt skall beaktas beho-
vet av ökad kunskap hos bibliotekspersonal 
vid olika typer av bibliotek”. Det var denna 
verksamhet som nu startade tack vare hand-
skriftsavdelningens eldsjälar Viveca Halldin 
Norberg, Inga Johansson och Irma Ridbäck, 
den främsta kännaren av det jättelika folk-
bildningsarkiv som donatorn själv efterläm-
nade.

Seminariet blev alltigenom lyckat och 
avsikten är nu att gå vidare med hjälp av de 
renborgska pengarna. De kommer väl till 
pass för biblioteksenheter som arbetar un-
der ytterst knappa villkor och lider av att inte 
kunna bedriva sin utåtriktade verksamhet så 
som man skulle önska. 

Representanter för nästan hela den svens-
ka biblioteksvärlden hade begivit sig till 
det unika seminariet. Alltifrån Riksarkivet, 
Riksdagens bibliotek, Kungliga biblioteket, 
Svenskt biografiskt lexikon, universitets-
bibliotekens handskriftsavdelningar och 
stifts- och landsbiblioteken till åtskilliga fö-
reträdare för ”konsumenterna” som kultur-
arvsgrupper, enheter för digital publicering, 
Sveriges släktforskarförbund och Personhis-
toriska samfundet. 

Folkbiblioteken hade visserligen ett par 
representanter, men tydligen hade inbjud-
ningarna inte tett sig så angelägna för dem. 
Greta Renborgs uppfattning blev alltså be-
kräftad, att det krävdes undervisning och 
information om värdet av centrala och lokala 
personarkiv.

De informativa expertföredragen avlöste 
varandra under seminariedagen. Det hela 
avslutades med en paneldebatt inledd av Ca-
rina Burman, som ju bland landets litteratur-
vetare särskilt använt sig av personarkiv både 
för avhandlingar och skönlitterära verk. Inte 
minst kom de känsliga gallringsfrågorna upp 
till ingående och klargörande diskussion. 

Att spara eller inte spara – det är frågan. Ar-
kivalier efter en persons livsverk inkommer 
till arkiven och är i regel ganska oordnade 
där de ligger nedpackade i kanske hundratals 
kartonger. På ett omdömesgillt och profes-
sionellt sätt måste handskriftsavdelningarna 
– gärna under samarbete med vederbörandes 
arvingar – vidta en ofta nödvändig gallring. 
Den svåra uppgiften blir att se till att ett livs-
verk inte dränks i makulatur.

 Panelen hann också att beröra de ännu 
svårare framtidsfrågorna. Numera inlämnas 
alltfler personarkiv med ansenliga inslag av 
ljudband och säkerhetsdisketter. Hur ska 
arkiven klara av att tillhandahålla den inte 
längre aktuella apparatur eller de urmodiga 
dataprogram som krävs för att tillgängliggö-
ra viktiga material som kan belysa en konst-
närlig eller politisk gärning? På nästa semi-
narium bör självklart Arkivet för ljud och 
bild i Stockholm och radio- och tv-arkiven 
medverka. 

Summa summarum: Greta Renborg-
 seminarierna fick en utmärkt start men väckte 
också nya angelägna frågor inför den fortsatta 
verksamheten kring svenska personarkiv.

Lars Furuland 
professor em. i litteratursociologi

Värdet av personarkiv
I början av mars genomfördes ett heldagsseminarium på universitets-
biblioteket i Uppsala. Det var helt och hållet ägnat åt personarkiven, 
handskriftsavdelningens skötebarn. Men det avhölls till minne av 
Greta Renborg – en eldsjäl från folkbiblioteksområdet inom biblio-
teksvärlden. Hur går den ekvationen ihop, undrar Lars Furuland som 
deltog i seminariet.

WWW.BIKETJANST.SE

Hyllor på kors och tvärs, raka eller svängda?

Biblioteksfabriken i Småland har lösningarna.

Ring oss så berättar vi mer!

telefon: 0472-300 36      e-post:  info@biketjanst.se
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DANMARK

Barnbibliotekens framtid
Biblioteken måste förnya sig om man ska 
kunna behålla barnlåntagarna i framtiden. 
Det är budskapet i en ny rapport ”Fremtidens 
biblioteksbetjening af børn”, utgiven av Sty-
relsen for Bibliotek og Medier (f d Biblioteks-
styrelsen). 

Fyra av fem barn kommer visserligen re-
gelbundet till biblioteken men det blir allt 
längre mellan de allt kortare besöken. An-
talet barn som kom till biblioteken minst 
en gång i månaden var 51 procent 1998 men 
bara 39 procent år 2004. För att ändra på den 
utvecklingen måste biblioteken tänka i nya 
banor.

Rapporten är ett resultat av arbetet i en 
brett tillsatt projektgrupp med medlemmar 
från biblioteks- medie- och kulturområdet. 
Arbetet har letts av Bibliotek og Medier på 
uppdrag av kulturministern och gruppen 
tillsattes hösten 2006.

Vad är då resultatet? I rapporten fastslås 
tio budord. Bl a krävs mer utbildning och vi-
dareutbildning av personal med ny ”biblio-
tekarieprofil”. Lekens betydelse poängteras. 
Budord fyra lyder: ”Børn leger – på bibliote-
ket”. Det ska man anpassa sig till. Alla medier 
ska också användas. De stora förändringar 
som skett i medielandskapet de senaste åren 
kräver nya medel för att nå gamla mål som 
t ex läskunnighet.
(www.bs.dk, Bibliotekspressen 2008: 5 och 6).

Virtuella läxkaféer
Någon form av ”virtuell läxhjälp” kan bli 
verklighet i Danmark om Integrationsmi-
nisteriet, Styrelsen for Bibliotek og Medier 
och Statsbiblioteket lyckas med sitt projekt, 
”Virtuelle Lektiecaféer”. Nu ska man under-
söka de tekniska och administrativa möjlig-
heterna att starta och driva sådana. De tre 
initiativtagarna ser både nationella och in-
ternationella perspektiv i arbetet. Det blir ett 
spännande pilotprojekt. Om det lyckas kan 
det innebära mycket, för biblioteksvärlden 
och för andra aktörer. Integrationsministe-
riets kampanj ”Brug for alle unge” är ekono-
misk sponsor för projektet. Regitze Rugholm 
från Statsbiblioteket är projektledare och re-
ferensgrupper planeras. Vad ”Virtuelle Lek-
tiecaféer” innebär i praktiken återstår att se.
(www.bs.dk)

Skaffa en mentor på biblioteket
Biblioteken betyder mycket för integratio-
nen och fler och fler tjänster erbjuds. Det 
senaste är att bygga upp integritetsbefräm-
jande mentorsnätverk för etniska minorite-
ter. kvinfo, Styrelsen for Bibliotek og Me-
dier och Statsbibliotekets BiblioteksCenter 
for Integration har ingått ett samarbetsavtal. 
Det innebär att biblioteken kan söka bidrag 
från Styrelsen for Bibliotek og Medier, som 
avsatt 32 miljoner för programmet ”Lige mu-
ligheder”.

kvinfo är en organisation som sedan 
2003 haft ett uppmärksammat och belönat 

mentorsnätverk för kvinnor med flykting- 
eller invandrarbakgrund. Nu ska kvinfo 
samarbeta med biblioteken och bland annat 
ge råd om konkreta åtgärder.
(www.bs.dk)

FINLAND

Nytt stort bibliotek föreslås
”Världens bästa bibliotek” ska byggas i Hel-
singfors, enligt en utredningsrapport av 
Mikko Leisti, som gjort den på uppdrag av 
stadsdirektör Jussi Pajunen.

Det nya ”Centrumbiblioteket” beräknas 
kosta ca 100 miljoner euro och förväntas 
få 1,5 miljoner besök per år. Biblioteket ska 
bli 25 000 m2 stort, varav 12 000 m2 är avsatt 
för biblioteksverksamhet, 8 000 m2 för olika 
evenemang och träffar och 5 000 m2 för kom-
mersiell service. 

Enligt förslaget ska det anordnas en öppen, 
tudelad internationell arkitekttävling. Ur 
första delen ska 10 till 20 bidrag väljas ut som 
går vidare till den egentliga tävlingen.

Målet är att ”Centrumbiblioteket” ska stå 
klart vid 100-årsjubiléet av Finlands själv-
ständighet år 2017 och vara ett nationellt pro-
jekt gemensamt för staten, Helsingfors stad 
och övriga städer i huvudstadsregionen.
(www.biblioteken.fi)

av Tottie Lönn

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

”Vilket trevligt 
 initiativ!”
             Kafka

”En riktigt 
 bra grej det här!”

                    Goethe”Snygg 
   hemsida.”
           Rimbaud
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utvärdering av bibliotekstjänster
Utvärderingar av bibliotekstjänster görs titt 
som tätt men knappast i den geografiska om-
fattning som nu ska ske i Finland. Förutom 
den lokala utvärderingen ska den ge en lands-
omfattande överblick genom en nationell en-
kät. Nationalbiblioteket samordnar enkäten, 
som genomförs i samarbete med yrkeshög-
skole-, universitets-, special- och allmänna 
bibliotek. Resultatet kommer så småningom 
bland annat på Nationalbibliotekets webb-
plats.
(www.biblioteken.fi)

BULGARIEN

Fri tillgång till Internet
Bulgariens kulturdepartement och fn:s 
undp (United Nations Development Pro-
gram) har nu påbörjat planeringen av ett 
nationellt projekt som innebär att bulgariska 
bibliotek ska erbjuda kostnadsfri tillgång till 
Internetservice och Internetträning.

I Bulgarien har bara ett av nio hushåll till-
gång till Internet och bara 30 procent har da-
tor. Bulgarien ligger därmed i botten av eu:s 
länder. Skillnaderna mellan folkgrupperna är 
stora. Av minoriteterna använde fem procent 
av romerna och sju procent av turkarna Inter-
net år 2005. Däremot använde åttio procent 
av studenterna Internet under år 2006. Målet 
är nu att alla bulgarer ska kunna få tillgång 
till ”det globala informationssamhället”.

Det nuvarande landsomfattande bib-
liotekssystemet började byggas upp under 
1970-talet. Nu ska det rymma allt den nya 
tekniken för med sig genom landsomfattan-
de insatser från många parter. Efter ett års in-
ledande planering ska man i mars 2009 pre-
sentera en omfattande tre- eller fyraårsplan. 
Den avser att hjälpa närmare 1 200 av landets 
2 814 allmänna bibliotek att erbjuda fri Inter-
netanslutning och datautbildning.

Planeringen kan påbörjas tack vare ett 
bidrag på 606 000 dollar från stiftelsen 
Bill & Melinda Gates Foundation. Ett po-
tentiellt särskilt anslag ska gå till datorer, 
utbildningsprogram, teknisk assistans, in-
formation och utvärdering etc. Ytterligare 
medel kan erhållas från stiftelsen, men är 
då villkorade och kopplade till de nationella 
och lokala myndigheternas finansiering av 
infrastruktur, bibliotekarielöner, Internet-
förbindelser, långtidsskötsel, etc.
(www.undp.bg, www.gatesfoundation.org)

COLOMBIA

Bibliotekssatsningar
”Can libraries save a country?” Frågan ställs i 
en artikel i The Guardian där man intervjuar 
Paula Marcela Moreno, Colombias 29-åriga 
kulturminister. En sådan befängd idé har i 
Colombia en helt annan tyngd än i Storbri-
tannien. Det är knappast ett lugnt land, känt 
för sin kokainmaffia, brott mot mänskliga 
rättigheter och mångårig väpnad konflikt 
mellan olika gerillarörelser, staten och para-
militära grupper. Men man satsar på biblio-
tek och läsning

I Colombia bor 42 miljoner som talar 64 
språk och hundratals dialekter. De sociala, 
ekonomiska och kulturella skillnaderna är 
stora. En tredjedel av landet består av små 
fattiga samhällen där bara två procent av be-
folkningen är läs- och skrivkunniga.

Vad kan då de ha för nytta av bibliotek? 
Landets kulturminister tvekar inte. ”Jag tror 
att det finns en minimistandard för livskva-
litet, och tillgången till bibliotek hör dit”, 
säger hon i intervjun. Det handlar heller inte 
bara om böcker. Biblioteken har även datorer 
och audiovisuella media.

För tio år sedan beslöt regeringen att bygga 
upp ett nätverk av små bibliotek. Sedan mil-
lennieskiftet har 691 nya bibliotek byggts, 
basen består av 2 500 böcker och andra me-
dia och datorer. Nu finns totalt 709 allmänna 
bibliotek.

Bogotá utsågs av Unesco till Världsbokhu-
vudstad förra året för sin satsning på böcker 
och läsning. Bland annat ger regeringen ut 
små pocketböcker som finns att låna gratis 
vid en mängd ”bibloestaciones” i staden. En 
ny bok ges ut varje månad och hittills har det 
kommit ut över 340 titlar, bland dem även 
illustrerade böcker för barn. I april i år kom 
den colombianske nobelpristagaren Gabriel 
Garcia Márques Kärlek i kolerans tid ut. Co-
lombianer sägs visserligen älska kultur och 
”kan fylla ett fotbollsstadium vid en poesi-
festival”, men bara de allra rikaste har råd att 
köpa böcker.

Albys nya  
bibliotek invigt

albys nya bibliotek har öppnat igen 
efter att ha fått en total make over. Det nya 
biblioteket har en ung profil och en miljö 
med färg och fantasifull inredning med bl a 
böljande s-formade bokhyllor och med ett 
medieutbud som ska attrahera och intressera 
unga besökare. 

Alby ligger i Botkyrka kommun i Stock-
holms län. 2007 bodde drygt 70 000 männi-
skor i kommunen som hör till ett av landets 
mest internationella kommuner med drygt 
100 nationaliteter (andel utländska medbor-
gare 14 % och andel utrikes födda 35 %). 

Biblioteket i Alby ligger mitt i centrum 
och har hållit stängt sedan slutet av förra 
året för att tillsammans med en arkitektbyrå 
skapa nytt – delvis utifrån Albybornas egna 
önskemål. Det nya biblioteket ingår i en stor 
kommunal satsning på Alby där arkitekterna 
i två år arbetat utifrån en gemensam vision 
för stadsdelen. Utvecklingen av det nya bib-
lioteket i Alby tar avstamp i den strategiska 
biblioteksplan, ”Kunskap & Upplevelse” för 
Botkyrka kommun, som antogs av kommun-
fullmäktige sommaren 2005 och där man 
bl a tar fasta på att Botkyrka är en ung kom-
mun vilket också ska märkas på biblioteken. 
Alby bibliotek är det första som ingår i ”Rum 
som överraskar – biblioteksutveckling i Bot-
kyrka”. Erfarenheterna från Alby kommer att 
ligga till grund för utvecklingen av fler bib-
liotek i Botkyrka.

Till det nya i Alby hör ett ljust välkomnan-
de rum med fem meter högt i tak – ett varmt 
rött tak och så hyllorna – gröna, s-formade – 
där man vill pröva nya sätt att exponera me-
dierna: man utgår ifrån besökarna och inte 
bibliotekssystemet. Man kommer att ha ett 
medieutbud som består av Fantasy, serier, 
tv-spel och manga men förstås också ett bra 
urval av böcker för alla åldrar. I mediajuke-
boxen kommer man att kunna låna filmer, 
musik och ljudböcker i form av mp3-filer. 
Lånedisken är avskaffad, rfid-tekniken gör 
att man lånar och lämnar själv och persona-
len tar hand om besökarna. Workshops och 
möjligheter till eget skapande genom ett De-
motek är andra viktiga inslag i det nya bib-
lioteket.

HZ
Nya media och/eller böcker?

Debatten förs även 
på webben!

www.biblioteksbladet.se
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recensioner

Annette Årheim
När realismen blir orealistisk: 
litteraturens ”sanna historier” 
och unga läsares tolknings-
strategier

Växjö university press, 2007

När jag var tonåring 
slukade jag böcker om 
galna och olyckliga 
människor. Helst skulle 
det vara självbiografier. 
Vissa böcker läste jag om 
flera gånger, som Han-
nah Greens, Ingen dans på 
rosor. När jag rannsakar 
mitt minne tror jag att 

jag läste den som en autentisk historia. Tan-
ken att det hade hänt på riktigt fick mig att 
känna ännu mer för den schizofrena Deborah 
och beröras av hennes öde. 

Intresset för den grymma verkligheten 
verkar ha stått sig bi bland ungdomar, i alla 
fall enligt Annette Årheims avhandling ”När 
realismen blir orealistisk”. Årheim har följt 
svenskundervisningen i en gymnasieklass 
och intervjuat eleverna om deras läsvanor. 
Kontentan är att de föredrar faktion framför 
fiktion – det vill säga böcker som gör anspråk 
på att berätta ”en sann historia”, i dramati-
serad form. De läser hellre Liza Marklunds, 
Gömda, än Thérèse Raquin av Émile Zola.

Vad beror det på? Hur tolkar ungdomar 
begreppet realism och vilken sanning är det 
egentligen som serveras i dagens rika flora av 
dokumentära romaner? 

Årheims avhandling är ganska svårsmält 
läsning, men den sätter fingret på en rad in-
tressanta frågor. Ungdomarnas egna tolk-
ningar av böckerna de har läst är också, stund-
tals, väldigt roliga. Som i samtalet om Thérèse 
Raquin där de dividerar huruvida Thérèse och 
Laurent hade sex i boken eller inte:

”Nils: Dom skriver det aldrig rakt ut 
men…

Olle: (teatraliskt) Dom tar varandra i fam-
nen och trycker varandra intill!

Damir: Ah, typ, men jag trodde bara dom 
kramades så det knakade.”

Förutom de rent komiska inslagen är det 
skrämmande att läsa hur ensam klassen läm-
nas i sina litteratursamtal. Zolas klassiker 
sätts aldrig in i sin historiska kontext, be-
greppet realism problematiseras aldrig, varje 
elevs privata tolkning är lika god som någon 
annans. Och den moderna faktionlitteratu-
ren, som många av klassens elever rankar 
högst på listan över favoritböcker, kommer 
aldrig upp till diskussion i undervisningen.

Det är en av huvudpoängerna med År-
heims avhandling. Medan bildmedier, jour-
nalistik och reklam är ämnen för diskussion 
och kritisk granskning i gymnasieskolorna, 
lämnas den samtida litteraturen ofta i ett 
fredat reservat. Att ungdomar läser böcker 
av egen lust ses som något så positivt att 
man glömmer behovet av kritiskt tänkande. 
Vilket, menar Årheim, är nödvändigt med 
de senare årens utveckling där gränsen mel-
lan fakta och fiktion blir alltmer luddig och 
förlagens marknadsföring av ”verkligheten” 
alltmer aggressiv.

Många av ungdomarna blir väldigt för-
vånade när de ”sanna berättelser” de läser 
ifrågasätts och problematiseras. Skulle det 
Liza Marklund skriver inte vara sant? Ändå 
framkommer det, senare i samtalet, att de 
vid närmare eftertanke visst förstår att det är 
en subjektiv historia, full av tolkningar. Och, 
intressant nog, säger de också att den absolu-
ta sanningen inte är ett krav. Bokens huvud-
person Mia är ett exempel. Det finns kvinnor 
som har det såhär, det är det viktiga.

Frågan om varför ungdomarna älskar att 
läsa faktion får inget entydigt svar i Årheims 
avhandling. Många ungdomar säger att de 
helt enkelt har lättare att relatera till histo-
rien om den är sann. De känner att de lär sig 
något som de kan överföra till sina egna liv. 

Jag tror inte att deras bevekelsegrunder 
skiljer sig nämnvärt från mina egna när jag 
var tonåring. Jag inbillade mig att fiktionen 
var sann. Ungdomar idag tar en fiktionalise-
rad verklighet för given. Visst är det bra med 
kritiskt tänkande. Men jag tror inte det finns 
någon anledning till oro. Precis som Århiems 
intervjuer visar tänker ungdomar längre än 
man tror. Och diskussionen om fiktionens 
förhållande till verkligheten kommer att 
fortsätta tills solen slocknar.

OLINE STIG, författare och kritiker

Forest Woody Horton, Jr.
Understanding Information 
Literacy: A Primer

UNESCO, 2007

”Om du endast kommer 
ihåg ett utdrag från den-
na publikation hoppas vi 
att det blir detta: Ju mer 
du lär dig och därmed 
ökar din kunskap under 
loppet av ditt liv och ju 
tidigare du vänjer dig vid 
och lägger dig till med 
skicklighet i att lära dig 

att lära – utröner när, hur, varifrån det gäl-
ler att söka och återfinna den information du 
behöver men ännu inte har – desto mer infor-
mationskompetent blir du. Din förmåga att 
tillämpa och använda din kompetens ger dig 
möjlighet att fatta klokare och lämpligare be-
slut när det gäller att klara av såväl din egen 
och din familjs hälsa och välfärd som utma-
ningar inom utbildning, jobb, ja själva din 
tillvaro som medborgare.”

Denna önskan uttrycks i förordet till en 
nyutgiven grundbok i vad informationskom-
petens innebär. Boken har tillkommit inom 
unesco:s Information for All Programme 
(ifap) och siktar in sig på en mycket vid 
målgrupp, alltifrån regeringstjänstemän, 
mellanstatliga befattningshavare och pro-
fessionella inom informations- och utbild-
ningssektorn till beslutsfattare och perso-
nalutvecklare från såväl affärsdrivande som 
ideella organisationer. Den är skriven på ett 
lättfattligt och icke-tekniskt språk och tillta-
let är personligt. Vi bibliotekarier har länge 
känt ett behov av att tala om informations-
kompetens med folk utanför våra egna kret-
sar och här finns nu en bra hjälp. 

Författaren Woody Horton är en inter-
nationellt känd specialist och eldsjäl inom 
området Information Management och 
har varit drivande vid alla de initiativ som 
tagits, från expertmötena i Prag 2003 och 
Alexandria 2005 till det som nu utgör den 
största utmaningen: en kommande världs-
kongress. Hans entusiasm smittar alla som 
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träffar honom och den lyser igenom också 
i skrift. 

Boken består av tre huvuddelar: Inled-
ningsvis en bakgrund och en förklaring av 
begreppet, därefter viktiga initiativ inom hu-
vudområdena utbildning, hälsa, ekonomisk 
utveckling och medborgarskap och slutligen 
förslag till upplysningsinsatser. Stressade lä-
sare uppmanas att gå direkt till det område 
man är aktiv inom.

Ska informationskompetensen frälsa värl-
den? Den frågan inställer sig ibland vid läs-
ningen. Målen är högt satta och förslagen 
på vilka makthavare vi bör bearbeta och hur 
det ska gå till kan verka väl optimistiska och 
verklighetsfrämmande för oss i välfärdsländ-
erna. Men om man lyfter blicken från sitt 
vanliga undervisande, knyter informations-
kompetensen till det livslånga lärandet och 
ser att den betyder ingången till ett aktivt 
medborgarskap, blir det självklart i utveck-
lingsländerna och de nya demokratierna. Jag 
har vid olika konferenser och utbildningstill-
fällen de senaste åren förstått att man i länder 
som Botswana och Bulgarien lätt kan se be-
hoven och förstå möjligheterna. Ibland kan 
det också verkligen betyda skillnaden mellan 
liv och död, det inser man när det handlar om 
informationsinsatserna vid bekämpandet av 
hiv-aids i Afrika.

Är boken användbar för oss i Norden? Delar 
av den är det, menar jag. Särskilt bi lagorna 
känns viktiga. Där hittar man ordlistor med 
nyckeldefinitioner, förkortningar och akro-
nymer. Där finns också viktiga internationel-
la rekommendationer och deklarationer från 
expertmöten, modeller och exempel på ”best 
practice” och ett antal förslag till policydo-
kument för olika nivåer i samhället. Allra 
sist finns en uppteckning av internationella 
resurser som institutioner, experter, webbsi-
dor, databaser osv., sammantaget en mycket 
bra samling av allt som har med området in-
formation literacy att göra. 

Christina Tovoté
Stockholms universitetsbibliotek

Länkar:

IFAP: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_
ID=1627&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html
Hur man får tag i skriften online: http://portal.
unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=25956&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
Kontakta Ms Annick Ongouya (a.ongouya@unesco.
org) när det gäller tryckta exemplar.

Inblick Christer Hermansson
Varför är bibliotekscheferna så osynliga i 
offentligheten eller rädda bibliotekarier 
behövs inte

foto: ulf strandberg

 Ofta får jag frågan om jag verk- 
 ligen menar vad jag skriver i  
 mina krönikor. Eller är jag bara  
 ironisk och sarkastisk? Svaret 

är förstås att jag alltid menar vad jag skriver. 
Annars skulle jag inte publicera det. Svårare 
än så är det inte. Nu är detta min sista krö-
nika någonsin i Biblioteksbladet, jag har sagt 
tillräckligt, och mitt budskap är som vanligt 
allvarligt och väsentligt.

En gång lyssnade jag på ett föredrag med 
Peter Antoine – när han som tränare var med 
och förde upp Assyriska i fotbollsallsvenskan 
– som framförde en del kloka saker. Han sa 
till exempel att han bara skäller på bra spe-
lare; sådana spelare som man kan ställa krav 
på. På ungefär samma sätt har jag resonerat 
genom åren. Jag ska skälla på och ställa bra 
och framgångsrika bibliotek, bibliotekarier 
och bibliotekschefer till svars. Det måste 
man tåla som offentlig person.

Jag har ju tidigare sagt och skrivit att i bib-
liotekssammanhang är alla medel tillåtna. 
Så är det verkligen. Det handlar om att göra 
någonting konkret och inte sitta i ändlösa 
möten och diskutera hur vi ska kunna ge-
nomföra olika uppgifter inom biblioteks-
verksamheten eller hur vi ska kunna tillsätta 
nya arbetsgrupper eller skapa kurser så att 
vi sedan kan gå vidare med det som vi hade 
tänkt från början. Agera, få saker gjorda, höj 
blicken och fundera över vilket som är det 
primära uppdraget. Och tänk inte så förban-
nat mycket alltid. Utan kör! Begåvningen och 
kompetensen finns.

De svenska folkbibliotekscheferna är all-
deles för osynliga i biblioteksdebatten. Det är 
bedrövligt. Om man har ett arbete att leda en 
verksamhet måste man också ta plats i media 

för att berätta vad folkbiblioteken är bra på 
och verkligen lyfta fram de väsentliga frågor-
na kring bildning, folkbildning, litteratur 
och läsfrämjande, och folkbiblioteket som 
en mötesplats och forum för alla medborga-
re. Bibliotekscheferna måste synlig- och tyd-
liggöra folkbibliotekens kvaliteter offentligt 
och stärka och uppmuntra sin personal i det 
kvalitetsarbete som utförs runt om i landet. 
Att vara chef är inget självändamål.

Det behövs inte fler rädda och tysta biblio-
tekarier i Sverige. Det behövs bibliotekarier 
som tar för sig och visar sin kunskap. Det 
behövs fler subjektiva bibliotekarier som 
följer sin intuition och skiter i vad eventuella 
kolleger eller usla chefer anser. Det finns så 
många potentiella superbibliotekarier runt 
om i landet som bara behöver lite uppmunt-
ran från sina bibliotekschefer eller lite inspi-
ration från kolleger för att kunna komma ut 
ur garderoben och ta för sig. Medborgarna 
vill möta och träffa personliga bibliotekarier 
som är kaxiga och stolta.

Som offentligt anställd bibliotekarie har 
man en privilegierad situation. Fast lön, 
ofta trevliga kolleger, ett jobb som man trivs 
med, utvecklingsmöjligheter. Ofta är bruk-
arna glada och positiva. Att administrera och 
förvalta fattiga författares litteratur är ett 
stort ansvar. Det innebär också skyldig heter 
gentemot de människor vars verk vi lever på, 
och gentemot medborgarna som är våra upp-
dragsgivare. Att vara bibliotekarie är inget 
självändamål. Det är ett viktigt arbete och 
ska tas på fullt allvar. Och det finns enorma 
kreativa möjligheter i yrkesutövningen.

Jag säger det igen: I bibliotekssamman-
hang är alla medel tillåtna. Glöm aldrig det.
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Rullande Bibliotek
Maxi & Multi

Det ”Nya rullande biblioteket” har vi utvecklat i samarbete med Falkenbergs 
bibliotek. Fordonet är utvecklat för att fungera i kombination med verksamheten på 
bibliotek och i den traditionella bokbussverksamheten. 

%LEOLRWHNHW�¿QQV�L�WYn�VWRUOHNDU��0D[L�VRP�KDU�XWU\PPH�XSS�WLOO�FD�����K\OOPHWHU��
0XOWL�XSS�WLOO�FD�����

Tillgänglighet
%LEOLRWHNHW�lU�E\JJW�PHG������OnJJROY�XWDQ�WU|VNODU�RFK�XWUXVWDW�PHG�OXIWVlQNQLQJ�
Sn�DOOD�KMXOHQ��'HW�JHU�HQ�LQVWHJVK|MG�Sn�HQGDVW����PP��'HQ�OnJD�LQVWHJVK|MGHQ�L�
kombination med rullstols och last ramp gör att fordonet möjliggör tillgänglighet för 
personer oavsett rörelsehinder. Biblioteket möter de krav på tillgänglighet för offent-
OLJ�YHUNVDPKHW�WLOO�nU�������)RUGRQHWV�VWRUOHN�RFK�VPLGLJKHW�J|U�DWW�GHW�lU�HQNHOW�DWW�
komma nära den verksamhet som biblioteket skall besöka.
 
Arbetsmiljön 
$UEHWVPLOM|Q�KDU�YDULW�FHQWUDO�L�XWYHFNOLQJHQ�DY�GHW�Q\D�UXOODQGH�ELEOLRWHNHW��9L�KDU�
försökt minska de jobbiga och eventuellt skadliga  arbetsmomenten i samband med 
biblioteksverksamhet, lastning och lossning av fordonet. Genom fordonet goda väg-
hållning blir det Rullande Biblioteket enkelt och säkert att köra på såväl vinter som 
sommar väglag.    
 
Effektivitet
*HQRP�HWW�HIIHNWLYW�XWQ\WWMDQGH�DY�IRUGRQHW�NDQ�VHUYLFHJUDGHQ�HQNHOW�|NDV��(WW�VlWW�
DWW�nVWDGNRPPD�GHWWD��lU�JHQRP�VDPPXWQ\WWMDQGH�DY�IRUGRQHQ�PHOODQ�ELEOLRWHNHWV�
olika avdelningar men också mellan olika närliggande kommuner.  

Försäljning
Tel: 0531- 512 68 24
Tel: 0709- 37 78 24

sales@coman.se

Coach Manufacturing Sweden AB
www.coman.se
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Intraprenad i Bollebygd 

när personalen tar över i Bollebygd 
kallas det intraprenad. Det innebär att bib-
liotekspersonalen själva får planera och styra 
hur resurserna ska tilldelas biblioteksverk-
samheten i Bollebygd. Medarbetarna har per-
sonal- och budgetansvar helt enkelt.

Inspiration kommer från intraprenad-
verksamheten i Umeå. I höstas var både bib-
liotekspersonalen och biblioteksrådet, som 
består av kommunpolitiker, på studiebesök 
i Umeå. Därefter stod det klart att man ville 
hoppa på tåget, berättar bibliotekarien Anita 
Hedén, bibliotekschef i Bollebygd.

– Här i Bollebygd är det kommunchefen 
som är bibliotekschef men i praktiken inne-
bär det att det är jag som är bibliotekschef 
eftersom han inte hinner sätta sig in i allt och 
vara med överallt.

Intraprenad handlar i praktiken om entre-
prenad men att det sker inom kommunens 
hägn. Anställningstryggheten är säkrad men 
man arbetar mer självständigt. Anita Hedén 
berättar att de är fem biblioteksmedarbetare 
på tre bibliotek som från och med första april 
kommer att ta över ansvaret vad gäller perso-
nal och budget. Kontraktet sträcker sig några 
år framöver vilket är bra eftersom biblioteket 
arbetar långsiktigt, menar Anita Hedén. Det 
finns heller ingen större rädsla inför ansva-
ret, menar hon.

– Egentligen arbetar vi redan självständigt 
och har ansvar idag. Nu är det bara mer tyd-
ligt och formellt att det i praktiken är så. Vil-
ket är en fördel.

– Vi hoppas nu att vi kan snabba upp vissa 
processer, t ex har vi funderat på att utöka 
öppettiderna vilket vi nu relativt snabbt kan 
göra genom ett direkt beslut.

Vad gäller politikerna i kommunen är både 
den borgerliga majoriteten och oppositionen 
positiva till driftsformen intraprenad.

– Det har aldrig funnits tankar om privat 
drift eller att personalen ska driva det som ett 
kooperativ eller så. Det här passar oss alla bra 
eftersom vi i praktiken redan jobbar på detta 
sätt, avslutar Anita Hedén. ÅE

Bokmässa på biblioteket

i april ställde Almedalsbiblioteket till med en bokmässa. Det är första gången som bib-
lioteket anordnar en bokmässa och intresset var stort för att delta. Mässan, som ägde rum den 
18–20 april, lockade närmare femtio utställare, främst lokala förlag, bokhandlar, föreningar 
och sällskap. Även författare deltog förstås. Programmet bestod av framträdanden av skilda 
slag, musik, föreläsningar och presentationer.  HZ

Tystare bibliotek med mer ljud 

viktoriaskolans bibliotek på Öland har blivit tystare – tack vare en ljudinstallation. Se-
dan början av vårterminen har det nya skolbiblioteket i Borgholm haft en ljudinstallation i 
form av en naturljudsmix med sus från skogen, fåglar, grodor, vind och vatten. Initiativet 
kommer från bibliotekschef Gunilla Lydmark som ville skapa ett tyst rum av skolans biblio-
tek, inte bara för barnens utan också för personalens skull.

– Det är en angelägen fråga och handlar om god arbetsmiljö. Den höga ljudnivån i bib-
lioteket är starkt stressframkallande för en del av medarbetarna. Därför ville jag att vi skulle 
försöka göra något åt det hela, säger hon.

Gunilla Lydmark berättar att hon blev influerad och nyfiken efter att ha lyssnat på ett radio-
program om ett projekt med en ljudinstallation i en skola i Marks kommun. Hon tog kontakt 
med skolan och företaget Audiotechture som står bakom ljudsättningen. Därefter har företa-
get besökt biblioteket och tillsammans med personalen skapat en unik ljudsättning utifrån 
det 50 kvadratmeter stora rummet och verksamhetens förutsättningar.

– Det är märkligt, men den här ljudtapeten överröstar kopieringsmaskinen och ventila-
tionsbrummandet. Det är behagligt rofyllt utan att vara sövande. Eleverna är tystare, konsta-
terar Gunilla Lydmark.

Idén med naturljud baseras utifrån teorier om att människan anpassar sig till sin omgiv-
ning så att det som upplevs som tystnad, som naturljud till exempel, gör att vi själva också 
blir tystare i tal och rörelse. Även inom vården finns så kallade ljudduschar, bland annat på två 
sjukhusbibliotek. Ljudanläggningen kan också styras utifrån ljudnivån i rummet. Blir ljud-
nivån i rummet för hög blir det tyst. 

Åsa Forsman, skolbiblioteksansvarig på Viktoriaskolan:
– På det hela taget upplever jag att det har blivit lugnare men om det beror på mig eller de 

andra eller om allt samverkar, vet jag inte. De lärare som påverkas och pratar tystare och är 
lugnare påverkar naturligtvis också sina barn.

Det hela har kostat 50 000 kronor vilket en central arbetsmiljökommitté betalat. ÅE

Idébank för bibliotek 

sedan februari har det funnits en idébank för folk- och skolbibliotek. Tanken är att man 
ska dela med sig av projekt och nya idéer för att utveckla verksamheten. Det hela rör sig om 
en wiki, en webbplats där biblioteksmedarbetare själva skriver texter för att dela med sig till 
andra. Det är hyfsat enkelt för biblioteksanställda att bli medlemmar i Idébiblioteket. Därefter 
är det fritt fram att skriva och berätta om sitt stora eller lilla projekt där det egna biblioteket 
är inblandat på något sätt. Syftet är att biblioteksfolk enkelt ska kunna hitta och dela med sig 
av projekt som pågår ute i landet. Det enda kravet är att det ska vara verksamhetsutvecklande 
på något sätt. Det kan handla om länsöverskridande projekt som Tvinningprojektet i lim-
området, eller ungdomsbibliotekarien i Höganäs, Erik Edwardson, som bloggar och finns på 
Facebook, ma.gnolia, Youtube etc. Alla ämnen är tillåtna – från organisation till nätverk och 
läsfrämjande. Det är informations- och lånecentralerna i Stockholm, Umeå och Malmö som 
ligger bakom Idébiblioteket. Tanken är att det ska växa till en stor och innehållsrik samling.
 ÅE

AGNER Form AB     080128.

 = 2 st olika annonser för införande i alla nr utom nr 6. 

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

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

(2)

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

www.wagnerform.se

Pedagogisk OrienteringsBILD
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Besserwisser av Anders Mathlein

Tjocka böcker om  
och av tunga män

Den här våren kan man njuta eller lida av gi-
gantiskt tjocka utlämnande böcker om eller 
av stora män. Där finns t ex Mikael Timms 
Lusten och Dämonerna. Boken om Bergman (Nor-
stedts). 600 sidor om den store regissören 
som man trodde att man redan visste allt om. 
Timm, som lärde känna Ingmar Bergman för 
flera decennier sedan, startade arbetet med 

boken i början av 2000-talet medan Bergman 
ännu var i livet. Regissören själv var alltså 
med på noterna och ställde sig tålmodigt till 
förfogande för frågor om sitt liv och verk. 
”Inte alltid var de två överens”, skriver Timm 
och syftar på liv och verk. ”Bergman ändrade 
ofta åsikt om sina verk, sig själv, andras verk 
och andra människor”.

Timm har plöjt tusentals sidor med opu-
blicerat material i form av arbetsböcker, 
dagböcker, okända manuskript till pjäser 
och filmer och följer Bergmans karriär från 
den första opublicerade novellen Familjeidyll 
till det sista tv-manuset Saraband. Det är en 
mångfacetterad karaktär som tonar fram, en 
person som tidigt gav uttryck för en stark mål-
medvetenhet åtminstone när det gällde regis-
serandet. Eller vad sägs t ex om följande smak-
prov, hämtat ur boken. Året är 1939, den unge 
Bergman regisserar en amatörgrupp i Lycko-
Pers resa – Bergmans fjärde uppsättning – och 
håller ett tal till sin ensemble där han kommer 
med några praktiska förmaningar:

Ni förstår ju också att vi alla här, i och med 
att vi åtagit oss en stor eller liten uppgift blir 
stora eller små kuggar i ett stort maskineri. 
Men alla kuggar ha ett gemensamt: alla är de 
lika viktiga och betydelsefulla.
I. Allvar och målmedvetenhet inför den stora 
eller lilla uppgiften.
II. Självdisciplin
III. Hänsyn
IV. Punktlighet
V. Klagomål och avvikande meningar fram-
föras efter repetitionen till regissören person-
ligen. Inga diskussioner under arbetet. 
VI. Frånvaro från rep ska stödjas av tungt 
vägande skäl och i tid anmälas till andre-
regissören.
VII. Samtliga kommer väl förberedda till 
repetitionerna.

Ingmar Bergman är vid tiden 21 år gammal!
Tjock bok nummer två i kategorin manlig 

memoar är bara på 400 sidor (ganska täta 
men med rätt mycket bilder) är Eldkvarns 
Plura Jonssons utlämnande Resa genom en-
samheten. Svart blogg och Det ljuva livet. Gamla 
texter och nya texter och en del från den blogg 
han skrev vintern 2007 inför lanseringen av 
skivan Svart blogg. Här får rockromantikerna 
sitt och de manliga misantroperna sällskap. 
Plura skriver om det liv som blev hans, upp-
växten i barndomens Norrköping, musi-
ken, turnéerna, kärleken och barnen som är 
måttligt roade av den utlämnande blogg som 
farsan skriver. Ibland kommer insikten kry-
pande: ”vilket jävla monster man skapat och 
blivit, men det är bara att åka med och se glad 
ut, det lugnar väl ned sig”. När fan blir gam-
mal blir han religiös, fast riktigt så enkelspå-
rigt är det inte.

Återstår nu bara En dramatikers dagbok, 
1 700 sidor Lars Norén. Ryktena har talat om 
skandal…

HZ

Plura spelar och sjunger på releasefesten för sin bok. 
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Streckkod + Automatisering = SMART
RFID + Automatisering = SUPERSMART

Återlämningsautomat med sortering kan spara allt från
300 000 kr till  800 000 kr/år beroende på bibliotekets storlek 

      *  Minimerar dessutom belastningsskador hos personalen
      *  Är tystgående
      *  Kortar köer
      *  Innebär färre lyft 
      *  Ger snabbare cirkulation från inlämnat till hyllan
      *  Passar både för streckkodsläsning och RFID
      *  Positiv respons från låntagarna

Några bibliotek som redan dragit nytta av fördelarna:

 Täby bibliotek     Uppsala Stadsbibliotek
 Lunds Stadsbibliotek    Gottsunda bibliotek
 Stockholms Universitetsbibliotek  Östersund, Jämtlands läns bibliotek 
 Umeå Universitetsbibliotek   Uppsala Universitetsbibliotek

Vill ni veta mer? Kontakta oss!  

P.V. Supa Sweden
Tel. 070-592 11 52
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Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Lånekort efterlyses!

Biblioteksmuseet i Borås har 
startat en insamling av lånekort 
från Sveriges alla kommuner. 
Lånekorten har utvecklats 
alldeles fantastiskt från gångna 
tiders kort till de konstverk och 
profilprodukter för biblioteken 
som det ofta handlar om idag.

Denna samling av lånekort 
blir en viktig tidsdokumenta-
tion och kommer att läggas ut 
på biblioteksmusei före ningens 
hemsida.

Även eventuella vykort eller 
filmer med biblioteksmotiv är 
välkomna.

Skicka korten till: Biblioteks-
museet, Box 856, 501 15 BORÅS.

Bengt Hjelmqvists 
pris till Anna-Karin 
Albertsson, Borås 

En enig jury har utsett Anna-
Karin Albertsson, Borås, 
till 2008 års pristagare av 
Svensk Biblioteksförenings 
Bengt Hjelmqvist-pris. 
Priset syftar till att belöna 
framstående insatser inom 
folkbiblioteksområdet. Pris-
summan är 25 000 kronor 
och delas ut i samband med 
Biblioteksdagarna i Luleå.

Juryns motivering: ”Anna-
Karin Albertsson har med rela-
tivt enkla medel funnit metoder 
för ett angeläget mångkulturellt 
läsfrämjande arbete som ökar 
barn och ungas delaktighet i ett 
invandrartätt område; Norrby, 
Borås. I ett nätverk med andra 
yrkesgrupper verkar Anna-Karin 
för integration och läsupple-
velser på ett inspirerande sätt. 
Genom sitt uppsökande arbete 
möter hon människor och lockar 
till läsning på andra arenor än 
biblioteket. Anna-Karin arbe-
tar gränsöverskridande på ett 
okonventionellt sätt och visar 
att bibliotekariekompetensen 
inte är bunden till ett fysiskt 
bibliotek utan har sin plats i en 
samhällskontext.”

Priset instiftades 1964 och be-
står av ett stipendium på 25 000 
kronor. Bengt Hjelmqvist, som 
avled 2005, var en nestor i biblio-
tekssverige. Mellan åren 1945 till 
1969 var han chef på Skolöversty-
relsens bibliotekssektion. Priset 
utdelas för framstående insatser 
på folkbiblioteksområdet.

Jury: Inger Edebro Sikström, 
juryordförande. Christina Pers-
son, Anna-Stina Axelsson och 
Mats Hansson.

Beviljade  
resestipendier 2008

Vid första ansöknings-
tillfället i mars 2008 
beviljades resestipendier 
för totalt 125.000 kronor. 
Sammanlagt hade 31 ansök-
ningar om resestipendium 
inkommit. Följande rese-
stipendier beviljades:

 och Ulf- 
Göran Nilsson, Högskolebib-
lioteket i Jönköping för studie-
resa till Japan.

, Statens musik-
bibliotek för IAML-konferensen 
i Neapel.

, Biblioteks-
direktionen, Lunds universitet 
för Konferensen EISTA 2008, 
Orlando, Florida.

 och Kerstin 
, Almedalsbiblioteket, 

Visby för Fifth AMICAL Confe-
rence i Blagoevgrad, Bulgarien.

 för 
studieresa till England.

, Helsing-
borgs bibliotek för studieresa 
till England.

, stu-
derande, Uppsala för fältstu-
dier på College of Charleston, 
South Carolina, USA.
Gymnasiebibliotekarier i 
Uppsala för studieresa till Ohio, 
USA.

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

WW

Nya rapporter

publicerat fyra nya rappor-
ter: ”Bibliotekarien och profes-
sionen”, ”Myndighetsbibliotek 
– Förutsättningar, problem, 
utmaningar”, ”Framgångsrikt, 
men förbisett - om bibliotekens 
betydelse för integration” och 
”Läsfrämjande – förnyelse 
behövs”.

Rapporterna finns att ladda 
ner i sin helhet på www.biblio-
teksforeningen.org

JR

Påminnelse:
Scenprogram under Bok & Biblioteksmässan 

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

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

Årsmöte 14 maj

Föreningens årsmöte hålls som tidigare  
meddelats onsdagen den 14 maj kl 15.00 på  

Kulturens hus i Luleå. 

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna.
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Hur ser folkbibliotekens uppdrag ut 
idag? Hur har det förändrats? Vem formule-
rar egentligen vad folkbiblioteken ska hålla 
på med? Dessa frågor belystes av några av 
de främsta forskarna inom området under 
Svensk Biblioteksförenings forskardag den 15 
april i Stockholm. Forskardagen var ett led i 
föreningens arbete med att underlätta mötet 
mellan praktiker och forskare. 

Folkbiblioteken utför förstås många olika 
uppgifter samtidigt, men över tid kan man 
ändå se hur tyngdpunkten flyttats mellan 
olika arbetsuppgifter. BHS-forskaren Joacim 
Hansson beskrev hur folkbiblioteken fram 
till 1960-talet framför allt bedrev folkbild-
ningsverksamhet, medan de under 1960- 
och 1970-talen i stället koncentrerade sig på 
kulturförmedling och sociala uppgifter, så-
som uppsökande verksamhet. På 1980- och 
1990-talet övergick biblioteken till att likna 
serviceföretag: användarna började betrak-
tas som kunder och bibliotekarierna som leve-
rantörer av tjänster. Idag ses biblioteket mer 
som en pedagogisk institution, vilket speglar 
ett nytt bildningsbegrepp. Ett tidigare fokus 
på bred folkbildning för dess egen skull har 
ersatts av en inriktning på information och 
målstyrd bildning, såsom formell utbildning. 
Dessutom anar Hansson att biblioteken kom-
mer att ses mer som en minnesinstitution – i 
många andra länder har biblioteken börjat 
närma sig arkiven och museerna.

Doktoranden Åse Hedemark, Uppsala, be-
rättade hur den massmediala debatten om 
folkbiblioteken speglat bibliotekens dubbla 
roller som både kultur- och kunskapsinstitu-

tioner. Debatten har förts mellan företrädare 
för en boklig diskurs, som har betraktat bib-
lioteken som kulturförmedlare, och repre-
sentanter för åsikten att biblioteken i första 
hand ska vara informationsförmedlare. Den 
tidigare gruppen har länge haft lättare att 
göra sig hörda i massmedia. Men förhållan-
det har ändrats de senaste åren, då de senare 
mer och mer kommit till tals.

Lars Höglund och Eva Wahlström (BHS och 
SOM-institutet) lyfte fram att biblioteken för-
stås har ett värde för den enskilde individen, 
men att de också kan bidra till en bredare 
samhällsnytta. Ett exempel är att biblioteks-
besökare läser fler böcker än andra och också 
läser mer för barn, vilket tros vara viktigt för 
barnens framtida informationskompetens. 
Vidare har biblioteksbesökare större tillit än 
andra till sina medmänniskor och biblioteken 
kan också i rollen som folkbildande institu-
tioner ha betydelse för medborgarnas ökade 
förståelse och tolerans för olika åsikter. 

Vem är det då som formulerar folkbibliote-
kets uppdrag? Åse Hedemarks beskrivning av 
debatten i massmedia visade att politikerna 
inte varit särskilt engagerade. Företrädare för 
biblioteken, som bibliotekarier eller represen-
tanter för biblioteksföreningar, har inte heller 
velat eller tillåtits delta i samhällsdebatten. 
I stället har biblioteksdebatten i massmedia 
helt dominerats av författare och då ofta äld-
re, manliga sådana. Det är ett anmärknings-
värt resultat, inte minst med tanke på att 
denna grupp har särskilda intressen i relation 
till biblioteken.

Även om bibliotekarierna inte diskuterat 

biblioteksfrågor i teve, radio och dagspress 
har de varit mycket engagerade i frågor kring 
verksamheternas inriktning i interna fora, 
som exempelvis BBL. Bibliotekarierna kan för-
stås också påverka verksamheterna genom 
att tolka uppdraget på olika sätt. Konsulten 
Peter Almerud beskrev hur folkbiblioteken 
utför integrationsarbete med stor framgång, 
trots att det egentligen inte ingår i deras ut-
talade uppdrag. BHS-forskaren Kerstin Rydsjö 
belyste hur biblioteken å andra sidan inte säl-
lan avstår ifrån arbete med ungdomar, trots 
att det ska vara ett prioriterat område. Något 
hårddraget kan biblioteken alltså sägas göra 
saker som inte hör till uppdraget, samtidigt 
som de låter bli att göra sådant som ska 
ingå.

Joacim Hansson föreslog att det är använ-
darna som mer och mer formulerat uppdra-
get. Han menade att det är anmärknings-
värt att det inte finns någon särskilt aktiv 
diskussion om användarnas förändrade roll, 
med tanke på att utvecklingen lett till att de 
släpps in i bibliotekens allra heligaste, såsom 
inköp och kataloger. Bibliotek med användar-
styrning blir enligt Hansson något helt annat 
än traditionella folkbibliotek, även om det 
inte behöver vara av ondo. 

Eller är det tekniken som styrt uppdraget? 
De senaste decenniernas teknikfokusering 
har enligt Joacim Hansson ibland lett till 
att man glömt att fråga sig vad man ska ha 
tekniken till. Exempel gavs på bibliotek som 
valt att avstå från det senaste inom den tek-
niska utvecklingen, eftersom de anser att det 
skymmer andra och viktigare uppgifter.

Och hur uppfattar allmänheten folkbiblio-
tekens uppdrag? Lars Höglund och Eva Wahl-
ström pekade på att befolkningen å ena sidan 
har ett högt förtroende för biblioteken och en 
allt större vilja att betala skatt om den går till 
biblioteksverksamhet. Å andra sidan finns 
det stora skillnader mellan olika grupper i 
deras syn på biblioteken. Ställer man frågan 
vad allmänheten tycker om bibliotek blir sva-
ret oftast ett ganska oengagerat ”de är väl 
bra” och frågan bör ställas om det är enbart 
positivt – var finns bibliotekskritikerna och 
var ska en vitaliserande debatt om folkbiblio-
tekens uppdrag föras? 

En sammanfattning av forskardagens fö-
redrag finns på föreningens hemsida, www.
biblioteksforeningen.org. Föreningen plane-
rar att genomföra fler liknande dagar och tar 
gärna emot förslag på intressanta teman. 

Anna Kåring Wagman

Forskardag om folkbibliotekens uppdrag

Britta Lejon, Lars Höglund och Eva Wahlström. 
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för 
statliga bibliotek är ett av föreningens mest 
aktiva nätverk. I början av april samlades ett 
30-tal myndighetsbibliotekarier till vårmöte 
på Hjälpmedelsinstitutets bibliotek i Välling-
by, utanför Stockholm. 

– Statliga nätverket var från början en spe-
cialgrupp som i och med omorganisationen 
2007 blev ett nätverk, säger Ulrika Domellöf 
Mattsson, nätverkets kontaktperson och till 
vardags verksam vid Naturvårdsverkets bib-
liotek. Eftersom det finns många myndighe-
ter som bara har en eller ett fåtal anställda 
bibliotekarier finns det ett behov av att träffa 
andra som har en liknande arbetssituation. 
Hela tanken med nätverket är att få större 
kunskap, att utbyta erfarenheter och att dis-
kutera gemensamma problem såsom ramav-
tal och upphandling, vilket påverkar oss i vårt 
dagliga arbete, fortsätter Ulrika.

Nätverket träffas två gånger om året, på 
hösten och på våren, och man försöker att 
lägga träffarna så att det blir en gång i Stock-
holm och en gång ute i landet. Det finns en 
arbetsgrupp som planerar träffarna och de 
träffas ytterligare någon gång. Att sitta i 
ett nätverks arbetsgrupp är ideellt arbete, 
och för att underlätta administrationen och 
kommunikationen sinsemellan använder de 
en projektplattform på internet, www.base-
camphg.com. 

 – Basecamp hjälper oss att få en bra struk-
tur och en överblick över vad som behöver gö-
ras och av vem, säger Ulrika. 

Eftermiddagens möte innehåller flera olika 
delar. Peter Axelsson från Svensk Biblioteks-
förening informerar om arbetet för en natio-
nell biblioteksbibliotek samt föreningens nya 
rapport ”Myndighetsbibliotek – Förutsättning-

Från vänster: Elahe Hamidi och Margaretha Gunnarsson i samtal på Statliga nätverks vårmöte.

ar, problem, utmaningar” som tagits fram på 
uppdrag av verksamhetsgruppen ”utanför 
bibliotekslagen”. Rapporten diskuteras och 
flera deltagare tycker att den bör skickas till 
generaldirektören på respektive myndighet. 

Eftermiddagens huvudföreläsare är Viveka 
Nyström, före detta bibliotekarie, i dag kon-
sult, som pratar om nyttoutvärdering och hur 
man kan göra en sådan på ett bibliotek för att 
faktiskt visa vilken nytta man gör, rent eko-
nomiskt.

Dagen avslutas med själva nätverksmötet. 
Det rapporteras om hur status är i vissa hjär-
tefrågor såsom: sökbara rapporter och ram-
avtal. Gemensamma frågor tas upp och man 
hör sig för i gruppen om det är andra som har 
samma problem som man själv och hur man 
i sådana fall har löst de situationerna. Slutli-
gen frågar Ulrika om någon vill vara värd för 
nästa träff i höst. Vårmötet avslutas och del-
tagarna ger sig av hemåt till sina arbetsplat-
ser runt om i Sverige. 

JR

Nätverk för enskilda medlemmar 
-

nas engagemang och delaktighet
-

tensutveckling, tips, råd, idéer, diskussion

kontaktperson/moderator

Vill du veta mer om nätverken och hur du kan enga-
gera dig? Lär mer i informationsfoldern som kom 
tillsammans med utskicket med årsmöteshand-
lingarna, eller gå in på www.biblioteksforeningen.
org – klicka på uppdrag. 

Svensk Biblioteksförenings Greta 
Renborg-pris för marknadsföring 
går 2008 till de fjorton bibliotek i 
Norrbotten som tillsammans med 
Norrbottens länsbibliotek arbetat 
med att kommunicera det moderna 
folkbiblioteket till allmänheten. 
Projektet ”Maracas” kan ses som ett 
utmärkt modellprojekt och det har 
också väckt stort intresse även utanför 
Norrbottens gränser. Priset, 25 000 kr, 
delas ut under Biblioteksdagarna.

Ett av målen med projektet har varit att 
göra Norrbotten till en mer upplevelserik re-
gion att leva i. Arbetet har bedrivits bl a ge-
nom projektet ”Maracas – skaka om bilden av 
biblioteket”.

2005 inleddes ett samarbete med reklam-
byrån Vinter i Luleå där utgångspunkten var 
ömsesidig respekt för varandras kompeten-
ser. All bibliotekspersonal i länet skulle lära 
sig mer om marknadsföring av biblioteks-
verksamheten på ett mer genomtänkt och 
strategiskt sätt samt att inse skillnaden mel-
lan information och kommunikation.

Biblioteken har enats om en gemensam 
grafisk profil och en gemensam logotype 
vilken idag kan ses på de olika bibliotek-
ens hemsidor och på Luleås nya bokbuss. 
Affischkampanjer, annonser, gemensamma 
programsatsningar har varit delar av den ut-
åtriktade marknadsföringen. En egen portal, 
http://www.bibblo.se, innehåller direktlänkar 
till alla bibliotek och till olika resurser för all-
mänheten.

Bibliotekspersonalen vittnar om positivt 
gensvar från både politiker och allmänhet, 
om en förstärkt självbild hos dem själva och 
om ett inspirerande samarbete biblioteken 
emellan. Arbetet är nu mer utåtriktat och 
man ”tänker” marknadsföring i allt man gör. 
Alla är med och arbetar mot samma mål.

Juryn har bestått av Ulla Brohed, biblioteka-
rie, ordf, Gunilla Berglund, informationssek-
reterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, 
Margareta Brundin, biblioteksråd vid Sveri-
ges Riksdag och Henriette Zorn, chefredaktör 
på Biblioteksbladet.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda 
delas priset ut varje år till bibliotek eller en-
skild bibliotekarie som gjort en bra mark-
nadsföringsinsats. Svensk Biblioteksförening 
instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 
1986. PAx

Statliga nätverkets vårmöte Biblioteken i Norrbotten belönas 
med Greta Renborgs pris
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Kalendarium
 pax@biblioteksforeningen.org

//www.biblioteksforeningen.org

14 maj, Stockholm
Svenska ämnesord, steg 1
Kursen är en introduktion till ämnes-
ordsindexering med Svenska Ämnes-
ord. På kursen presenteras de grund-
läggande principerna för hur man 
analyserar ett dokument och hur man 
indexerar med kontrollerad vokabulär.
Arr: Kungl. biblioteket
Mer info: www.kb.se/bibliotek/kur-
ser-konferenser/utbildningar/2008/
Svenska-amnesord-steg-1/

20 maj, Västerås
Samarbete för ökad läsning
Många vuxna har svårt att tillgodo-
göra sig böcker och läsning. Detta 
påverkar också barnen. Man vet t ex 
att biblioteksbesökare oftare läser 
för sina barn än ickebesökare. Enligt 
internationella studier 1991, 2001 
och 2006 försämrar svenska barn 
sin läsförmåga, både vad gäller läs-
förståelse och läshastighet. Svensk 
Biblioteksförening, Sveriges Förfat-
tarförbund, DIK och Föreningen Sve-
riges Länsbibliotekarier har enats om 
ett åttapunktsprogram för en bättre 
bibliotekspolitik. En av punkterna tar 
upp behovet av ökade läsfrämjande 
insatser. I en serie seminarier runt 
om i landet vill vi visa goda exempel 
på hur man genom riktade insatser 
kan nå och öka läsningen i olika grup-
per. Mot bakgrund av att LO-fackens 
medlemmar läser allt mindre har t ex 
fackföreningarna startat olika läs-
främjande projekt. Bl a de framgångs-
rika Läs-för-mig-pappa kurserna och 
de omskrivna vägkrogsbiblioteken, 
som drivs med stöd från Kulturrådet 
och frivilligt arbete. De goda exemplen 
skulle kunna bli ännu fler och läsan-
det skulle kunna öka ännu mer om 
samarbetet mellan olika intressenter 
och folkbiblioteken utvecklades. Syftet 
med seminarierna är att stimulera en 
ökad samverkan i det läsfrämjande 
arbetet. Ett av seminarierna äger 
rum den 20/5 i Västerås på Västerås 
stadsbibliotek, Biskopsgatan 2. An-
mälan ska lämnas senast den 9/5 till 
Länsbibliotek Västmanland. Anmälan 
sker via Länsbibliotek Västmanlands 
hemsida www.ltv.se/lanbib/bygga
Arr: Sveriges Författarförbund, För-
eningen Sveriges Länsbibliotekarier

22 maj, Stockholm, Biblioteksgatan 
29, 1 tr
Ämnesordsindexering, steg 2
Ämnesordsindexering steg 2 är en 
fortsättningskurs för dig som redan 
har gått steg 1. Vi rekommenderar 

att du arbetat praktiskt med ämnes-
ordsindexering i minst ett par måna-
der innan du anmäler dig till steg 2. 
Kursen innehåller tre moment med 
praktiska övningar. Den inleds med en 
genomgång av på vilket sätt Svenska 
ämnesord skiljer sig från Library of 
Congress Subject Headings (LCSH) och 
hur man översätter LCSH-termer till 
Svenska ämnesord.
Arr: Kungl. biblioteket
Mer info: www.kb.se/bibliotek/
kurser-konferenser/utbildningar/2008/
Amnesordsindexering-steg-2/

22 maj, Alnarp
Vårutflykt med besök i Alnarps 
rehabiliteringsträdgård
Sköna maj närmar sig! Biblioteksför-
eningen i Skåne och SFIS Syd inbjuder 
till gemensam säsongsavslutning i 
Alnarpsparken. Vi börjar med besök 
i Alnarps omskrivna rehabiliterings-
trädgård och sedan visar Ola Melin, 
odlingsansvarig i Alnarp, den vackra 
parken. Därpå blir det vårlig picknick 
i det gröna – eller i biblioteket, alias 
LRC, vid otjänlig väderlek. Samling vid 
rehabiliteringsträdgården kl 17. Gå in 
på Alnarpskartan och klicka på siffran 
2 i registret = Alnarps rehabiliterings-
trädgårdar: www.bib.slu.se/bilder/
alkarta.gif. 
Bil: Flera stora parkeringsplatser (av-
giftsfria). Tåg: Åkarps station, därefter 
25 minuters promenad. Buss: 133 från 
Malmö; 130 från Lund. Anmälan senast 
måndag 19 maj till lena.ekelund@
bibal.slu.se Hjärtligt välkomna!
Arr: Biblioteksföreningen i Skåne och 
SFIS Syd.

2 juni, Göteborg
Aktuell biblioteks- och infor ma-
tions vetenskaplig forskning
Olof Sundin Docent vid Lunds univer-
sitet och Jenny Hedman Doktorand 
vid Högskolan i Borås presenterar 
egen och aktuell forskning. Vi ser fram 
emot en dag där intressanta föreläs-
ningar blandas med givande diskus-
sioner. Deltagarantalet är begränsat 
till 30 personer och workshopen är 
avgiftsfri.
Arr: Göteborgs universitetsbibliotek 
som Ansvarsbibliotek i samhällsve-
tenskap.
Mer info: www.ub.gu.se/konferen-
ser/2008/biblioteksforskning/

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

29 juni–2 juli, Stockholm
WALTIC-Writers’ and Literary 
Translators’ Interna. Congress
I sommar är det premiär för WALTIC 
– Writers’ and Literary Translators’ 
International Congress. Kongressen 
hålls i Stockholm och arrangör är Sve-
riges Författarförbund. Över 50 talare 
står på programmet, bland dem Mia 
Couto från Mosambique, tysksprå-
kiga Herta Müller, Philip Pullman från 
England och Nawal El Saadawi från 
Egypten. Teman är kulturell dialog, 
läskunnighet och digitalisering. Ett 
inslag är forskare och ideella organi-
sationer som delar med sig av sina 
berättelser och goda exempel på hur 
litteratur, läsning och översättning 
bidrar till att öka dialogen mellan 
olika kulturer. Bibliotekarier är också 
välkomna till WALTIC.
Arr: Sveriges Författarförbund
Mer info: www.waltic.com/

3–7 augusti, University of 
California at Berkeley, California, 
USA.
IASL Conf. International 
Association of School Librarianship
Theme: World Class Learning and 
Literacy through School Libraries. 37th 
Annual Conference incorporating the 
12th International Forum on Research 
in School Librarianship
Arr: IASL
Mer info: www.iasl-online.org/
events/conf/2008/index.htm

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

4–6 september, Oslo, Norge
2nd European Conference on 
Scientific Publishing
Velkommen til 2nd European Confe-
rence on Scientific Publishing in Bio-
medicine and Medicine at the Rikshos-
pitalet University Hospital in Oslo, 
Norway, 4–6 September 2008. How to 
increase the visibility and impact of 
your research? * make sure the maxi-
mum number of people can see your 
work * reach all biomedical scientists 
in all nations * increase your online 
presence * make a bigger impact and 
manage your academic profile Early-
bird bookings until 30 June 2008: 2 000 
NOK. Graduate and medical students 
can apply for free registration.
Mer info: www.ecspbiomed.net/

5 september, Stockholm
Nya målgrupper missar lättläst – 
hur når vi ut bättre?
Rapport efter rapport visar att läs-
förmågan i Sverige blir allt sämre. 
Biblioteken gör idag en stor insats för 
den lättlästa litteraturen. Men vad 

kan Centrum för lättläst göra för att 
underlätta för biblioteken? Vi har ett 
betydligt bredare utbud än tidigare 
och fler målgrupper att arbeta med. 
Det är invandrare, unga läsare, per-
soner med lässvårigheter, otränade 
läsare och människor med funktions-
hinder. Idag missar många grupper 
att lättläst passar dem. Vi behöver 
göra mer för att nå fram till alla som 
behöver lättlästa texter! Hur kan vi 
tillsammans lyckas bättre med att nå 
ut till målgrupperna? Välkommen till 
en dag då dessa frågor står i fokus! 
Tid 5 september 2008 kl 10–15. Plats 
Centrum för lättlästs lokaler i Stock-
holm på Långholmsg 27 i Stockholm 
Välkommen att anmäla dig senast 
den 10 juni -08. Ingen deltagaravgift. 
Var vänlig svara till camilla.batal@
lattlast.se
Arr: Centrum för lättläst
Mer info: www.lattlast.se/ll-
seminarium_5sept

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

1–2 oktober, Stockholms 
universitetsbibliotek
Mötesplats Open Access 2008
Det sjuder av aktiviteter och idéer på 
högskolorna bland dem som jobbar 
med Open Access-frågor. Detta evene-
mang erbjuder en mötesplats för ett 
aktivt idé- och erfarenhetsutbyte och 
är en uppföljning av det uppskattade 
arrangemanget Mötesplats Open Ac-
cess på KTH i april 2007. Har Du eller 
Din institution någon form av projekt, 
idé eller verksamhetsutveckling ni vill 
berätta om? En definitiv inbjudan med 
program och övrig information kom-
mer att skickas ut senast i juni.
Arr: Kungl. biblioteket, Stockholms 
universitetsbibliotek
Mer info: www.kb.se/bibliotek/
kurser-konferenser/konferens-semina-
rier/Motesplats-OA-2008/

6–8 oktober, Vår Gård i 
Saltsjöbaden
Nordisk Fjärrlånekonferens
From Discovery to Delivery : Building 
a Resource Sharing Service for the 
Future. The 8th Nordic ILL Conference 
”From Discovery to Delivery : Building 
a Resource Sharing Service for the 
Future” will be held 6–8 October 2008 
at Vår gård, Saltsjöbaden. This is a 
preliminary announcement to make 
it possible for you to book the dates 
already now. The final programme 
with information about registration 
etc is planned to go out in April – so 
remember to watch for this in your 
mailbox! Please also observe that the 
conference this time will begin on a 
Monday (previously Sunday has been 
the kick off day).
Arr: Svensk Biblioteksförening
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B  Posttidning
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Box 70380, 107 24 Stockholm

 Biblioteket i centrum
 – AV VARDAGSRUMMET

Kontakta oss - så berättar vi mer.

Om Axiell Arena
Axiell Arena är bibliotekets nya webbplats. Här är bibliotekskatalogen integrerad med 
Bibliotek 2.0-konceptet, vilket skapar en komplett webbplats som alltid är öppen. Här 
möts besökarna på forum och här får de inspiration genom sökfunktioner med förslag 
på liknande titlar och ämnen. Besökarna kan dessutom skapa sin egen virtuella bokhylla 
med information om olika titlar. Med centrala funktioner får alla bibliotek ett rikt utbud 
av taggar, betyg och recensioner.

Läs mer och se demon på www.axiell.se

Axiell Arena öppnar det virtuella biblioteket – och med funktionen Mitt bibliotek 
skapar besökarna sina egna virtuella bokhyllor.

Här samlar de titlar de har lånat, vill låna eller har hemma. Hit laddar de ned film, 
musik och böcker. Och de når det virtuella biblioteket och sina bokhyllor när som 
helst – allt som behövs är en dator med internetuppkoppling.

Användarna kan dessutom 
matcha innehållet i de 
virtuella bokhyllorna mot 
all den information som 
finns på biblioteket. Ett 
enkelt, snabbt och roligt 
sätt att lära sig mer om 
sina favoritförfattare, titlar 
eller artister!

Lund 046 270 04 00

Göteborg 031 710 29 50

www.axiell.se
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