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Arga Bibliotekarien Omorganisationen och det nya data-

systemet suger! Jobbmejlen fungerar inte så jag nås bara på 

Fejan. :-(

För tre timmar sedan���NRPPHQWHU���*LOOD
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dator när den strulade.
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För ca en timme sedan
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För en minut sedan

Spartacus Det är på tiden att vi gör något! Det är fan ingen 
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FHQWUXP�RFK�FKHIHQ�L�NlOODUHQ�

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

Denna tidning gick i 
tryck den  5 juni. 

Den här tidskriften är 
TS-kontrollerad.

Ur innehållet:

Förord Henriette Zorn

 & Internt missnöje på KB. MarieLouise Samuelsson

 '! Missnöje bromsa Malmö stadsbibliotek. Johan Erichs

 '$ Inför valet: politiker ger besked. Åsa Ekström

 (( Vuxenvärldens bedrägliga välvilja. Henriette Zorn

 (" IFLA – så fungerar det. Henriette Zorn

 #! Med Åsa Linderborg till Vara. Åsa Ekström

 #& Deutsches Literaturarchiv i Marbach. Lars Rydquist

 S ista numret före sommaren 
är en fullspäckad historia med 
läsning som förhoppningsvis 
ska räcka en stund. Det är en 

ganska blandad kompott av roligt och 
intressant och sådant som – tyvärr – är 
mindre roligt men icke desto mindre in-
tressant. Kul är t ex att kunna publicera 
ett utdrag ur Christer Hermanssons nya bok Kultur-
chefen som utkommer i höst. Lars Rydquists utflykt 
till det intressanta Deutsches Literaturarchiv i Mar-
bach kan kanske inspirera fler till ett besök. Och när 
Åsa Ekström hakar på Åsa Linderborg till ett förfat-
tarfika på biblioteket i Vara får man en inblick i hur 
man kan jobba med kultur i en liten kommun.

Inför valet i höst har vi bett politikerna att ge be-
sked i eller kommentera några biblioteksrelaterade 
frågor. Kulturministern svarar, glädjande nog, för 
moderaternas räkning. För Socialdemokraterna 
svarar Leif Pagrotsky, talesman i kulturfrågor. I öv-
rigt är det partiernas företrädare i kulturutskottet 
som har svarat. 

Glädjande är den enighet som råder över parti-
gränserna om kb:s nya roll vad gäller det samord-
nade ansvaret för Bibliotekssverige som man nära 
nog unisont ser positivt på och säger sig vilja stödja. 
Det är bra. Men. Den huvudman som branschen har 
valt och är på väg att ge sitt förtroende till, mår all-
deles uppenbart inte bra invärtes. Man har nyligen 
lämnat en plan till regeringen om hur man avser att 
axla det samordnade ansvaret för Sveriges biblio-
tek. Nu är man i färd med att snickra ihop ännu en 
plan – en handlingsplan med anledning av att ringa 
förtroende finns för myndighetens högsta ledning 
bland dess medarbetare. Vad är kb för en organisa-
tion egentligen? En som aldrig har granskats, säger 
man själv inifrån.

Till det mer positiva man kan säga 
hör att denna av medarbetarna ratade 
ledning i alla fall gjort sig tillgängliga 
för frågor på ett föredömligt sätt (vilket 
är mer än vad man kan säga om facket) 
och också delvis visar insikt och tar rak-
ryggat ansvar. Ingen verkar överraskad 
över missnöjet. Följdfrågan på det blir: 

man har alltså vetat men ingenting gjort? 
kb har haft för många bollar i luften tycks det 

som, varit sysselsatt (för länge?) med varumärkes-
byggande (???) och implementering av värdelösa 
värdeord och visioner av amerikanskt management-
flumhumsnitt. Jag är inte utbildad på området men 
så mycket kan jag säga: är man ett lands national-
bibliotek sitter man alldeles gratis på ett varumärke 
som heter duga. kb:s kommunikationschef som 
inte längre är kommunikationschef utan numera 
ska syssla med ”fund-raising” (inte till forskning, 
till andra projekt) på 60 % säger att hon på kb vill se 
mera av citat: ”do-tanks, inte bara think-tanks”. Nå-
gon mer än jag som blir orolig? Och att den interna 
misstron mot kommunikationsarbetet beror på att 
det skiljer sig så mycket från andra yrkesområden 
genom att det inte finns någon internationell praxis 
är ju rent nonsens. 

För många bollar… Och nu ska man snart få en 
till. Hoppas den landar väl. Många har satsat mycket 
arbete och prestige för att den ska göra det. 

På vårt jobb har vi ett arbetskontrakt i åtta punk-
ter som vi kommit överens om. En punkt lyder: ”Vi 
vill varandra väl och löser problem direkt”. I denna 
intention och enkla lilla mening ryms samtliga av 
kb:s värdeord: trygg, generös, handlingskraftig och 
ledande. Och den fungerar. 

Stockholm den !" maj !#$#
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Medarbetarna på Kungliga 
biblioteket trivs med sitt 
arbete och sina närmaste 
chefer, men är missnöjda 
med ledning, intern 
kommunikation och otydlig 
beslutsstruktur. Det visar en 
medarbetarenkät.

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

I våras lämnade kb sin plan för ett  
 utökat uppdrag till regeringen. 
 Nu i juni lägger kb fram en plan till: en  
 handlingsplan som svar på den med-

arbetarenkät som visar att endast 24 procent 
ställer sig positiva till kb:s högsta ledning. 
Bättre betyg får kb:s enhets- och mellanchefer: 
75 procent av medarbetarna säger sig ha för-
troende för sin närmaste chef. 

Blygsamma 35 procent är positiva till led-
ningens arbete med mål- och resultatstyrning 
och bara 13 procent anser att beslutsstruktu-
ren är transparent. 

26 procent anser att arbetsordningen är tyd-
lig, ”avseende delegering och befogenheter”, 
medan 46 procent är negativa (28 procent har 
markerat neutral hållning). Endast 13 procent 
anser att kb genomsyras av sina egna värde-
ord: trygg, generös, handlingskraftig och led-
ande. Enkätens svarsfrekvens är 88 procent.

– Nej, jag är inte förvånad över det missnöje 
som framkommit, säger Magdalena Gram, 
biträdande riksbibliotekarie. 

Hon beskriver kb som en organisation där 
den grundläggande verksamheten fungerar, 
vilket avspeglas i att 86 procent uppger att 
man känner engagemang för sitt arbete. 

– Men samtidigt har myndigheten växt, fått 
nya verksamheter och planerar inför nya upp-
drag. Det gamla kb kränger och rister, verk-
samheten drar åt olika håll. Vi har haft en god 
ekonomi, men nu finns ett glapp mellan våra 
uppdrag och våra resurser. 

Magdalena Gram talar om hur verksam-

Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie:

”Allt är inte bra”

Kungliga biblioteket i Humlegården i maj !"#". Sol ute men inne tycks det vara mulet?

/#-#
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heten påverkas av att det finns ett moment 
22 i att kb ska vara offensivt och föränderligt 
och samtidigt befinna sig i ett slags vänteläge 
i förhållande till upphovsrätt, e-pliktslag och 
politiska beslut. 

– Vi får hoppas på bättre dialog mellan 
kulturdepartementet, som vill utvidga kb:s 
uppdrag, och utbildningsdepartementet som 
betonar kb:s roll som en aktör i forskningens 
infrastruktur. 

Men Magdalena Gram menar därmed inte 
att skylla missnöjet med ledningen på yttre 
omständigheter. 

– I det här läget finns inget skäl att skjuta 
ifrån sig ansvaret, det är ledningsgruppens 
och närmast högsta ledningens, det vill säga 
riksbibliotekariens och mitt ansvar. 

– Vi borde ha informerat mer effektivt och 
jag måste själv fråga mig sådant som hur 
tydlig min roll är som biträdande riksbiblio-
tekarie. 

Magdalena Gram anser att medarbetar-
enkäten hade ett klargörande värde. 

– Att kb på grund av enkäten också gran-
skas i medierna är helt enligt demokra-
tisk ordning. Vi har levt i skymundan här i 
Humle gården. Det är bra att vi blir kritiskt 
granskade.

I enkäten framgår bl a stort missnöje med 
kb:s interna informationsstruktur. 22 pro-
cent får den information de behöver genom 
intranätet, knappt hälften (48 procent) anser 
sig ha tillgång till de instruktioner och/eller 
mallar som de behöver i sitt arbete. Dubbla 
eller överlappande intranät skapar oklarhet i 
vilken information som ska finnas var och för 
vem. 

Man kan se det som paradoxalt att just kb 
misslyckas med information och kommuni-
kation. Samtidigt är det inte förvånande att 
det blir problem när en kultur av vetenskaplig 
expertis och specialkunskap möter kommu-
nikations- och organisationskulturens varu-
märkesarbete med ”värdeord” och ”visioner”. 
Av kb:s hemsida framgår nu bland annat 
ambitionen ”att kb ska gå från bra till enastå-
ende. För att komma dit tar vi hjälp av kärn-
värden som grundar sig på värdeorden trygg, 
generös, handlingskraftig och ledande”. 

Ambitionen ”från bra till enastående” är för 
övrigt ett i organisationssammanhang flitigt 
använt motto. Det kommer från företags-
analytikern Jim Collins bok From good to great 
och den försvenskade varianten av visionen 
delar kb med eu:s regionutveckling i Öster-
sjöområdet, Hyresgästföreningens Agenda 
2010-process och kommunala ”hälsoinspira-
törer”, för att ta några exempel. 

Sara Bengtzon, som fram till i maj var chef 
för och som byggt upp kommunikationsen-
heten, säger att det inte har varit helt lätt att 
förankra varumärkesprocessen internt:

– Vi har haft mer fokus på omvärlden än på 
kb internt. Omvärlden är ju inte heller miss-
nöjd utan ger tvärtom ofta en positiv bild av 
kb och våra tjänster. 

Hon tror inte att omvärldens syn på ”varu-
märket” kb påverkas av att medarbetarenkä-
ten gjort det interna missnöjet offentligt. 

– Omvärlden ser att kb förändras men den 
interna uppfattningen hänger inte riktigt 
med. Det är en kamp man måste föra. Jag tror 
att det gäller att vara mera tydlig med visioner 
i samband med förändringsarbete. Jag vill se 
mera av do-tanks, inte bara think-tanks. 

En av Sara Bengtzons förklaringar till att 
det internt finns missnöje med eller misstro 
mot kommunikationsarbete är att det skiljer 
sig från andra yrkesområden som exempelvis 
katalogisering genom att det inte finns någon 
internationell praxis inom kommunikation. 

– Min bild av kb:s medarbetare är att de 
är otroligt korrekta, otroligt noggranna. Det 
finns en yrkesstolthet som ibland kan inne-
bära att man har svårt för gränsöverskridande 
samarbeten. 

Sara Bengtzon är inte överraskad över det 
missnöje som framkommit i enkäten. 

– Förändringstakten har varit hög. Vi har va-
rit under press att förändras. Uppdraget från 
ledningen har varit att förnya, inte att förvalta. 
Samtidigt har det varit otydligt och oprecist i 
tid vilka förändringar som ska göras. 

– Kritiken smärtar mig, men jag är inte för-
vånad och jag är professionellt nöjd med det 
jag har åstadkommit. Vi har nu gjort infra-
strukturen till kommunikationen, även om vi 
kanske delvis har misslyckats med att få del-
aktighet kring innehållet. 

I samband med att medarbetarenkäten blev 
offentlig lämnade Sara Bengtzon jobbet som 
kommunikationschef efter fem år på posten. 
Både hon (och riksbibliotekarie Gunnar Sah-
lin) försäkrar att hon inte har fått sparken. 
Att hon skulle göra annat inom kb beslutades 
redan i ett tidigare skede. Det senaste året har 
hon varit tjänstledig på 40 procent för stu-
dier. 

En ny kommunikationschef ska rekryteras 
men Sara Bengtzon kvarstår i kb:s ledning. 
Hon lämnar de operativa uppgifterna för 
att på 60 procent arbeta med att bygga upp 
”fund-raising”, vilket är något nytt inom kb-
organisationen. ”Fund-raising” är etablerat 
inom universitet och högskolor och handlar 
om att hitta externa samarbetspartners och 
privata ”sponsorer” för att få mera pengar 
till forskning. I kb:s fall gäller det dock inte 
medel till forskning utan om att hitta partners 
i och sponsorer av framtida projekt. 

Till sist frågar jag riksbibliotekarien Gun-
nar Sahlin om hans reaktioner på medarbetar-
enkäten.

Förändringstakten har varit hög. Vi har 
varit under press att förändras. Uppdraget 
från ledningen har varit att förnya, inte att 
förvalta. Samtidigt har det varit otydligt och 
oprecist i tid vilka förändringar som ska 
göras. 
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– Allt är inte bra, beslutsordningen kunde 
säkert ha varit bättre. Vi har inte delegerat till-
räckligt, nu måste vi undersöka hur vi vrider 
klockan rätt, säger Gunnar Sahlin. 

– Att förbättra den interna kommunikatio-
nen står nu högt på åtgärdslistan. Sedan är det 
ingen hemlighet att intern information alltid 
är svårt.

Hur reagerar då Gunnar Sahlin på kritiken som 
ofrånkomligt också rör honom som person?
– Som högste chef måste man alltid ta an-
svaret för sådant som resultaten i medarbetar-
en käter. Nej, jag tar inte åt mig så att jag blir 
ledsen eller besviken. Som chef får man stå 
upprätt ändå och visa sig stark. Samtidigt 
måste man vara lyhörd.

Hur vill du beskriva dig som chef ?
– Jag är väldigt entreprenörsinriktad, offen-
siv och positiv till min natur. Jag har en viss 
förmåga att se vad som ska göras och starta 
processer. Jag är ingen förvaltare, utan en för-
nyare. Jag har en stark känsla för att utveckla 
kb och biblioteksområdet.

På frågan om han anser sig bra på att lyssna 
säger Gunnar Sahlin att han tror det. 

– Jag omger mig med starka chefer, men jag 
ska självfallet inte bara delegera, utan styra 
också. Toppstyrning? Nej, det tycker jag inte, 
men det är helt klart att sedan jag kom till KB 
har det blivit mer styrning. 

– Det fordras mycket tydlighet, men vi lever 
i en föränderlig värld som inte är så tydlig. 

Förändringar borde inte vara något pro-
blem på kb. I enkäten kryssar 89 procent posi-
tivt för ”Jag är öppen för förändringar på min 
arbetsplats”. Men man kan ändå fråga sig om 

den logiska hanteringen av en ”föränderlig 
värld” är att sätta igång ytterligare föränd-
ringar. 

Tar ni på er för mycket, har KB för många bollar i 
luften utan att veta hur de ska plockas ned? 
– Vi har startat många processer och projekt. 
Kanske måste vi nu, bland annat med anled-
ning av medarbetarenkäten, fråga oss vad 
kb inte ska göra. Vi måste fokusera mer på 
uppföljning och göra vägval, säger Gunnar 
Sahlin.

bbl har också i god tid sökt de fackliga perso-
nalrepresentanterna som antingen inte hörde 
av sig alls alternativt inte ville kommentera 
medarbetarenkäten. Efter manusstopp in-
kom dock följande skriftliga kommentarer 
från kb:s lokala saco- och st-föreningar:

”Den lokalfackliga saco-föreningen anser 
att det är bra att medarbetarundersökningen 
genomfördes, eftersom resultatet visar tyd-
ligt på hur medarbetare upplever sin arbets-
situation och tjänar därmed även som under-
lag för det fackliga arbetet. Vi vill understryka 
att ledningen nu måste visa på en kraftfull 
handlingsplan för att få ökat förtroende, men 
att det också handlar om ömsesidigt förtroen-
de. Att konkreta åtgärder vidtas med kommu-
nikation, tydlighet och öppenhet vad gäller 
beslutsprocesser är det viktigaste. Kommu-
nikationen har fungerat dåligt, både internt 
och externt, beroende på både bristfälliga 
system och på bristande samordning och för-
ankring i verksamheten. Trakasserier måste 
utredas och följas upp, men ställt mot höga 
värden för respekt, trivsel och förtroende för 
närmaste chef anser vi inte att mobbning är 

det stora problemet på kb. Vad beträffar vär-
deorden anser vi inte att det är en analys som 
behövs, eftersom enkätsvaren visar att värde-
orden ganska bra genomsyrar förhållandet på 
enhetsnivå. Men för att medarbetare ska upp-
leva att värde orden kännetecknar hela organi-
sationen måste de dock också utgå från ledar-
skapet. Vi vill också betona vikten av att kb:s 
kärnfunktioner synliggörs och får resurser för 
att kunna hålla hög kvalitet, samtidigt som kb 
måste satsa på särskild kompetens inför nya 
uppdrag som e-plikt, digitalisering och ökat 
nationellt ansvar för biblioteks frågor”. 
!"#" !"$%&'())/ordförande för !"#$-!-%& 

ST:s svar:
”Enkäten bekräftar att det finns tydliga pro-
blemområden på kb . Framför allt med fokus 
på att:

Medarbetarnas förtroende för ledningen  
är lågt.
Den interna och externa kommunikationen  
inte fungerar.
Kunskapen och förståelsen för  kb:s värde-
ord inte är förankrad bland medarbetarna.
Mobbning/trakasserier förekommer i  
högre grad än ”normalt”. st inom kb har 
tidigare gjort egna undersökningar som 
ger samma resultat och visar att problemen 
finns mellan chef/medarbetare, inte mellan 
medarbetarna.

st inom kb förväntar sig nu att ledningen i 
samarbete med personalorganisationerna 
tar kraftfulla tag vad gäller analys, uppfölj-
ning och åtgärdsplan för tydligt resultat och 
förbättring av förhållandena vad gäller dessa 
fokusområden.”
!*$+" ,'$)-.$//ordförande för !' inom %& 

Allt är inte bra, beslutsordningen kunde 
säkert ha varit bättre. Vi har inte delegerat 
tillräckligt, nu måste vi undersöka hur vi 
vrider klockan rätt.

Annonsera i  Biblioteksbladet! 
 Bo Eriksson

tel. 68-595 ;7 << eller  
656-59; >6 <<

bo.erikssonmedia@telia.com

Annonser till BBL 2009 från WAGNER Form AB     090312

Annons 1 o 2  (olika) = 2 st olika annonser för införande i alla nr utom nr 6. (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) 
(en tidig o en sen placering i tidningen enl. orderbekräftelse.)

Vi återkommer med annons för nr 6 innan manusstopp.

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

(1) (2)
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Kontakta gärna Rey Langels, VD för Teknikhuset AB, 
tel: 090-70 87 06  epost: rey.langels@teknikhuset.se så får du veta mer! 

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

www.teknikhuset.se

Tack Dieselverkstaden och  
Jämtland för förtroendet!
Under vintermånaderna har Margareta och hennes 
personal på Dieselverkstadens bibliotek AB i Nacka 
utvärderat de alternativ till webb- och kommunikations-
plattform som finns på den svenska marknaden. Valet 
föll på CS Library från Teknikhuset. ”CS Library erbjuder 
den flexibilitet och möjlighet till integration och samverkan 
i kombination med enkelhet för användarna, som är så 
viktig för att kunna skapa nya tjänster och ge biblioteket 
en position i utvecklingens framkant”, säger Margareta 
Swanelid.

Invånarna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda. 
Strömsund, Åre och Östersund kan snart glädjas åt en ny 
gemensam bibliotekswebb som knyter samman hela Jämtlands 
län. Tack vare CS Library kan 6 st Bookit- och 2 st Mikromarc-
kataloger integreras utan att förändra regelverk, cirkulation 
eller externa tjänster. Dessutom kan samma webbinloggning 
hantera flera lånekort. ”Valet av CS Library kändes helt rätt efter 
noggrann utvärdering av alternativen”, säger Bodil Köpsén, 
bibliotekschef i Östersund.

För mer information om framtidens bibliotek; gå till www.cslibrary.se

Margareta Swanelid, Biblioteksentreprenör vid Dieselverkstadens bibliotek AB
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Margareta Swanelid, Biblioteksentreprenör vid Dieselverkstadens bibliotek AB

Bodil Köpsén, Länsbibliotekarie/bibliotekschef

Jämtlands läns bibliotek
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Bodil Köpsén, Länsbibliotekarie/bibliotekschef
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 Väldigt tråkigt att vi inte kan 
hjälpas åt, kommenterar Åsa Berg-
lund det faktum att forskningsbib-
lioteken hoppat av. Hon arbetar vid 

informations- och lånecentralen i Malmö och 
är ansvarig för Fråga biblioteket-verksam-
heten. 

Förra året ställdes 18 448 frågor till biblio-
tekarierna som bemannar Fråga biblioteket. 
Året dessförinnan var siffran 21 400, år 2007 
var den 25 400. På två år har alltså antalet frå-
gor minskat med nästan 7 000 eller med över 
en fjärdedel. Ändå är Åsa Berglund inte besvi-
ken:

– Om frågorna minskar i bibliotekens 
fysiska informationsdiskar funderar vi inte 
på att stänga dem utan på hur verksamheten 
kan utvecklas. 

Siffrorna för åren före 2009 kan vara något 
för höga på grund av redovisningsproblem – 
men det rör sig då endast om några hundra 
fler. Totalbilden ändras alltså inte, nedgång-
en är tydlig. Exakt vad den beror på, vet Åsa 
Berglund inte. En förklaring är dock att flera 
högskolebibliotek redan förra året lämnade 
Fråga biblioteket. Den första april i år följde 
alltså resten – sju stycken – efter. Forsknings-
biblioteken skall istället inrikta sig på frågor 
från högskolornas egna studenter. Därmed 
är Fråga biblioteket som nationell tjänst för 
närvarande en angelägenhet enbart för folk-
biblioteken. 

Enligt Åsa Berglund blir det inga ekono-
miska konsekvenser av forskningsbibliote-

kens uttåg eftersom dessa står för sina egna 
licenskostnader. Däremot kommer schemat 
att tunnas ut. Dubbelbemanningen av chatten 
kommer att minska. Något som lär minska 
tillgängligheten. Redan har öppettiderna för 
chatten reducerats i ett par omgångar vilket 
också är en förklaring till att antalet frågor 
har blivit färre. 

Förra året gjordes en utvärdering av Fråga 
biblioteket. Den konstaterade bland annat att 
”tjänsten uppfyller de intentioner som finns, 
och kan fortsätta att fungera i sin nuvarande 
form”, men att den bör utvecklas. Åsa Berg-
lund har flera tankar:

– Mer marknadsföring och bättre tillgäng-
lighet! Vi måste bli närvarande på andra 
plattformar som t ex Facebook. Idag nås vi 
framförallt via lokala bibliotekssajter vilket 
gör att de som frågar tror att de frågar sitt eget 
bibliotek. 

Att åter kunna bemanna chatten på kvälls-
tid ser hon också som viktigt. I fjol kom unge-
fär en femtedel av frågorna i chattform (res-
ten kom via e-post). Att utveckla tjänsten så 
att man även kan ställa frågor via sms är också 
en tanke – men detta lär dröja bland annat på 
grund av kostnaden. 

Fråga biblioteket har också särskilda in-
gångar för mångspråk och för barn. Använd-
ningen är begränsad, 286 frågor ställdes på 
andra språk än svenska – varav flest på arab-
iska – medan barntjänsten fick 507 frågor.

I Norge och Danmark använder fler de vir-
tuella frågetjänsterna än i Sverige, särskilt 
sett till befolkningsstorlek. Norska Biblioteks-
svar fick i fjol 19 333 frågor vilket är en ökning 
med 100 jämfört med året innan. Däremot är 

det en kraftig minskning sedan 2006. Danska 
Biblioteksvagten lyckades bäst; 29 795 frågor 
förra året. En ökning med 500, men färre än 
vad man hade 2007. Några klockrena suc-
céer kan alltså heller inte våra skandinaviska 
grannländer visa upp. 

Fråga biblioteket har också – som bbl skrev 
i förra numret – tagits upp i det förslag till na-
tionell bibliotekssamordning som Kungliga 
biblioteket lämnat till regeringen. kb konsta-
terar att tjänsten utnyttjats ”lägre än förvän-
tat”. Man föreslår att Fråga biblioteket avskaf-
fas i sin nuvarande form och ersätts av ”en 
grupp med bredare uppdrag” med inriktning 
mot informations- och referensarbete samt 
fjärrlånefrågor. Framtiden för Fråga biblio-
teket ligger därmed i stöpsleven. 

FAKTA: FRÅGA BIBLIOTEKET

Startade: 9>>8 som en ideell verksamhet. Från :667 
utvecklades tjänsten som ett projekt i Örebro stads-
biblioteks regi. Sedan :66= administreras verksam-
heten av lånecentralerna i Malmö, Stockholm och 
Umeå.
Bemannas: av 56-talet folkbibliotek runt om i landet. 
Chatten är öppen vardagar kl >–9=. 
Finansieras: genom stöd av Statens kulturråd (en 
miljon kronor), av Kungliga biblioteket samt av de 
deltagande biblioteken som ”bjuder” på sin personal. 
Den centrala finansieringen räcker bland annat till 
fyra halvtidstjänster för samordning samt till licenser 
och marknadsföringskostnader.
Fråga bibliotekets svarsbank startades i Aol – där 
samlas frågor och svar som anses allmänt intres-
santa, för närvarande drygt 566 stycken i vitt skilda 
ämnen. Förra året hade svarsbanken knappt 56 666 
besök. 
Fråga biblioteket nås på www.fragabiblioteket.se

Allt färre frågar biblioteket

Det går motigt för den virtuella referenstjänsten Fråga biblioteket. Antalet frågor rasar. Och i 
våras lämnade forskningsbiblioteken samarbetet helt. Nu vill !" – i sitt nya samordningsansvar 
för Bibliotekssverige – göra om tjänsten helt.

Hegas_Annons_BB_05_10.indd   1 10-05-24   12.06.33
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Det råder stark misstrivsel 
bland personalen på Malmö 
stadsbibliotek. Många medar-
betare känner sig överkörda 
och vilsna i den pågående 
förändringsprocessen.

!" /'0"*  %#$10) ,  !%#"!%,$"

 Personalen vid malmö Stads- 
 bibliotek håller på att dräneras  
 på motivation och arbetsglädje.  
 Enligt en personalenkät är en 

majoritet av de anställda kraftigt missnöjda 
med ledningens sätt att sköta den pågående 
omorganisationen. Stadsbiblioteket har 125 
anställda varav 117 har haft möjlighet att svara 
på enkäten. Av dessa har 111 medarbetare sva-
rat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 
95 procent.

En klar majoritet bland enkätsvaren pekar 
bland annat på att medarbetarna känner låg 
delaktighet i förändringsarbetet, att besluts-
vägarna är otydliga, att målen är oklara och 
att vision, mål och strategi inte är förankrade 
i organisationen. Nästan häften av de tillfråg-
ade medarbetarna uppger dessutom att de 
inte trivs på sin arbetsplats.

Kajsa Franzén är bibliotekarie och ordför-
ande i stadsbibliotekets dik-förening och 
har varit inom Malmö stadsbibliotek sedan 
1989.

– Omorganisationer är alltid omtumlande. 
Många av oss har varit med om den här pro-
cessen tidigare. Denna gång handlar det om 
att många är upprörda över den röra som rå-
der och att många av oss bibliotekarier kän-
ner att vår yrkeskompetens inte tas tillvara. Vi 
känner oss som spelpjäser som flyttas runt på 
positioner där vi känner oss obekväma.

Farten i förändringstakten är för hög, en-
ligt Kajsa Franzén

– Vi har inget mot förändringar men denna 
process haltar. Vissa områden får snabbt nya 
resurser att genomföra förändringar medan 
andra delar av biblioteket glöms bort. Gemen-
skapen lider eftersom alla drar åt olika håll och 

det skapas onödiga klyftor mellan personalen. 
Basala tjänster som måste finnas på ett biblio-
tek förbises, t ex att det måste finnas personal 
i informationsdiskarna och att hämtning av 
reserverade exemplar måste fungera.

Vad är, som du ser det, grunden till problemen?
– Organisationen fungerar inte. Det skapades 
nya avdelningar med underavdelningar. Le-
darskapet är otydligt och på många håll helt 
oerfaret vilket skapar stora brister i kommu-
nikationen. Cheferna fungerar inte som de in-
formationsbärare de måste vara och kritiken 
förs inte fram till ledningen.

Enligt enkäten känner 60 procent av per-
sonalen låg delaktighet eller begränsad del-
aktighet i förnyelsearbetet! Med tanke på hur 

begreppet delaktighet värdesätts och åter-
kommande kommuniceras som ett mycket 
betydelsefullt inslag inom näringsliv och 
offentliga verksamheter, är siffran anmärk-
ningsvärt hög – i synnerhet eftersom det 
handlar om en kunskapsorienterad verksam-
het som bibliotek.

– Avdelningarna är för stora, individerna 
bryr sig inte. Den gemenskap vi hade genom 
mindre avdelningar har försvunnit. Det finns 
inte längre utrymme för hjälpsamhet och so-
lidaritet med varandra och det är hämmande 
för bibliotekets utveckling. Det framgår tyd-
ligt av enkätsvaren, tycker Kajsa Franzén.

Vad krävs för att återskapa arbetstrivsel och del-
aktighet bland medarbetarna?

Missnöje bromsar 
Malmö stadsbibliotek

Malmö Stadsbiblioteks glasfasad. Innanför har missnöjet pyrt bland personalen: ”Vi känner oss som 
spelpjäser som flyttas runt på positioner där vi känner oss obekväma.”
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– Att låta förändringarna ta tillräckligt med 
tid i syfte att uppnå förankring bland med-
arbetarna.

Mer än varannan medarbetare känner att de har 
liten eller ingen lust för sin arbetsuppgift.
– Vissa rutiner har centraliserats i jakten på 
tid. Det har lett till allt fler rutinuppdrag vil-
ket leder till minskat engagemang.

Du nämner tids- och effektivitetsjakt. Har verk-
samheten blivit så mycket effektivare?
– Nej, det tror jag inte. Man kan mäta hur 
mycket minuter och sekunder som helst. Men 
det jag märker hos mina medlemmar är att de 
känner sig otillräckliga av att inte kunna få ge 
optimal service och det är något som enligt 
mig hämmar effektiviteten. 

Till skillnad mot starkt konsumentinriktade 
verksamheter har bibliotek av tradition en kund-
krets som inte är särskilt krävande i sina önskemål 
om service.
– Vi har en väldigt accepterande krets av besö-
kare och det kanske inte riktigt driver saken 
till sin spets, menar Kajsa Franzén.

Har ni diskuterat skillnaderna mellan svenskt 
och danskt ledarskap utifrån att bibliotekschefen 
Elsebeth Tank är danska och har rötterna i en 
dansk verksamhetskultur traditionellt präglad av 
en starkare hierarkisk ordning och ett mer konkret 
ledningsansvar.
– I Sverige är vi vana att inom kommunal verk-
samhet ha det tryggt och ombonat med kan-
ske inte så full fart i verksamheten. Nu fick vi 
en chef som ville sätta fart. Om det är typiskt 
danskt vet jag inte. Men klart står att det idag 
finns ett annat avstånd mellan chefen och 
medarbetarna än vad som tidigare varit fallet. 
Och den ”danska” ledarstilen har spridit sig 
bland cheferna som idag har mer distans och 
ett svalare förhållande till sina medarbetare.

Vad skulle ha gjorts annorlunda från ledningens 

sida för att undvika att hamna i den här situa-
tionen?
– Besluten skulle ha förankrats bättre och det 
skulle ha tagits större hänsyn till den tidigare 
befintliga organisationen under det föränd-
ringsarbete som drivits för snabbt och för 
starkt.

Vilka omedelbara åtgärder krävs för att stärka 
arbetsglädjen och trivseln?
– Att få cheferna att fungera, att skapa fung-
erande kommunikationsvägar och att ordna 
upp i röran som har pågått alldeles för länge. 
Alla måste göra sitt för att det ska rulla på men 
det fulla ansvaret för att verksamheten ska 
fungera, ligger helt på ledningen, säger Kajsa 
Franzén.

Kerstin Rur är sktf-ombud och har arbetat 
på Malmö stadsbibliotek sedan 1982.
– Enkätsvaren stämmer helt med min bild av 
verkligheten på Malmö stadsbibliotek. Perso-
nalen är framförallt trött på att vissa föränd-
ringar tar sådan tid, säger hon.

Vad är det mest alarmerande i enkäten?
– Att det finns så stora brister i kommunika-
tionen. Vi vet att arbetsuppgifter ska utföras 
men inte av vem. Det gör det svårt att sam-
arbeta.

Kerstin Rur är övertygad om att det nya ledar-
skapet har stor betydelse för hur stämningen 
är på biblioteket.
– Det är ett annorlunda ledarskap än tidigare 
och det vill vi också ha. Men vi räknade med 
att ledningsgruppen skulle vara mer öppen 
för att lyssna och ta in våra synpunkter.

Vad har skett efter att enkäten presenterades för 
ledningen.
– Det är en lugnare förändringstakt. Det 
känns också som om personalen har fått nytt 
hopp och känner att någon nu lyssnar på vad 
de tycker, menar Kerstin Rur. 

Team 
Logistik

Unik 
förmedling

Team 
Upplevelsedesign

Team 
Världen idag

Ledarskap 
& Utveckling

Biblioteksscenen

Stab 
Sekreterare, Utvecklingssekr

Stadsbibliotekarie

Digitala 
biblioteket

” Det är e! annorlunda ledarskap 
än tidigare och det vill vi också 
ha. Men vi räknade med a! 
ledningsgruppen skulle vara 
mer öppen för a! lyssna och ta 
in våra synpunkter.”

Malmös 
omorganisation

!""# tog Malmö stadsbiblioteket det första 
stora steget mot visionen ”$e Darling Li-
brary in the World” – ett nytt stadsbibliotek 
för Malmöborna. Under året genomfördes en 
genomgripande omorganisation av verksam-
heten tänkt att understödja den nya strategin. 
Omorganisationen har påverkat samtliga 
strukturer och flöden inom biblioteket. Varje 
anställd har berörts av förändringen på ett 
påtagligt sätt genom att man fick en ny en-
hetstillhörighet, nya arbetskamrater och nya 
arbetsuppgifter. Förändringsprocessen har 
varit mödosam och har kostat mycket kraft. 
De ekonomiska åtstramningar som följde 
av lågkonjunkturen kom olyckligt för stads-
biblioteket och det har krävts ett hårt och 
fokuserat arbete för att i möjligaste mån kun-
na genomföra de planerade förändringarna 
med minskade ekonomiska ramar. 

Den nya organisationsstruktur, som gäller 
sedan !""#, består av tre likvärdiga enheter: 
Biblioteksscenen, Digitala biblioteket och 
Ledarskap & Utveckling. 

(Källa: Verksamhet !#$#: Uppdrag, mål och 
aktiviteter. Malmö stadsbibliotek, Kulturför-
valtningen) 

&0
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 Elsebeth tank kom 2008 till Mal-
mö stadsbibliotek med ett prisbelönt 
och av många uppskattat ledarskap i 
bagaget. Två år senare leder hon en 

organisation där personalen, enligt en aktuell 
personalenkät, till stor del saknar motivation, 
insikt och inflytande över vad som pågår i 
verksamheten. 

– Det är klart att det inte alls är tillfredstäl-
lande att personalen känner det på det här 
viset. Utan tvivel finns det negativa budskap 
i enkätkommentarerna. Men sedan kan man 
fråga sig utifrån begränsningen i svarsalter-
nativ, om inte enkäten ställer verksamheten i 
ett alltför negativt ljus. Det som förvånar mig 
mest är kommentarernas omfång när det gäl-
ler styrka och energi. Framförallt överraskar 
det mig att det finns ett så stort behov av att få 
uttrycka sig. Det är ju närmast som en verbal 
flodvåg, säger Elsebeth Tank. 

Vad är huvudanledningarna till att ni hamnat i 
den här situationen?
– Det är flera olika bakomliggande faktorer. En 
förändringsprocess av den storlek som vi nu 
genomför, är en stor uppgift som kan skapa 
osäkerhet och otydlighet bland personalen. 
Den strategi vi har utvecklat har sprungit 
fram ur ett öppet och mycket involverande 
samarbete. Och det fungerade bra när strate-
gin utarbetades. Men när strategin sedan fick 
praktiska konsekvenser uppstod situationer 
som många medarbetare hade svårt att för-
utse så länge förslagen var teoretiska, vilket 
är fullt förståeligt. 

– Det sätt på vilket vi har organiserat föränd-
ringsarbetet har lett till att en del medarbetare 
uppfattar att ledarna har ett otydligt mandat, 

vilket i sin tur har lett till otydliga kommuni-
kationsvägar och beslutsvägar. Detta framgår 
tydligt i enkätkommentarerna. En annan or-
sak är vår stora omflyttning av cirka en halv 
miljon fysiska enheter inom biblioteket. Det 
skapar miljöer där personalen kan känna sig 
främmande och otrygga i sin professionella 
ambition. Men jag tror att vi inom biblioteks-
världen, liksom organisationer i övriga sam-
hället, måste ställa in oss på att verkligheten 
förändras och därmed också kraven och möj-
ligheterna. Och därför måste vi bli bättre på 
att genomleva och klara oss på ett bra sätt ge-
nom förändringsprocesser. 

Hur länge har situation varit känd för dig och 
arbetsledningen?
– Hösten 2009 märkte vi att allt inte var väl 
fungerande. Det märkets framförallt på tonen 
i huset. Jag resonerade som så att vi måste ge 
organisationen en chans. Det har vi nu gjort 
och nu är det dags att ta itu med att lösa pro-
blemen. Jag menar inte att vi skulle agerat 
tidigare i förhållande till hur saker och ting 
utvecklat sig.

I kommentarerna som följer med enkätsvaren 
finns återkommande uttryck för att man upplever 
låg delaktighet, brist på entusiasm, avsaknad av 
kreativ stimulans. Det är allvarliga omdömen om 
en verksamhet som drivs utifrån ett modernt ledar-
skap. Är det, enligt dig, alltför negativa omdömen 
eller överensstämmer de med verkligheten?
– Vi har alla olika uppfattningar om verklig-
heten. Men inte desto mindre måste man ta 
kritiken på allvar. Med utgångspunkt från 
enkäten är vi nu i full färd med att se över hur 
vi ska justera organisationen utifrån den kri-
tik som framkommit. Vilken jag för övrigt till 
vissa delar tycker är helt rimlig och har förstå-
else för.

Vilka konkreta förändringar inom organisations-
processen kommer kritiken att leda till och när?
– I slutet av maj kom vi med ett förslag till en 
justering av organisationen som ska korta 
kommunikations- och beslutsvägarna och 
skapa tydligare mandat bland ledarna i or-
ganisationen. Vi kommer att dra ned hastig-
heten i förändringsprocessen eftersom myck-
et kritik pekar på att vi har hållit en för hög 
takt. På så sätt får alla ökade möjligheter att 
delta i processen. Målet är att vi den 1 oktober 
i höst kan börja arbeta efter den justeringen 
av den nuvarande organisationen som då har 
genomförts.

Det strategiarbete som pågår har tidsramen 2009–
2012. Kommer slutdatum att flyttas fram?
– Ja, det kommer att flyttas fram två–tre år, 
2014–2015.

Du har ju som ledare fått en rad utmärkelser, bl a 
från danskt näringsliv och för dina uppdrag inom 
dansk offentlig förvaltning. Känns det inte märk-
ligt att hamna i den här situationen?
– Ledarskap är en process av förändring. Jag 
har fått kritik tidigare och det är något som 
man som ledare alltid måste vara beredd på 
och ta till sig. Det som är den största skillna-
den jämfört med mina tidigare uppdrag är att 
det är mycket större offentlig uppmärksam-
het här. Jag har fått en ny medspelare som 
jag inte varit så van vid tidigare – media. Det 
ger en rad nya utmaningar. Medias intensiva 
bevakning av stadsbiblioteket är positiv och 
ger uppmärksamhet. Men generellt sett kan 
det vara svårare att skapa ett internt positivt 
utvecklingsklimat när det finns en aktör vid 
sidan om som inte alltid har tillräcklig insyn i 
verksamheten och slänger ur sig floskler som 
”att det är lätt att bygga luftslott”. Men en vi-
sion är ju alltid ett idéarbete som inte finns på 
riktigt förrän man har förverkligat den, kon-
staterar Elsebeth Tank.

Trots att vi lever i en alltmer globaliserad värld 
med ett ständigt utbyte och flöde av ledare med 
olika bakgrund och med olika ledarfilosofier, för-
klaras ofta olikheter inom management med olik-
heter i kulturell bakgrund? Så även bland perso-

”Vi sänker tempot”

Förändringar i ledningen, sänkt tempo och dialog kring föränd-
ringsarbetet. Det är några av de åtgärder som Elsebeth Tank, 
bibliotekschef för Malmö stadsbibliotek, tänker vidta för att 
stämningen bland personalen ska bli bättre.
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nalen på Malmö stadsbibliotek. Finns det, enligt 
dig, några utmärkande skillnader mellan svenskt 
och danskt ledarskap?
– Sverige och Danmark är olika länder med 
olika traditioner och det är klart att respektive 
lands ledarskap påverkas av detta. Men sedan 
måste man också fråga sig om jag är en ärke-
dansk ledartyp eller om bibliotek är en typisk 
svensk organisation. I Sverige är traditionen 
att förändringsprocesser är mer långdragna 
än i Danmark. Det ger en del fördelar och det 
ger några nackdelar. Därför har vi nu sänkt 
tempot.

Vad är det viktigaste för att i nuläget skapa 
arbetsro?

– Att vi presenterar det förslag till omorgani-
sation som vi arbetar med och att personalen 
konstruktivt tar emot det så att vi kan komma 
igång med en dialog kring förändringsar-
betet.

Kommer det att ske några ledningsförändringar?
– Ja, det blir det. Men det är inget jag kan gå in 
på i dagsläget.

Slutligen, kan förtroendet bland medarbetarna 
för nuvarande ledning återskapas?
– Förtroendet finns men det måste förbättras, 
säger Elsebeth Tank. 

– Det sätt på vilket vi har organiserat förändringsarbetet har lett till att en del medarbetare uppfattar 
att ledarna har ett otydligt mandat, vilket i sin tur har lett till otydliga kommunikationsvägar och 
beslutsvägar, säger Elsebeth Tank.
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 M argareta oudhuis är tyd-
lig med vilka signaler som mar-
kerar att arbetstrivseln inte är 
acceptabel på en arbetsplats.

– Att ledningen avfärdar och nonchalerar 
invändningar och kritik som gnäll. När pro-
blem individualiseras, när en utbredd negativ 
stämning råder, och grupperingar uppstår 
där det skapas en ”vi och dom”- känsla. En 
tystnadens kultur kan också sprida sig, ingen 
vågar säga något.

Hur ska ledningen gå tillväga för att bromsa den 
negativa utvecklingen, ta tag i problemen och 
styra verksamheten rätt?
– Det måste finnas en närhet mellan ledning 
och medarbetare och en ledningsgrupp som 
kan fånga upp stämningar. Det måste etable-
ras en öppenhet så att medarbetarna ”vågar” 
gå till sin närmaste chef och berätta att allt 
inte står rätt till. Öppenheten är mycket viktig 
i sammanhanget. Det handlar om närvaro och 
att ge sig tid att lyssna och suga upp synpunk-
ter. Högste chefen sätter genom sitt ledarskap 
en ton för vilken öppenhet som ska råda. Det 
måste etableras ett förtroende från båda sidor 
– både från ledningens och medarbetarnas 
sida.

Finns det risk att underskatta den underliggande 
kraften i missnöjesyttringar likt de som nu fram-
kommit på t ex Malmö stadsbibliotek i form av 
den aktuella personalenkäten?
– Ja, definitivt. Det är lätt att säga och tro att 
det går över av sig självt. Men som ledare mås-
te man ta ansvar för att en dålig stämning får 
en dämpande effekt på produktionen, oavsett 
om det är tjänster eller varor det handlar om, 
det vill säga försämrar arbetsprestation och 

kundbemötande. Ett utbrett missnöje på en 
arbetsplats blir snabbt väldigt förlamande för 
effektiviteten. En sådan utveckling kan sluta 
riktigt illa om ledningen inte tar tag i situatio-
nen och skapar möjligheter för delaktighet.

Ledningen för Malmö stadsbibliotek säger sig har 
agerat omgående utifrån rapporten och tillsatt 
arbetsgrupper som ska se över organisationen i 
stort och även se över takten i genomförandet av 
omorganisationen.
– Det låter klokt, då det är nödvändigt att om-
gående gripa in. Det gäller att handla, att visa 
att man tar synpunkterna på allvar. Det är det 
enda sättet att få tillbaka förtroendet. Ett sätt 
skulle annars kunna vara att ta in en extern 
resurs som utifrån en neutral position belyser 
problematiken och kommer med åtgärdsför-
slag. 

Bibliotekschefen i Malmö, Elsebeth Tank, är 
danska och med erfarenhet från en rad uppdrag 
inom danskt biblioteksväsende. Det förekommer 
nu som alltid spekulationer om att vi i Sverige 
har svårt att acceptera ett annat ledarskap än det 
svenska. Ligger det någon sanning i ett sådant på-
stående att det kan finnas bristande förståelse på 
grund av kulturella skillnader?
– Generellt kan man säga att man har ett mer 
auktoritärt ledarskap i Danmark. Det kan ska-
pa problem i Sverige eftersom vi snarare öns-
kar oss ett delegerande, coachande ledarskap, 
ett ledarskap som utgår från delaktighet. 
Forskning visar också att vi svenskar utmär-
ker oss globalt för att vi så starkt vill ha delak-
tighet och därmed har svårt att acceptera det 
auktoritära ledarskapet. Delaktighet skapar i 
sin tur utrymme för kommunikation och kre-
ativitet, något som bör finnas i alla moderna 
verksamheter. 

– Som medarbetare måste du ges chansen 
att få vara med i utvecklingen, annars ger du 

lätt upp. Kommer man som utlandsfostrad 
ledare till Sverige måste man vara lyhörd för 
hur vi har det här, annars kan det gå illa. Sam-
tidigt är det som påtänkt ledare viktigt att 
innan tillträde få vetskap om hur det fungerar 
här, menar Margareta Oudhuis.

Bland bibliotekspersonalen i Malmö finns många 
som är starkt kritiska över att förändringstakten 
är för hög. Vilka faror kan detta medföra?
– Det blir sällan bra på sikt om det går alltför 
fort. Grunderna i verksamheten riskerar att 
brista. En omorganisation måste därför få ta 
sin tid. Det går inte att trycka igenom den. 
Låter man det ta sin tid blir slutresultatet och 
förutsättningarna för framtiden så mycket 
bättre. 

Är bibliotek svårare att omorganisera än andra 
arbetsplatser?
– Det kan vara så. Bibliotek har en lång his-
toria och en stark tradition som utåtriktad 
verksamhet. I vissa fall kan det också inom en 
verksamhet som bibliotek saknas tillräcklig 
erfarenhet av förändringar. Det finns nog en 
förändringsovana som kan vara svår att han-
tera, avslutar Margareta Oudhuis. 

Underskatta inte missnöje

Det kan bli svårt för en arbetsledning att återskapa ett för-
troende som brustit. Som ledningsansvarig ska man aldrig 
göra misstaget att underskatta kraften i en missnöjesyttring. 
Det menar Margareta Oudhuis, docent i arbetsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. 

– En omorganisation måste få ta sin tid, säger 
Margareta Oudhuis.

Banbrytande fördelar  
för framtidens bibliotek

Med Mikromarc 3 får du...

■   ett system som utvecklas  
      tillsammans med kunderna

■	 	 	 inga extra kostnader för nya 
      funktioner

■   stavningskontroll, RSS, RFID 
      med mera

■   SMS-modul utan extra kostnad

■	   en OPAC som utvecklas

■   möjlighet till kostnadseffektiv  
      driftslösning

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

Kontakta oss så berättar vi hur du kan använda 
Mikromarc 3 på ditt bibliotek! 
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Elias Seyoum är den som står 
bakom referensbiblioteket 
på myndigheten Forum för 
levande historia. Grunden i 
litteratursamlingen är byggd 
kring Förintelsen, folkmord 
och andra brott mot mänsk-
ligheten men består även 
av annat som handlar om 
mänskliga frågor.
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 Utställningen (o)mänskligt 
står i bjärt kontrast till Forum för le-
vande historias ljusa och vit målade 
lokaler. Den handlar om en tid då 

rasbiologernas normer ledde till att vissa 
människor gallrades ut i vetenskapens namn. 
Myndigheten är en ovanlig kulturinstitution, 
för att inte säga den enda i sitt slag i världen 
som har till uppgift att sprida information och 
kunskap om brott mot mänskligheten. Sam-
tidigt lyfter man fram vikten av eget tänkande 
och vill aktivt betona alla människors lika 
värde. Det var dåvarande stats minister Göran 
Persson som i slutet av 1990-talet tog initia-
tivet till bildandet av myndigheten. Bakgrun-
den var bl a den statistik som visade svenska 
skolelevers okunskap om andra världskriget. 

Forum för levande historia har varit en 
politiskt het potatis sedan starten då fokus 
framför allt låg på Förintelsen. När Fredrik 
Reinfeldt blev statsminister beordrade han 
att större fokus skulle riktas mot kommunis-
mens brott. Från både vänster- och högerhåll 
har det hörts kritik om det olämpliga i att 
staten finansierar en ”kulturinstitution/pro-
pagandacentral” av detta slag. En del hävdar 
att en stiftelse borde ta över verksamheten 
medan andra menar att det finns en poäng i 
att institutionen är demokratiskt kontrolle-
rad av staten. Man kan i alla fall konstatera att 
skrifter och utställningar som ”…om detta må 
ni berätta” och ”Middag med Pol Pot” har gett 

stort eko och även fått igång ordentliga debat-
ter runt om i landet.

En trappa upp i de ljusa utställningsloka-
lerna finns biblioteket där Elias Seyoum arbe-
tar sedan sex år tillbaka. Han är den som står 
bakom skapandet av referensbiblioteket. I en 
hörna finns hans arbetsplats som just denna 
dag lånas av en användare. I en annan del står 
två publika datorer och en fin inbjudande 
läshörna med sköna fåtöljer. Ett trettiotal tid-
skrifter kan man läsa på plats. 

Elias Seyoum konstaterar att man skulle 
behöva några fler bokhyllor. Grunden i litte-
ratursamlingen är byggd kring Förintelsen, 
folkmord och andra brott mot mänsklig-

heten, men består även av det mesta som  
rör demokrati, ungdomsfrågor, hbt-frågor, 
historia och mänskliga rättigheter. Merpar-
ten är skriven på svenska, engelska och tyska 
men även litteratur på polska och ryska ingår 
i samlingen. 

– Här finns allt tillgängligt för forskarna 
och studenterna. Vill man veta mer om anti-
semitism och islamofobi kan man hitta det 
mesta ur alla tänkbara vinklar i vår unika sam-
ling, säger bibliotekarien Elias Seyoum. 

Han påpekar att det inte finns någon poli-
tisk styrning bakom urvalet snarare att ett all-
sidigt utbud ska finnas som kan stämma till 
eftertanke. 

Referensbibliotek 
om folkmord och rasism

Bibliotekarien Elias Seyoum är ”arkitekten” bakom Forum för levande historias referensbibliotek. 
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Det är framför allt forskare, högstadieelever 
och äldre som använder sig av biblioteket. Det 
pedagogiska arbetet dominerar. Trots att Elias 
Seyoum saknar kollegor i biblioteket är han 
knappast ensam om dagarna. En eftermiddag 
i veckan samarbetar utställningspedagogerna 
och bibliotekarien när de tillsammans hjäl-
per grundskole- och gymnasieelever i deras 
uppsatsarbeten. Även inför utställningarna 
samarbetar biblioteket med pedagoger och 
producenter. Elias Seyoum tar även hjälp av 
andra ämnesrelaterade bibliotek, som ex-
empelvis Judiska biblioteket och Nordiska 
Afrikainstitutets bibliotek. Han använder sig 
också av sitt egna stora nätverk bestående av 
kunniga experter och kollegor. 

Elias Seyoum har bland annat arbetat vid 
Centrum för multietnisk forskning i Uppsala 
och kan det mesta om Förintelsen och folk-
mord. Man kan nog, utan att överdriva, kalla 
honom för något av en ”nörd”. Berättelser om 
människors öden fascinerar honom.

– Jag inser att jag tillhör den sortens män-
niskor som även på min fritid snöar in och 
läser eller ser fi lmer som berör dessa ämnen. 
Det är nog bara när jag läser för mitt barn som 
det blir bilderböcker eller något helt annat.

Han säger att hans egen bakgrund säker-
ligen spelar in. Han är född i Etiopien och 
har upplevt grymheterna där under 1970- och 
1980-talen innan han slutligen hamnade i 
Sverige. 

Som den bibliotekarie han är så har han 
dessutom skapat ett klassifi kationssystem 
som ska underlätta för användarna. 

– Samtidigt är ingenting statiskt eftersom 
begrepp förändras under tiden som historien 
förändras. 

Alla titlar, både monografi er och tidskrif-
ter, är sökbara i bibliotekets databas. En stor 
del av samlingen är gåvor från privatpersoner 
även om mycket också har köpts in. Biblio-
tekets litteratursamlingar består framför allt 
av facklitteratur, forskningsrapporter och 
biografi er. Men det fi nns även skönlitteratur 
och fi lmer som relaterar till de ämnen som 
myndigheten sysslar med. 

Biblioteket har som målsättning att natio-
nellt bevaka nationella publikationer, forsk-
ningsrapporter, serier och tidskrifter inom 
ämnesområdena.

– Ett problem är att vi har uppsatser som vi 
inte kan lägga in i bibliotekets katalog. Fors-
karna vill gärna sitta och bläddra i dem men 
vi kan inte kopiera pdf-fi lerna och lägga dem i 
bibliotekskatalogen av upphovsrättsliga skäl. 

Många av böckerna som skyltar med fram-
sidan känns angelägna och högintressanta 
för en samhällsintresserad läsare. Vi stannar 
vid en snurra med nyutkomna böcker. Elias 
Seyoum rekommenderar Tre apor av Stephan 
Mendel-Enk samtidigt som han slår ett slag för 
vikten av att inte enbart läsa facklitteratur. 

– Idag fi nns en tydlig tendens som visar att 

individens berättelse är efterfrågad. Det går 
alldeles utmärkt att jobba med båda delarna. 
Det mest angelägna är att det ska fi nnas tid att 
läsa.  

Huvudgruppen Hyllsignum 
%  Uppslagsböcker, allmänna referensverk ! 
&  Historia " 
'  Nationella minoriteter och invandrade 

etniska minoriteter i Sverige # 
(  Samhällsfrågor $ 
)  Antisemitism och islamofobi % 
*  Förintelsen & 
+  Folkmord ' 
,  Sovjetunionen, Östeuropa samt andra 

kommunistiska regimer ( 
-  Mänskliga rättigheter och demokrati ) 
%.  Rasism !* 
%%  Religion !! 
%&  Heteronormativitet !" 
%'  Biografi er, diarium, memoarer och 

minnesbok !# 
%(  Litterära verk !$ 
%)  Skol-  och utbildningsfrågor !% 
%*  Barn-  och ungdomsfrågor !& 
%+  Statstryck !' 
%,  Kommunikationsmedier !( 
%-  Utställningar !) 
&.  Projektdokumentation "*-PD 
&%  Uppsatser, Periodika "! 
 

En trevlig nyhet 
för alla bibliotek.

Visste du om att vi har öppnat en webbplats för dig 
som jobbar på bibliotek? Här får du gratis tips och 
råd om hur ni kan nå ut till ännu fler genom att
erbjuda lättläst. Du hittar både hjälp att starta upp 
och inspiration att komma vidare om ditt bibliotek 
redan jobbar aktivt med lättläst.

För att ge en försmak till vad du kan hitta på nätet 
har vi tagit fram en liten handbok. Beställ den 
kostnadsfritt på bibliotekswebben. Passa samtidigt 
på att beställa guiden ”Rösta på oss” där vi samlat 
riksdagspartiernas valfrågor. En lättläst broschyr 
att erbjuda alla som ska välja.
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""( har inför valet i höst bett 
de politiska partierna att ge 
besked i eller kommentera 
fem biblioteksfrågor. 

De frågor vi ställde var:

+. Vilken konkret roll ska biblioteken ha i dag-
ens samhälle? Det vore även intressant att 
få veta när du själv besökte/använde dig av 
bibliotekets tjänster.

,. Hur kommer ditt parti att rent konkret 
stödja KB:s nya roll vad gäller det samordnade 
ansvaret för Bibliotekssverige?

-. Nuvarande upphovsrättslag är många 
gånger ett hinder för biblioteken. Enligt upp-
hovsrättsutredningen föreslås att biblioteken 
ska få lägga mer digitalt material på nätet. Nå-
got som även kan gynna kulturarvet. På vilket 
sätt är ditt parti berett att agera i upphovs-
rättsfrågan? 

.. Nyligen överlämnades en utvärdering av 
bibliotekslagen där det föreslås revideringar 
för att lagen bättre ska anpassas till dagens 
förhållanden, bland annat när det gäller digital 
teknik och utökade krav på biblioteksservice 
till kommunerna. Vad anser ditt parti i frågan 
om en eventuell revidering av biblioteks-
lagen? 

/. För att komma tillrätta med digitala klyftor 
har det talats om ett /0-lyft liknande Kun-
skapslyftet. En del hävdar att biblioteken till-
sammans med t ex studieförbunden skulle 
kunna gå i bräschen och ”utbilda” datorovana 
medborgare för att dessa fullvärdigt ska kun-
na delta i det demokratiska samhället. Är ditt 
parti berett att satsa medel på ett sådant /0-
lyft? 

Politiker svarar om biblioteken

Lena Adelsohn Liljeroth (M) 
kulturminister

 
1. Bibliotek har, och ska fortsatt ha, en vik-
tig roll som kulturbärare. Av naturliga skäl 
är den läsfrämjande verksamheten viktig. 
Jag har under mina resor i Sverige också sett 
många goda exempel på hur bibliotek kan 
vara en mötesplats där flera kulturyttringar 
får plats. Tyvärr har vi sett en liten nedgång 
i utlåningen av böcker, men samtidigt en ök-
ning av antalet besök. Jag tror det visar att bib-
liotekens roll förändras och jag är övertygad 
om att de kommer ha en fortsatt viktig roll i 
samhället. Jag själv har tyvärr alltför sällan 
tid att besöka bibliotek privat men jag köper 
mycket böcker. Under mina resor har jag dock 
besökt och imponerats av många bibliotek. 
Under valrörelsen planerar jag att besöka bib-
liotek, diskutera litteratur och läsa högt - för 
och med barn. Ett rikt språk är avgörande för 
att utveckla såväl fantasi som empati. 
 
2. Regeringen har gett dem ett vidgat uppdrag 
och vi håller som bäst på att se hur vi ska gå 
vidare för att fortsätta denna utveckling som 
jag vet välkomnas av biblioteksvärlden. 

3. Vi tycker att de undantag som idag finns i 
Upphovsrättslagen är bra och ger bibliotek 
stora möjligheter att tillhandaha material. I 
Upphovsrättsutredningen finns förslag som 
är mycket intressanta och nu avvaktar vi ut-
fallet av remissomgången för att låta berörda 
komma till tals. 

4. Det är vi som beställt har utvärderingen och 
vi diskuterar nu hur vi ska gå vidare med de 
förslag som lämnats. 
 
5. Inga extra medel i dagsläget.

Christer Nylander (FP) 
vice ordf Kulturutskottet.

1. Jag besöker eller använder bibliotek flera 
gånger/månad, både för arbete och för eget 
nöjes skull. Jag trivs på bibliotek och gör 
gärna ett besök när jag får lite tid över. Biblio-
teken uppstod när Sverige demokratiserades 
och människor insåg vikten av att bilda sig 
för att göra sin röst hörd. I den föränderliga 
tid vi är inne i med ökad rörlighet över gräns-
erna är detta behov minst lika stort och där-
för är biblioteken mycket viktiga också nu 
och fram över. Det nya informationssamhäl-
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let gör också bibliotekstanken mer aktuell 
än någonsin eftersom bibliotekens betydelse 
som fysiska mötesplatser ökar. Det är därför 
viktigt att alla Sveriges bibliotek har en bib-
lioteksplan med en tydlig strategi för hur det 
enskilda biblioteket är tänkt att fungera i sin 
specifika omgivning för sina besökare? 

2. Vi är beredda att ge kb en tydlig roll i fram-
tidens Bibliotekssverige. Inte minst gäller det 
i bibliotekens möte med den nya tekniken. I 
ett Sverige där vi allt mer rör oss över kom-
mungränserna ökar också behovet av sam-
ordning.

3. Vi är positiva till att mer digitalt material 
läggs på nätet. Upphovsrätten är viktig för att 
kulturskapare ska kunna ha kontroll över sina 
verk,. Men det behövs en utredning om en ny 
upphovsrättslag för att få en bättre balans 
mellan upphovsrättsinnehavares intressen 
och allmänintresset genom att utöka möjlig-
heten att tillgängliggöra digitalt material. 

4. För Folkpartiet Liberalerna är det viktigt 
att bibliotekslagens kärna, dvs krav på att det 
finns bibliotek och att boklån ska vara gratis, 
finns kvar. Vi kan tänka oss att förändra lagen 
för att ytterligare flytta fram bibliotekens 
positioner inte minst när det gäller digitali-
seringen, men avvaktar tills vidare remiss-
behandlingen. 

5. Det finns runt om i landet en lång rad initia-
tiv och verksamheter för att överbrygga den 
digitala klyftan. Ofta är såväl studieförbund 
som bibliotek aktiva i detta. Det är mycket 
positivt. Regeringen har kraftigt ökat stödet 
till folkbildning och det är rimligt att en del 
av dessa resurser går till att ”utbilda” dator-
ovana. Problemet handlar dock inte bara om 
utbildning, ibland kan också sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar vara skäl till att man 
inte använder digital teknik. Så länge inte 
alla i samhället kan använda sig av den digi-
tala tekniken är det viktigt att det också finns 
andra sätt att ta kontakt med myndigheter 
och sköta sina ärenden. 

Anders Åkesson (C) 
ledamot i Kulturutskottet 

1. Biblioteken har en konkret roll som bild-
ningscentra. De har både den stora uppgiften 
att bevara och levandehålla det litterära kul-
turarvet och uppgiften att vara nav för kun-
skapssökande. En god tillgänglighet för alla 
människor i landet är också viktigt ur demo-
kratisynpunkt. Den samlade kunskap och de 
litterära skatter som finns behöver vara möjli-
ga att nå även för personer som inte är så vana 
att själva söka dem. Lokalt spelar bland annat 
biblioteken en viktig roll och kan fungera som 
kulturcentra. 

Centerpartiet vill att nya driftsformer och 
nya uppgifter för biblioteken ska bejakas. 
Det kan handla om mer samverkan med sin 
omgivning genom exempelvis bibliotekskort 
med förmåner. Det kan även handla om mer 
utåtriktat arbete genom ny teknik som också 
kan öka bibliotekens tillgänglighet. Detta ska 
ske med bibehållen bibliotekslag där fria bok-
lån garanteras. Mitt senaste biblioteksbesök 
var i Torsås kommuns folkbibliotek där den 
socialistiska kommunmajoriteten vill flytta 
in folkbiblioteket i skolan. Allmänhet, bib-
liotekspersonal med flera oroar sig mycket för 

vad som ska bli följden av detta. Orsaken är att 
man vill spara pengar. Självklart ser jag värdet 
i att folkbiblioteket i Torsås och annorstädes 
har publika och ändamålsenliga lokaler. 

2. Vi gläds åt denna reform. Vi kommer att 
stödja kb:s nya roll genom att noggrant följa 
upp uppdraget och försäkra oss om att kb har 
den kompetens och de resurser som behövs 
för detta. 

3. Med en snabb teknisk utveckling är det 
viktigt att se till att upphovsrätten fungerar i 
vår tid. Vi vill därför att en upphovsrättskom-
mission inrättas med olika och oberoende 
experter på området som följer utvecklingen 
och kan ge förslag till teknikneutrala lagänd-
ringar/tillämpningar av upphovsrätten. Vår 
strävan är att få till stånd en rättsordning som 
bäst främjar kreativitet och innovation med 
tanke på den tekniska verklighet vi lever i och 
de krav på personlig integritet som vi ställer.

4. Det är nödvändigt med en översyn. Lagen 
behöver vara anpassad efter den nya teknik 
som finns och de nya krav som ställs i dagens 
samhälle. 

5. Att komma tillrätta med digitala klyftor är 
en mycket angelägen fråga. Den nuvarande re-
geringen har gjort en betydande förstärkning 
av statens bidrag till folkbildningen. Olika 
kampanjer i syfte att minska it-klyftan görs 
och har gjorts inom ramen för folkbildnings-
organisationernas arbete. Vi kan tänka oss en 
dialog med folkbildningens aktörer kring ett 
it-lyft inom ramen för de redan förstärkta 
resurserna. 
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Dan Kihlström (*+) 
ledamot i Kulturutskottet
1. Biblioteken är en viktig samhällelig resurs 
för inhämtande av kunskap och bildning och 
därför finns det också stora utvecklingsmöj-
ligheter för biblioteken i framtidens samhäl-
le. Biblioteken är en demokratisk och kultu-
rell mötesplats och arena. Detta gäller särskilt 
barn och ungdomar. För mig personligen 
betydde det lokala biblioteket mycket under 
min uppväxt. 
 
2. Kristdemokraterna har varit drivande när 
det gäller det samordnade ansvaret för biblio-
tekspolitiken i landet. Därför är vi mycket po-
sitiva till kb:s nya roll. På sikt anser vi att det 
bör skapas en nationell bibli0teksvision där 
målen för bibliotekens utveckling utformas.

3. I upphovsrättsutredningen som presentera-
des i slutet av april i år finns flera intressanta 
förslag som är tänkta att underlätta nyttjandet 
i den digitala miljön. För kristdemokraterna är 
äganderätten viktig och därför vill vi studera 
utredningen och eventuella remissyttranden 
innan vi agerar i denna viktiga fråga. 

4. Det har hänt mycket i samhället sedan den 
nuvarande bibliotekslagen antogs av riks-

dagen. Det är därför aktuellt med en revide-
ring av lagen. Det handlar bland annat om en 
modernare beskrivning av biblioteksväsendet 
och en anpassning till den nya tekniken. För 
oss är det viktigt att det tydligt skrivs in att lå-
nen fortsättningsvis ska vara avgiftsfria. 

5. Både biblioteken och studieförbunden har 
en viktig uppgift att minska den digitala klyf-
tan som finns i samhället. Den möjligheten 
finns redan nu och det arbetet pågår för fullt 
på olika platser. Det handlar om att sprida 
goda exempel och hitta ytterligare samarbets-
former. 

Esabelle Dingizian (,-) 
ledamot i Kulturutskottet

1. Vi vill se biblioteken som hjärtat i samhället. 
Landets bibliotek ska vara en levande institu-
tion som tillhandahåller kunskap och infor-
mation på olika språk till kvinnor och män, 
flickor och pojkar, i olika skeenden och olika 
tidpunkter livet. Vi vill se bibliotek som aktivt 
erbjuder sina tjänster och har en uppsökande 
verksamhet.

2. Miljöpartiet har länge drivit på för en 

nationell bibliotekspolitik och en nationell 
biblioteksplan. Att kb nu får ett uppdrag som 
är väldigt likt vårt eget är självklart något som 
vi gläds över. Självklart stöttar vi alla förslag 
som ger en starkare positiv utveckling för lan-
dets bibliotek! 

3. Vi vill modernisera upphovsrätten. Vi tror 
inte att någon har att vinna på en upphovs-
rätt som syftar till att begränsa spridning av 
kultur. Dagens informationsteknik ger möj-
ligheter för kulturen att nå ut till människor 
på nya sätt, de möjligheterna ska vi omfamna. 
Vi tror att vi kan reformera upphovsrätten till 
en upphovsrätt som gynnar både kulturarvet 
och moderna upphovsrättsinnehavare.

4. Vi ser att vi behöver en revidering av biblio-
tekslagen, just för att anpassa den till dagens 
förhållanden. Exakt hur vi vill förändra lagen 
har vi dock inte tagit slutgiltig ställning till 
ännu. 

5. Det är viktigt att it-ovana människor ges 
möjlighet att utbilda sig i det digitala samhäl-
lets möjligheter. Miljöpartiet har dock inte 
haft möjlighet att sätta sig in i detta förslag, 
varför vi inte kan ta ställning till det i nu-
läget. 

Leif Pagrotsky (S) 
ledamot i Kulturutskottet

1. Biblioteken är ett fundament i vår demo-
krati, eftersom man där avgiftsfritt kan låna 
böcker och söka information. Personligen 
lånar jag minst tio böcker i månaden på Riks-
dagsbiblioteket.  

2. Vi vill värna kb:s samordnande roll och vill 
noga följa utvecklingen för att se hur resurser 
tas tillvara och hur kb hanterar uppdraget. 

 3. Vi vill lyssna på remissinstanserna. Det 
måste finnas en balans mellan att fritt och 
gratis få tillgång till information och upp-
hovsmännens legitima rätt att få betalt för 
sitt arbete.  
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4. Vi anser att det är bra att det ställs tydligare 
krav på folkbiblioteken. Det som är ett pro-
blem är att alliansregeringen inte ger kommu-
nerna verktyg för att hantera sin verksamhet. 
Med en rödgrön politik skulle kommunerna 
ha bättre resurser, bl a till biblioteksverk-
samhet. Tyvärr anser kulturministern att den 
viktigaste kulturpolitiska reformen är skatte-
sänkningar.  

5. Det är uppenbart att med alliansens politik 
ökar klyftorna i samhället, socialt, ekono-
miskt, i arbetslivet, i skolan och på många 
andra områden.  Vi anser att det är viktigt att 
inga grupper lämnas bakefter när det gäller 
it-utvecklingen. Det var vi socialdemokrater 
som genomförde den största enskilda sats-
ningen på att ”digitalisera” svenska folket, när 
vi genomförde reformen som gav möjlighet 
åt många att köpa hemdator med en relativt 
blygsam subvention i form av skatteavdrag. 
Hemdatorreformen gjorde att Sverige blev 
världens datortätaste land på mycket kort 
tid.  Vi anser att det är viktigt att datorn blir 
en integrerad del i skolans arbete, i invandrar-
mottagandet, på äldreboende etc.    

Siv Holma (V) 
ordförande i Kulturutskottet

1. På både folkbibliotek och skolbibliotek ges 
i dag stort utrymme för informationssökning 
i andra medier än de tryckta. Mer och mer in-
formation ges i dag enbart över internet och 
därför är det oerhört viktigt att biblioteken 
kan tillhandahålla denna service. Det är vik-
tigt att det finns välutbildade bibliotekarier 
som kan hjälpa olika personer till rätta: dels 
de som vill använda sig av olika typer av nya 
medier, dels de som ”bara” vill låna en bok och 
känner sig obekväma med ny teknik. Ny teknik 
ska vara ett hjälpmedel och en tillgång, inte 
ett hinder. Vänsterpartiet vill säkra tillgången 
på bibliotek för alla i samhället med tillgång 
till avgiftsfria boklån och bibliotekets övriga 
service. Vi vill därför att bibliotekslagen ska 
garantera att människor avgiftsfritt kan till-
ägna sig olika medier på lika villkor. Den ska 
också trygga att biblioteken hålls fria från in-
flytande av marknadskrafterna och kommer-
siella intressen. Vi vill att det ska finnas en na-
tionell biblioteksplan för att garantera att alla 
har tillgång till bibliotek med ett innehåll som 
är relevant för samtiden. 

(Jag har beställt litteratur från riksdagsbib-
lioteket som jag behövt i mitt förtroendeupp-

drag. På hemmaplan kan jag besöka folkbib-
lioteket för att läsa tidskrifter).

2. Vi ser positivt på kb:s nya roll. Det behövs en 
nationell biblioteksplan. Den ska bland annat 
samordna systemen och skapa överskådlighet 
i biblioteksfloran och säkerställa en likvärdig 
biblioteksstandard och biblioteksservice över 
hela landet.

3. Internets utveckling innebär både möjlig-
heter att skapa och att sprida kultur. Det är 
en omvälvande process och vi befinner oss 
mitt uppe i den. Den har redan fått stor posi-
tiv betydelse för kulturlivet och människors 
tillgång till kultur, genom att kulturen på ett 
enkelt sätt kan spridas och att delaktigheten 
från publiken breddas. Samtidigt behöver sta-
ten ta ett aktivt kulturpolitiskt ansvar under 
den omstrukturering som pågår i stora delar 
av kulturekonomin. Vi vill att fler konstnärer 
ska kunna försörja sig på sitt arbete och då 
måste de kulturpolitiska ansträngningarna 
också syfta just dit. Vi vill därför utreda frågan 
om digitala bibliotek för film och musik med 
en väl tilltagen biblioteksersättning.

4. Vi är positiva till att stärka bibliotekslagen 
för att säkra tillgången på bibliotek för alla i 
samhället med tillgång till avgiftsfria boklån 
och bibliotekets övriga service. I detta ingår 
även utökad biblioteksservice. 

5. World Internet Institute har under två år 
i rad presenterat rapporter om att drygt två 
miljoner medborgare i Sverige står utanför 
internetvärlden. Det är äldre, låginkomstta-
gare, lågutbildade och funktionshindrade.   Vi 
har i vår senaste skuggbudget avsatt 75 miljo-
ner för att göra internet tillgängligt för alla. 
Vi vill ha ett brett internetlyft där folkbiblio-
teken har en nyckelroll. Folkbiblioteken skulle 
kunna samordna insatserna för grundläg-
gande baskunskap på hur internet kan bli ett 
redskap i vardagen. Det är viktigt att komma 
bort från ”stuprörstänkandet”. Myndigheter 
måste samarbeta för att internettjänsterna 
blir användarvändarvänliga så att alla kan an-
vända dem.   
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Vuxna behöver förändra sina 
attityder till barns och ungas 
internetanvändande. Från 
vuxenvärldens sida är man 
angelägen om att värna barns 
och ungas säkerhet på nätet. 
Men man bör fundera över om 
det i själva verket inte handlar 
om att under den förmenta 
välviljans täckmantel kring-
skära deras frihet.

!" 0%*#$%..%  4'#*

Elza Dunkels har länge intresserat sig för 
barns och ungas internetanvändning. Hon 
är lektor på Institutionen för interaktiva me-
dier och lärande vid Umeå universitet där hon 
arbetar med pedagogisk datoranvändning. 
Sin doktorsavhandling Bridging the Distance 
- Children’s Strategies on the Internet (2007) 
byggde hon på en intervjustudie med drygt 
100 barn och unga i åldern 11–13 år. Hon ville 
undersöka vad de unga uppfattade som nega-
tivt på internet, vilka strategier de hade för att 
hantera det och hur de hade utvecklat dessa 
strategier. Hon fann inte bara att barns och 
ungas syn på internet skiljer sig ganska rejält 
från de vuxnas sätt att se utan även att vuxen-
världens farhågor om nätets negativa sidor 
inte delades av de unga. 

De negativa sidorna var inte särskilt fram-
trädande när barnen berättade om sina in-
ternetvanor. I stället tycks internet tillföra 
något positivt i deras liv. Internet är en arena 
för kommunikation med andra, en arena som 
på vissa sätt skiljer sig från dem som finns i 
verkliga livet. Barnen kände till vilka faror 
som finns men de flesta var inte oroliga för 
egen del. Några av de negativa fenomen som 
barnen lyfte fram är oönskat innehåll som t ex 
pornografi, desinformation och irriterande 
reklam. Andra hänförde sig till tekniska pro-
blem som datorvirus, långsam uppkoppling 
och krånglande datorer. Många berättade 
också om risker förknippade med farliga eller 
otrevliga personer. 

Elza Dunkels fann att barnen har utveck-

Vuxenvärldens bedrägliga välvilja
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Barn och unga klarar sig bra och de gör det utan hjälp från vuxna. Elza Dunkels studie reviderar bilden av unga som naiva användare.
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lat motstrategier för baksidorna av internet, 
men det tycks inte vara medvetna strategier. 
De flesta barn kom inte ihåg hur, när eller av 
vem de hade lärt sig dessa strategier. I stället 
tycks informationen vara inbäddad i miljön. 
Insikterna som barnen utvecklade ur denna 
inbäddade information kom de fram till på 
egen hand framför datorn eller tillsammans 
med kompisar. Ibland, men påfallande sällan, 
var vuxna inblandade i kunskapsprocessen. 
Barnen klarar sig bra på nätet och de gör det 
utan hjälp från vuxna.

Dunkels studie reviderar bilden av barn 
och unga som naiva användare, omedvetna 
om de faror och hot som kan förekomma på 
nätet. Istället och på tvärs med den bild som 
ofta förmedlas via media om barns osäkra 
tillvaro på nätet, tonar bilden fram av kloka, 
ansvarstagande unga som är väl medvetna om 
nätets baksidor och har utvecklat metoder och 
strategier för att hantera och undvika dem.

Elza Dunkels säger att hennes upptagenhet 
av ämnet unga och internet emanerar ur hen-
nes intresse för barns och ungas rättigheter. 
Det hela började med eller snarare växte fram 
ur ett missnöje över hur de själva på institu-
tionen, hanterade situationen i undervis-
ningen av studenter.

– Hur vi förhöll oss till unga och deras 
datoranvändning – jag tyckte, eftersom jag 
nu råkar jobba med datorer, att vi skötte det 
här ganska dåligt både på lärarutbildningen 
och på skolan. När vi undervisade på lärarut-

bildningen var det egentligen bara med fokus 
på studenternas, dvs de blivande lärarnas 
kompetens – att de skulle bli bättre på datorer 
– inte på deras blivande elever och det tyckte 
jag var märkligt. 

– När jag sedan började intressera mig för 
det här med säkerhetstips kring nätanvänd-
ning blev jag konfunderad över att man pra-
tade över barnens huvuden. Jag hittade inga 
studier där man hade frågat unga hur de 
tänkte kring det här utan det genomsyrades 
av ett slags kolonialt förhållningssätt: Man 
klappade de små barnen på huvudet och ta-
lade om för dem vad de behövde. Det var när 
jag upptäckte det som jag bestämde mig för 
att själv intervjua barn och unga.

När heldagsseminariet Digital turist (se 
BBL nr 2/2010) anordnades i Stockholm tidiga-
re i år talade Elza Dunkels om den dubbelmo-
ral som genomsyrar vuxenvärldens syn på vad 
de unga gör på internet. Vi förordar öppenhet 
i snart sagt alla sammanhang utom när det 
gäller de ungas användning av nätet. Kanske 
därför att vi applicerar våra egna tankefigurer 
på dem, inte minst när det gäller vad som är 
privat och vad som är offentligt. För de unga 
födda in i denna teknikstinna värld finns en 
större överensstämmelse mellan det privata 
och det offentliga, liksom det tycks göra mel-
lan den verkliga världen och den digitala.

I det här sammanhanget talar Elza Dunkels 
om begreppet childism som hon använt sig 
av i sin forskning. Childism kan definieras 

som fördomar mot eller diskriminering av 
unga. Det kan också anspela på stereotypise-
ring av unga. Childism handlar om att identi-
fiera maktstrukturer som bygger på ålder, en 
struktur där unga är underordnande vuxna. 
På samma sätt som vi har identifierat makt-
strukturer t ex när det gäller kön och etnicitet 
skulle man kunna se en sådan maktstruktur 
som bygger på ålder och där man stereoty-
piserar unga som grupp genom att man talar 
om dem i svepande formuleringar, och även 
diskriminerar dem som grupp. 

– Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram 
sådana här förhållningssätt för då får man 
upp ögonen för hur världen ser ut. Det ger oss 
tankeverktyg så att vi kan se vad det är vi gör. 
Det är så jag tänker att childism kommer att 
utvecklas: att vi i allt större utsträckning ser 
hur vi diskriminerar unga som grupp.

Elza Dunkels menar att det här förhåll-
ningssättet blir väldigt tydligt just när det 
handlar om vad barn och unga gör på nätet 
och att det kan bottna i ett slags rädsla och 
avundsjuka hos de vuxna.

– Jag tycker egentligen inte att jag i min 
forskning kunde förklara det jag såg förrän jag 
snubblade över childism – då blev det tydligt 
att vi inte ser barn som kompetenta medbor-
gare, att vi inte frågar barn innan vi bestäm-
mer saker som handlar om dem. Och vidare 
att det kan ha att göra med ett slags rädsla 
och en avundsjuka från oss vuxna att bli för-
bisprungna. Det kan man också se historiskt 
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när det gäller t ex ungas populärkulturella ut-
tryck. Jag tänker ibland på den där sketchen 
med Hasse och Tage när de säger: ”De verkar 
ha så roligt de där långhåriga typerna”. 

Det finns egentligen ingen veteskaplig kun-
skap om vad unga sysslar med på nätet, lika 
lite som det finns någon vetenskaplig kun-
skap om att det är farligt att vara på nätet. Men 
de vuxna gissar, spekulerar och förmanar med 
hänvisning till barnens säkerhet: tala inte om 
vad du heter, lämna inte ut telefonnummer, 
lämna inte ut personlig information… Det 
enda man kan se, menar Elza Dunkels, är att 
barn och unga kan må dåligt i vissa samman-
hang på nätet – på det kan man å andra sidan 
inte basera några råd. Man kan inte råda nå-
gon att sluta må dåligt.

Elza Dunkels ser en förment välvilja från 
de vuxnas sida när det pratas om säkerhet på 
nätet – i själva verket handlar det om att man 
vill kringskära de ungas frihet. Hon illustrerar 
med bilden av en välgörenhetsdam på 1800-ta-
let som hade lite för lite att göra och som där-
för tog hand om folk som det var synd om. 

– Man tillhör absolut inte gruppen som 
man ska prata för och som man ska hjälpa men 
man tar sig rätten att köra över människor och 
hjälpa dem för att det finns en välvilja i det. 
Och välviljan gör det också svårt att kritisera. 
Då måste man, som jag har gjort, t ex kunna 
kritisera BRIS och det vill man egentligen inte 
för de arbetar för ett gott syfte. När jag riktar 
kritik mot BRIS är det inte mot deras verk-
samhet som sådan utan mot en aspekt inom 
ett område där jag råkar vara expert – men det 
blir väldigt känsligt. Jag vet inte om det är så 
här internationellt också, men i Sverige blir 
det väldigt tydligt eftersom många av de här 
frågorna sköts av ideella organisationer. Det 
är locket på för ingen vill kritisera t ex Rädda 
Barnen…

Anledningen till Elza Dunkels kritik mot 
BRIS är att organisationen har ett samarbete 
med en stor producent av antivirusprogram-
vara. Samarbetet går ut på att vid köp av 
den aktuella programvaran går fem kronor 
till bris verksamhet. bris har därtill låtit 
företaget sätta ihop lite goda råd om barn och 
nätet. 

– Dessa råd får då legitimitet av BRIS goda 
namn, samtidigt finns det en underton i de 
här råden att om du vill skydda dina barn, 
måste du köpa programmen ifråga. 

– Sedan är det ju så att vi vet att det inte är 
ett skydd för barnen att skaffa sådana pro-
gram utan att det till och med kan fungera 
tvärtom. Det är oetiskt av bris att tjäna sina 
pengar på det sättet. Men så här kan det se ut 
när frivilligorganisationer är inblandade. Jag 
menar inte att det gäller BRIS som har en de-
mokratisk värdegrund men det kan ju finnas 
organisationer som står för värden som inte 
blir tydliga, som har ett egenintresse av att t ex 
dra åt mer puritana värderingar.

Elza Dunkels menar att vi har en förmåga 
att övervärdera teknik, dvs när vi stöter på ny 
teknik blir vi så fokuserade vid just tekniken 
och inte vad den är till för. Den digitala klyf-
tan mellan generationerna handlar mycket 
om det. De som fötts in i den nya tekniken 
ser bortom det tekniska och frågar sig: vad 
kan jag ha det här till. För dem är tekniken 
transparent och det blir väldigt tydligt just i 
diskussionerna kring säkerhet på nätet.

– De flesta av oss tänker att det här med sä-
kerhet måste vara ett tekniskt problem: vi ser 
att de här problemen finns på internet och att 
det sker med datorer alltså är det någonting 
med det tekniska som ska fixas till och då lig-
ger det väldigt nära till hands att gå på pro-
gramvaruföretagens försäljningsargument: 
ni måste köpa det här för att skydda era barn. 
Samtidigt: det enda vi vet kan skydda våra 
barn är att de mår bra, och än så länge har vi 
inte uppfunnit någon teknik som sköter den 
saken.

Så vad ska man göra då som orolig, okunnig 
vuxen med nollkoll? Ja, Elza Dunkels råd går 
i stort sett ut på att hålla kommunikations-
kanalerna öppna, veta att barnet vågar tala 
om vad som händer, att inte snoka och inte 
överreagera om man får höra något man inte 
gillar eftersom man då riskerar att barnen inte 
berättar nästa gång de mår dåligt.

Eller så kan man vända sig till Netnanny – 
Elza Dunkels senaste projekt som hon just fått 
finansiering för av Internetfonden. Netnanny 
är en frågelåda på nätet dit vuxna kan vända 

sig med frågor kring unga och nätet, säkerhet 
på nätet, frågor kring lärande etc.

– Jag svarar på de frågor jag anser mig ha 
kompetens att svara på men i det här skedet 
vet jag inte riktigt hur Netnanny kommer att 
utvecklas. Det var någon som påpekade för 
mig att det kanske inte är så smart att ha en 
frågelåda på nätet när man vill vända sig till 
människor som är osäkra på nätet… det ligger 
någonting i det.

Elza Dunkels har också sammanställt ”Råd 
till vuxna”, baserade utifrån den kunskap som 
finns. Råden är sju och handlar om sådant som 
integritet, regler (rimliga och orimliga) kring 
datoranvändandet och finns att ladda hem på 
nätet. Man måste inte nödvändigtvis hänga på 
communities för att vara en god vuxen, däre-
mot är det bra att vara orienterad, menar Elza 
Dunkels.

På seminariet Digital turist, uppmuntrade 
hon de församlade till att testa och prova sig 
fram i den nya tekniken:

– Kliv av turistbussen. Ät den lokala maten, 
inte bara den inplastade!

Det överensstämmer ganska bra med inne-
börden i ett av hennes ”Råd till vuxna”, det 
som handlar om att våga vara orättvis. Det 
ena barnet mår kanske bra av att någon av-
bryter datoranvändandet ofta medan ett an-
nat har hittat sin plats i livet och ska tillåtas 
att sitta mer vid datorn ty ”Rättvisa är inte att 
behandla alla lika, rättvisa är att titta ett barn 
i ögonen och se hur det mår. Och därefter våga 
agera vuxet utifrån vad man ser. Lita inte blint 
på råd från andra…” 

Länkar:
Elza Dunkels doktorsavhandling: Bridging the 
Distance: Children’s Strategies On the Internet (sv 
titel: Att överbrygga avståndet – barns strategier 
på internet). Interaktiva medier och lärande, Umeå 
:665. http://umu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva::9;656<

Netnanny: http://netnanny.wordpress.com/

Råd till vuxna: http://www.kulturer.net/
Childism som den definieras i Elza Dunkels avhand-
ling: One definition of childism is prejudice or discri-
mination against the young. Also, childism refers to 
systemic conditions that promote stereotypes of 
the young.

” De flesta av oss tänker att det här med säkerhet måste vara ett 
tekniskt problem […] 
Samtidigt: det enda vi vet kan skydda våra barn är att de mår bra, 
och än så länge har vi inte uppfunnit någon teknik som sköter den 
saken.”
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 Under några dagar i augusti kom-
mer representanter från världens 
bibliotek att samlas i Göteborg. Där 
deltar de bland annat i årsmötet och 

går på konferenser. Inte så få är sysselsatta 
med att snickra ihop nästa års konferenspro-
gram men framför allt träffas man, gamla 
kontakter underhålls och förhoppningsvis 
skapas nya. Nätverk är ett ord som alltid dyker 
upp i ifla-sammanhang.

ifla är på många sätt en paradox. Å ena 
sidan en världsomspännande organisation – 
den enda – som är öppen för och samlar bib-
liotek från jordens alla hörn. Å andra sidan 
kan man väldigt lätt få intrycket av ifla som 
en intern historia som ger bibliotekschefer – 
företrädesvis från forskningsbibliotek – möj-
lighet att åka ut och resa, join ifla and see 
the world, som en nött branschslogan lyder. 
Folkbiblioteken har inte i samma utsträck-
ning hoppat på ifla-tåget. 

Strukturellt ter sig ifla som en stor oge-
nomtränglig, byråkratisk och hierarkisk 
koloss. Men åtminstone på pappret är det 

en genomdemokratisk institution vars kom-
plicerade struktur förmodligen hänger sam-
man med det världsomspännande uppdraget. 
Eftersom ifla, likt fn eller unesco, är en 
organisation som går över politiska och ideo-
logiska gränser måste man in i minsta detalj 
och på varje nivå gardera sig och formulera 
och genomföra uppdraget så att det verkligen 
är möjligt för alla nationer att delta. 

Är man inte ”inne” i ifla är det nästintill 
omöjligt att fatta någonting om organisatio-
nen. Och organisationens hemsida är tyvärr 
fortfarande inte till någon större hjälp. ifla:s 
hemsida, som tidigare gick under namnet 
iflanet, fi ck förra året en redesign och en 
upprustning vilket inte var en dag för tidigt. 
”I mars 2009 startades ett helt nytt kapitel i 
vår närvaro online”, skriver man stolt på hem-
sidan. Det är mycket möjligt, men någon bra 
bild av denna organisation får man inte där 
i alla fall. Inte för att det inte fi nns informa-
tion. Det fi nns tvärtom väldigt mycket infor-
mation, om det mesta, men den spretar åt alla 
håll och kanter och den som lyckas skapa sig 
någon slags helhet i detta myller är att gra-
tulera. Antagligen en baggis för en informa-
tionsspecialist.

2005 gjorde jag det mödosamma arbetet 
med att försöka göra en hjälpreda till alla dem 
som inte tycker att de förstår ifla:s struktur 
och organisation (bbl nr 5/2005). 

För alla dem som i år besöker ifla:s kon-
gress för första gången och för alla dem som 
känner sig vilse i ifla-pannkakan, har jag gett 
mig på ett försök att uppdatera delar av mate-
rialet från 2005. Kanske kan det skingra dim-
morna. En hel del förändringar har skett, 2008 
t ex förändrades den professionella strukturen 
i samband med att årsmötet i Quebec antog 
nya stadgar och ny arbetsordning. Den nya 
strukturen implementerades i augusti 2009 
i samband med ifla:s årliga kongress som 
då hölls i Milano. Bland annat är divisionerna 
färre, liksom sektionerna. Konceptet med dis-
kussionsgrupper är avskaffat och i dess ställe 
fi nns numera specialgrupper (12 stycken), s k 
Special Interrest Groups, sigs.

I text och bild görs ett försök att bena ut 
ifla:s organisatoriska struktur och hur med-
lemmarna kan engagera sig på olika nivåer. 
Svensk Biblioteksförenings engagemang i 
ifla behandlas också i en kort text. Detta ger 
inte den fullständiga ifla-bilden men för-
hoppningsvis en ingång. 
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./(' är en oberoende, 
internationell, icke-statlig 
(så kallad Non Govermental 
Organization, +I#) och icke 
vinstdrivande organisation.

Grundades: i Skottland 1927. Sedan 1971 ba-
serat i Haag i Nederländerna där även huvud-
kontoret ligger.

Isaac Collijn, en gång svensk riksbiblio-
tekarie, var IFLA:s förste ordförande fram till 
1931. 

Tre av IFLA:s årsmöten har tidigare varit 
förlagda till Sverige: Stockholm 1930 och 1990 
samt Lund/Malmö 1960. 2010 hålls årsmötet 
och IFLA:s stora årliga kongress i Göteborg, 
10-15 augusti (tema: Open access to knowledge 
– promoting sustainable progress). 

Mål: 
Att verka för och stödja tillgången till  
biblioteks- och informationstjänster av hög 
kvalitet och standard. 
Att uppmuntra och verka för en utbredd  
förståelse för värdet av kvalitativa biblio-
teks- och informationstjänster. 
Att representera organisationens medlem- 
mar runt om i världen. 

Medlemmar: drygt 1 600, såväl individuella 
som organisationer, institutioner och sam-
manslutningar från över 150 länder världen 
över. Flertalet medlemmar är institutionella 
medlemmar. I en artikel om IFLA i BBL 1994 
skriver Thomas Tottie att när föreningen 
grundades 1927 kom medlemmarna från ett 
femtontal länder i Europa och Nordamerika. 
Detta förändrades under 1970-talet då IFLA 
öppnades också för medlemmar från Tredje 
världen.

IFLA:s tre grundpelare (IFLA:s three pil-
lars): I december 2004 beslutade IFLA:s sty-
relse att introducera en ny modell som ut-
gångspunkt för organisationens verksamhet. 
Den ska vila på tre grundpelare: samhälle, 
profession och medlemmar.

Grundpelaren samhälle ska koncentrera sig 
på bibliotekens och informationstjänsternas 
roll och betydelse i samhället främst genom 
expertkommittéer som FAIFE (Free Access 
to Information and Freedom of Expression) 
och CLM (Committee on Copyright and other 
Legal Matters), Blue Shield (kulturens mot-
svarighet till Röda korset) men även genom 
sitt deltagande i WSIS (World Summit on the 
Information Society) och andra arenor.

Grundpelaren profession ska koncentrera 
sig på de frågor som sedan länge bevakas i 
IFLA:s s k kärnprogram, som ALP (Advance-
ment of Librarianship in the Third World), 
PAC (Preservation and Conservation), ICADS 
(The IFLA-CDNL Alliance for Digital Strate-
gies) och UNIMARC samt de frågor som sek-
tionerna och divisionerna följer och bevakar.

Grundpelaren medlemmar ska koncentrera 
sig på administrationen av och servicen till 
IFLA:s medlemmar liksom konferensverk-
samheten och de publikationer som ges ut 
inom ramen för organisationen. 

Organisation
(se även figur 1 och 2 på sid 27–28)
Årsmötet (The General Assembly of Mem-
bers): är det högsta styrande organet inom 
IFLA och består av röstberättigade medlem-
mar. I regel sammanträder årsmötet en gång 
varje år och då i samband med IFLA:s årliga 
kongress. Årsmötet väljer ordförande och le-
damöter till styrelsen. 

Det behandlar också resolutioner som, 
om de antas, vanligen förs vidare till arbets-
utskottet och programkommittén för vidare 
behandling.

Styrelsen (Governing Board): består av ord-
förande (Ellen Tise, Sydafrika), tillträdande 
ordförande = President-elect (Ingrid Parent, 
Kanada), tio ledamöter som vartannat år väljs 
direkt och sex indirekt valda ledamöter från 
dels programkommittén, dels från IFLA:s 
sektion för Biblioteksföreningar. Ytterligare 
maximalt tre medlemmar kan knytas till 
styrelsen av densamma för att tillhandahålla 
expertis eller representera något intresse som 
styrelsen anser vara avgörande för arbetet.

Styrelsen sammanträder åtminstone två 
gånger per år. Direktvalda ledamöter väljs på 
två år med option på ytterligare två år. Ordfö-
randen är IFLA:s högsta representant. Ordfö-

randen väljs först på två år som tillträdande 
ordförande varefter han eller hon verkar som 
ordförande i två år. Ordförandeperioden kan 
inte förlängas.

Inom ramen för de av årsmötet beslutade 
riktlinjerna ansvarar styrelsen för ledning och 
förvaltning av organisationen. 

Arbetsutskottet (Executive Committee): 
verkställer styrelsens beslut och arbetar med 
IFLA:s verksamhet enligt de riktlinjer och den 
policy som styrelsen har fastslagit. Arbets-
utskottet består av styrelsens ordförande, 
tillträdande ordförande, skattmästare, pro-
gramkommitténs ordförande, två styrelse-
ledamöter samt IFLA:s generalsekreterare (å 
ämbetets vägnar). Figur 1, sid 27.

Programkommittén (Professional Com-
mittee): arbetar relativt självständigt i för-
hållande till styrelsen. Programkommitténs 
uppgift är att koordinera det arbete som sker i 
de IFLA-enheter som ansvarar för aktiviteter, 
programverksamhet, handlingsplaner och 
riktlinjer. Kommittén består av en ordföran-
de, en ledamot var från IFLA:s fem divisioner  
(= respektive divisions ordförande), två leda-
möter från styrelsen, ordföranden för IFLA-
kommittéerna CLM respektive FAIFE, tillträ-
dande styrelseordförande (å ämbetets vägnar) 
samt chefen för IFLA:s professionella pro-
gram (å ämbetets vägnar). Ordförandekandi-
dat till programkommitté utses av medlem-
marna i den avgående programkommittén. 
Ordförande väljs på två år.

Programkommittén sammanträder minst 
två gånger per år, en gång i samband med 
IFLA:s årliga kongress. 

Divisioner och sektioner: Fem s k divisioner 
fungerar som administrativa överbyggnader 
för i dagsläget 44 professionella grupper, s k 
sektioner (som kan sägas vara en motsvarig-
het till de specialgrupper som tidigare fanns 
inom ramen för Svensk Biblioteksförening). 
Varje division ska vara sammansatt av sektio-
ner, specialkommittéer, relevanta kärnpro-
gram och andra IFLA-kommittéer. Divisio-
nernas funktion är att koordinera de aktivite-
ter som pågår inom ramen för varje division 
och säkerställa att kommunikationen fung-
erar bra mellan de sektioner som ingår i varje 
division. 

Sektionerna utgör den lägsta nivån i IFLA:s 
hierarkiska struktur. Se figur 2.

!"#$ på svenska–så fungerar det
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Det är i sektionerna som en stor del av pro-
gramarbetet och den större delen av IFLA:s ar-
bete bedrivs. Alla medlemmar i IFLA kan välja 
att gå med i en sektion som passar just deras 
profession bäst. Varje sektion har en styrelse 
(Standing Committee) som består av ett mi-
nimum av tio och maximalt tjugo personer. 
Biblioteksföreningarna har möjlighet att 
nominera kandidater till sektionsstyrelsen. 
Medlemmarna i en sektion väljer sedan bland 
de nominerade. Till styrelsen väljs man på 
fyra år med option på ännu en fyraårsperiod. 
Sektionsstyrelsen i sin tur utser en ordföran-
de och en sekreterare som väljs på två år (med 
möjlighet till ytterligare en tvåårsperiod). 
Ordförande och sekreterare utgör tillsam-
mans sektionens styrgrupp och representerar 
sektionsstyrelsen i den division som sektio-
nen hör till. 

Varje division ska ha en ordförande och 
dessa nomineras och väljs av sektionernas 
styrgrupper. Divisionsordförande väljs för en 
tvåårsperiod utan möjlighet till förlängning. 
Ordföranden i en division är densamma som 
ingår som ledamot i programkommitténs led-
ning och i IFLA:s styrelse. Se figur 1 och 2.

Specialgrupper (Special Interest Groups): 
Inom ramen för sektionerna och divisionerna 
är det möjligt att starta informella och tillfälli-
ga s k diskussionsgrupper som gör det möjligt 
för medlemmarna att diskutera och fördjupa 
sig i särskilda yrkesrelaterade, sociala eller 
kulturella frågor. En diskussionsgrupp kan 
vara verksam i maximalt fyra år och sponsras 
av sektionerna.

För närvarande finns tolv specialgrupper 
inom IFLA. 

Högkvarter/huvudkontor: IFLA:s huvud-
kontor ligger i det holländska nationalbiblio-
tekets byggnad i Haag. Där arbetar general-
sekreteraren Jennefer Nicholson och en stab 
på tretton personer. Generalsekreteraren utses 
av styrelsen. Hon (eller han) ansvarar för den 
strategiska, operativa och ekonomiska led-
ningen av IFLA inom de riktlinjer som slagits 
fast av årsmötet och styrelsen. På möten som 
hålls av årsmötet, styrelsen och programkom-
mittén har generalsekreteraren rätt att delta i 
en rådgivande roll. 

Regionala kontor: IFLA har tre regionala 
kontor: I Pretoria, Sydafrika (IFLA Afrika), i 
Singapore (IFLA Asien och Oceanien) samt i 
Rio de Janeiro, Brasilien (IFLA Latinamerika 
och Karibien). Kontoren spelar en aktiv roll på 
det regionala planet i rekrytering av medlem-
mar, spridning av information om och kring 
IFLA och (sam-) arrangemang av regionala 
IFLA-aktiviteter m m. 
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ÅRSMÖTE
(Council – General Assembly)
Högsta styrande organ.
Väljer ordförande (President) + 
ledamöter till styrelsen.

KÄRNPROGRAM
t ex ALP, FAIFE

SPECIALGRUPPER

STYRELSE
(Governing Board)   
JK pers
– ordf (President)
–  tillträdande ordf (President-

elect)
– LK direkt valda ledamöter
– M indirekt valda ledamöter
– skattmästare
– Generalsekreterare ex-oNcio

PROGRAMKOMMITTÉ
(Professional Committee)
LJ pers   
–  L ordf + L ledamot från varje av 

IFLAs fem divisioner (= ordf för 
divisionen) 

– J ledamöter från styrelsen 
–  L+L ledamot från FAIFE och CLM
–  tillträdande ordförande ex-

oNcio 
–  chefen för IFLAS prof. program 

ex-oNcio

SEKTIONER $$ ST
Medlemmarna i varje sektion 
väljer styrelse
(= Standing Committee) som i sin 
tur utser 
L ordf + L sekr. Ordf +sekr = sek-
tionens styrgrupp
som representerar sektionsstyrel-
sen i den division som 
sektionen hör till. 

ARBETSUTSKOTT
(Executive Committee)
M (O) pers
– Styrelsens ordf (President)
– Tillträdande ordf
– skattmästare
– Programkommitténs ordf
– J styrelseledamöter
– Generalsekr ex-oNcio

DIVISIONER
I–V, L ordf för varje division

IFLA Struktur/Organisation

Medlemmar = Årsmötet

Väljer tillträdande styrelse + %. ledamöter

IFLA på webben: IFLA:s webbsida www.ifla.
org startades 1993 och har sedan dess utveck-
lats till att bli en av de viktigaste källorna för 
information om IFLA men även om bibliotek 
och informationstjänster. I mars 2009 fick 
hemsidan en nödvändig uppdatering. IFLA 
på webben ska vara organisationens ansikte 
utåt och främja kommunikation intern och 
externt. I många år drevs hemsidan från Insti-
tut de l’Information Scientifique et Technique 
(INST) i Frankrike. Nu har man bytt webb-
värd.

Kärnprogram (Core Activities): I IFLA:s 
kärnprogram vill man ta till vara och främja 
frågor som är gemensamma för bibliotek och 

informationstjänster världen över. Kärnpro-
grammen styrs av programkommittén och 
anknyter till de program och prioriteringar 
som utgår från divisionerna och sektionerna. 
Varje kärnprogram leds av en direktör eller 
chef som rapporterar till programkommit-
tén och till styrelsen. Värdskapet för några 
av IFLA:s kärnprogram innehas av bibliotek 
i olika länder och det är också därifrån verk-
samheten styrs. Kärnprogrammen ALP, FAIFE 
och CLM utgår från IFLA.

För vidare information om respektive kärn-
program se IFLA:s hemsida www.ifla.org 

ALP (Action for Development through Libra-
ries Programme, formerly: Advancement of Li-

Figur !
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brarianship). ALP koncentrerar sig brett på de 
frågor som är speciella för utvecklingsländer. 

CLM (Committee on Copyright and other 
Legal Matters).

FAIFE (Committee on Free Access to Informa-
tion and Freedom of Expression). Har sedan 
1998 sitt kontor i Köpenhamn. Stödjer och 

försvarar mänskliga rättigheter och yttran-
defrihet enligt defi nitionen i FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter, artikel 19. 

ICADS (IFLA – CDNL Alliance for Digital 
Strategies). Värdbibliotek British Library, 
Storbritannien.

PAC (Preservation and Conservation). Värd-

bibliotek är Bibliothèque National de France, 
Frankrike.

UNIMARC (IFLA UNIMARC). Värd är Biblio-
teca Nacional, Portugal.

Publikationer: IFLA har en ganska omfat-
tande publicistisk verksamhet. Som medlem 
får man en tidskrift IFLA Journal (4 nr/år), en 
årsbok IFLA:s Annual Report och vartannat år 
en matrikel IFLA Directory. Som medlem får 
man dessutom 50 procent rabatt vid köp av 
exemplar ur IFLA:s monografi serie, IFLA/
Saur Publications Series. Därutöver produ-
ceras inom ramen för IFLA en mängd nyhets-
brev, rapporter, informationsbroschyrer etc.

Ekonomi: IFLA:s inkomster kommer huvud-
sakligen från medlemsavgifter. Enligt års-
redovisningen från 2008 uppgick inkomst-
erna år 2008 till drygt 2,1 miljoner euro (drygt 
20 miljoner kronor) och utgifterna till drygt 
1,9 miljoner euro (cirka 18 miljoner kronor). 
Det gav ett resultat på motsvarande drygt 1 
miljon svenska kronor – en klar förbättring 
om man jämför med 2007 års resultat. På in-
komstsidan kan man för 2008 notera ett an-
senligt bidrag från Bill & Melinda Gates Fund 
på närmare 187 000 euro (cirka 1,7 miljoner 
kronor) som säkerligen bidragit till ett bättre 
resultat 2008 jämfört med 2007. Mer pengar 
till kärnprogrammen, dvs en ökning av bi-
dragen med drygt 45 000 euro i jämförelse 
med 2007 kan också noteras. 

Till de stora utgifterna inom IFLA hör pro-
gramverksamheten (2008: 536 000 euro) och 
kostnaderna för personal (2008: 850 000 euro).

Övrigt: IFLA samarbetar också med en rad 
organisationer som till exempel UNESCO och 
WTO (World Trade Organization).

PROGRAMKOMMITTÉ (Professional Committee)
Div I
Bibliotekstyper
(Library Types)

12 sektioner
t ex 
Nationalbibl.
Universitetsbibl.
Folk- o specialbibl.

! specialgrupper

Div II
Samlingar
(Library Collections)

1" sektioner
t ex Geografi  o kartbibl.
Rara böcker 
Bevarande

1 specialgrupp
Kärnprogram: PAC

Div III
Bibliotekstjänster
(Library Services)

11 sektioner
t ex
Klassifi kation
indexering
Katalogisering
Informations-kompetens
Barn- och ungdoms-
bibliotek

! specialgrupper
Kärnprogram:
UNIMARC
ICADS

Div IV
Profession
(Support of the Profes-
sion)

3 sektioner
t ex
Statistik o utvärdering
Kompetensutveckling
Biblioteksbyggnader/-
utrustning

4 specialgrupper
Kärnprogram:
CLM
FAIFE

Div V
Regioner
(Regions)

2 sektioner
= IFLAs ”regioner”
Afrika
Asien, Oceanien
Latinamerika, Karibien

! specialgrupper
Kärnprogram: 
ALP

Svensk Biblioteksförenings medlemskap i 
IFLA är som nationell förening (National As-
sociation). 

För Svensk Biblioteksförenings del kostar 
medlemskapet 7 407 euro (drygt 69 000 kro-
nor) i grundavgift. Medlemsavgiften för en 
nationell förening som Svensk Biblioteksföre-
ning baserar sig på föreningens budget och 
totala omsättning. I IFLA fi nns det 12 olika 
avgiftsklasser för nationella föreningar som 
sträcker sig från 214 euro upp till 21 162 euro. 
Kopplat till varje avgiftsklass är rösträtt och 
medlemskap i sektionerna. Ju högre avgifts-
klass desto större infl ytande. I grundavgiften 
ingår dessutom rätt att nominera kandidater 
till IFLA:s styrelse samt kandidater till IFLA:s 
expertkommittéer. 

I den grundavgift som Svensk Biblioteks-
förening betalar ingår medlemskap i åtta 
valfria sektioner. Dessutom – för nationella 
före ningsmedlemmar följer automatiskt möj-
ligheten att registrera medlemskap i sektio-
nen Management of Library Associations och 
om det ligger nära till hands till sektionen för 
regionala aktiviteter, dvs Afrika, Asien/Ocea-
nien samt Latinamerika/Karibien). 

På senare år har Svensk Biblioteksförening 

ökat sitt engagemang i IFLA vilket bl a inne-
bär att man numera betalar för möjligheten 
till medlemskap i IFLA:s samtliga sektioner. 
Utöver de åtta sektioner som ingår i grundav-
giften betalar man alltså för medlemskap i yt-
terligare 35 sektioner, 51 euro per sektion och 
totalt 1 785 euro (cirka 17 100 kronor).

Vidare betalar Svensk Biblioteksförening 
175 euro (cirka 1 700 kronor) för en prenume-
ration på IFLA:s monografi serie (IFLA/Saur 
Publications). 

Under 2009 var Sverige representerat i cirka 
26 av IFLA:s 44 sektioner. 

Medlemmar i Svensk Biblioteksförening 
kan söka bidrag från föreningen för att delta 
i IFLA:s årliga kongress. I år har man avsatt 
150 000 kronor till IFLA-stipendier. Och för 
att uppmuntra och stimulera till svenskt del-
tagande på IFLA i Göteborg fi nns i år också 
möjlighet att söka ur potten ordinarie stipen-
diemedel, dvs av de medel om 250 000 kronor 
som föreningen har avsatt för resestipendier. 
Därutöver har föreningen avsatt 100 000 kro-
nor för 80 rese- och logistipendier och vidare 
tio stipendier för svenskar som deltar i IFLA:s 
arbete och möten.

HZ

Svensk Biblioteksförening och IFLA

Figur "
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”Jag är ingen riktig författare.” 
Det säger författaren till en av 
Sveriges mest köpta, utlåna-
de och kritikerrosade böcker 
när vi sitter på tåget på väg till 
biblioteket i Vara.

!" 2)"  %+).#3!

 Sedan en längre tid har jag varit  
 nyfiken på Aftonbladets kulturchef  
 Åsa Linderborg och hennes engage- 
 mang i frågan om vägkrogsbiblio-

teken. När Kultur i arbetslivet-bidraget på 7,5 
miljoner försvann så innebar det ett hot mot 
vägkrogsbibliotekens överlevnad. Aftonbla-
det drog då igång en kampanj som har inne-
burit att flera andra tidningar har adopterat 
varsitt vägkrogsbibliotek och skänkt sina 
recensionsexemplar av ljudböcker till ”sitt” 
bibliotek. Som den klassresenär hon är, brin-
ner hon för klassfrågor, vilket gör mig nyfiken. 
När jag dessutom upptäcker att jag missat att 
Länsbiblioteket i Eskilstuna några dagar tidi-
gare arrangerat ett författarsamtal med Åsa 
Linderborg och Erik Fernström alias Jerry Wil-
liams, (bägge har skrivit böcker om sina fäder), 
bestämmer jag mig för att göra slag i saken. 
Samma dag som hon ska åka till Vara ringer jag 
upp henne och frågar om jag kan följa i hennes 
fotspår. När vi möts på tåget säger hon att när 
hon slutar sitt jobb som kulturchef ska hon 
skriva en bok om Jerka, Jerry Williams, istället 
för som tänkt om Herbert Tingsten.

– Det fascinerar mig att han under sin kar-
riär varit ensamstående pappa, en slags mjuk 
machoman. Jerka konstaterade krasst att för-
fattarsamtalet nog skulle bli en flopp och att 
han aldrig uppträtt för så få som 250 personer. 
Jag försökte förgäves förklara att det snarare 
skulle bli tvärtom – i boksammanhang är 250 
personer mycket folk. 

Åsa Linderborg är historikern som läm-
nat institutionen i Uppsala utan ånger och 
saknad över en framtida akademisk karriär. 

Om kulturvärlden ibland sägs domineras av 
flockmentalitet och vara full av elakheter är 
det ingenting mot det hierarkiska revirtän-
kande som råder i forskarvärlden, menar hon. 
I dag är hon mest känd som författare till den 
kritikerrosade boken Mig äger ingen som sålt i 

350 000 exemplar och översatts till flera språk, 
senast till holländska. På fullt allvar hävdar 
hon att hon inte räknar sig som författare. 

– Visserligen har jag skrivit tre böcker som 
historiker men jag saknar författaridentitet, 
säger hon. 

En fika på bibblan i Vara

Åsa Linderborg utanför det som en gång var mormor och morfars hur på Assarsgatan i Vara. Det har 
hunnit gå över tjugo år sedan hon var här sist.
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Åsa Linderborg får frågor som hon har fått många gånger förr. Svaren hon ger formar sig snart till ett 
samtal med åhörarna om ett svunnet Sverige.

– Vårt ansvar som litteraturförmedlare är att 
se till att samspelet litteratur och mötesplats 
fungerar. De måste helt enkelt kunna berätta på 
ett gripande sätt, säger Gunlög $orstensson, 
bibliotekschef i Vara, och dukar fram till 
författarfikat med Åsa Linderborg. 

Förklaringen kan naturligtvis vara hennes 
ständiga underdog-känsla – att fortfarande 
vara den ensamma ungen på skolgården. 
Samtidigt signalerar hon en ovanlig styrka. 
Hon drivs av ambitionen att dela med sig av 
sina erfarenheter för att kunna påverka. För 
det är ett faktum att Åsa Linderborg sedan 
2007 åkt från norr till söder för att möta sina 
läsare på biblioteken och tala om skildringen 
av sin alkoholiserade pappa som jobbade vid 
Metallverken i Västerås. En bok som hon fak-
tiskt inte ens diskuterat med sin mamma. 

”Enligt pappa fanns det tre sorters kvinnor – om 
man bortser från farmor, Majken, mamma, Sonja 
och några till. Det fanns kärringar, jävla kärring-
ar och jävla bra kärringar. Hela min barndom 
satt vi och delade in folk vi kände och folk vi såg 
på teve efter dessa kategorier. Kassörskorna på 
Stjärnhallen var exempel på helt vanliga kär-
ringar – men blomtjejen hon var ”det där glittret 
vid blommorna, du vet, som nog är förtjust i mig”. 

Fröknarna på dagis och fritids var jävla bra kär-
ringar, precis som nedrustningskärringarna Alva 
Myrdal och Inga Thorsson. Astrid Lindgren var en 
jävla kärring som inte ville betala skatt – om inte 
hon hade gjort sig märkvärdig i Expressen med 
sin pomperipossasaga skulle Sverige fortfarande 
styrts av en intellektuell. Istället ordnade hon till 
en bondjävel med snugga. Detta hindrade dock inte 
pappa från att köpa Astrid Lindgrens böcker och 
identifiera sig med Efraim Långstrump. En annan 
dumskalle var Karin Söder som förbjudit mellan-
ölet och ordnat lördagsstängt på bolaget. Margaret 
Thatcher var den tokigaste jävla kärring jävel som 
någonsin funnits. Så typiskt engelsmännen att 
lägga framtiden i händerna på en sån huggorm.

Och så fanns Margaretha Krook. Världens bästa 
kärring.(Utdrag ur Mig äger ingen).

Denna måndag har Åsa Linderborg tagit le-
digt från kulturchefsjobbet för att på kvällen 
tala om sin bok i det relativt nya konsert-
huset i Vara. Hon får visserligen betalt för 

kvälls arrangemanget men ställer upp gratis 
på eftermiddagens författarfika på bibliote-
ket. Ett självklart och mycket medvetet val 
för henne som brinner för folkbildning. Sam-
tidigt erkänner hon att hon inte har en aning 
om upplägget eller vad hon ska tala om. Hon 
tror till och med att ingen kommer att komma 
dit.

– Jag skulle själv aldrig gå på en författar-
fika!

Det är intressant att biblioteket i den po-
litiskt blågröna bygden bokat in en så pass 
röd och kontroversiell person som Åsa Lin-
derborg. Privat må hon vara konflikträdd 
men i offentliga sammanhang är hon duktig 
på att sticka ut hakan. I höstas fick hon näs-
tan löpa gatlopp för publiceringen av Donald 
Boströms artikel om organhantering i Israel. 
Hon har även bestämda åsikter om kultur-
politiken som förs i landet. 

– Det är beklämmande att både kulturminis-
tern och skolministern beklagar att läsandet 
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minskar, framför allt bland män – samtidigt 
som de avskaffar ett med finansbudgetmått 
mätt relativt litet bidrag till vägkrogsbiblio-
teken. Några miljoner som verkligen gör skill-
nad och vi vet ju alla vilka som drabbas. 

Dessvärre är oppositionen inte mycket 
bättre, tycker hon:

– Pagrotsky och de andra verkar ha över-
gett folkbildningsidealen helt och tycks mest 
fascinerade av hur fantastisk kulturen är när 
den innebär att man kan lyssna på direktsänd 
opera från Metropolitan…

Åsa Linderborg säger att hon är lite pirrig 
över att komma till Vara eftersom hon har 
en koppling till orten. Morfar Julius var folk-
bildningskonsulent för landstinget och flera 
somrar och jular tillbringade hon i huset på 
Assarsgatan. Sist hon var här var när muren 
föll i Tyskland 1989 och då flyttade morföräld-
rarna härifrån. På plats i Vara ringer Åsa mor-
mor Vera och berättar att det mesta ser ut som 
hon minns det även om huset på Assarsgatan 
är ommålat.

Gunlög Thorstensson, bibliotekschef i 
Vara, möter oss vid tågstationen. Vi går till det 
gamla anrika och välkända konditoriet Nord-
polen för att äta lunch. Gunlög Thorstensson 
skrattar gott åt att Åsa Linderborg inte känner 
sig som en riktig författare när boken till och 
med ska filmas med Persbrandt i rollen som 
pappa Leif. Dessutom konstaterar hon glatt att 
biblioteket minsann klassat boken som själv-
biografi och inte roman. Det var framför allt 
kopplingen till Vara som avgjorde bokningen 
av Aftonbladets kulturchef till författarträf-
fen. Tipset om Åsa Linderborg kom från en av 
politikerna i kommunhuset. Biblioteket ar-
rangerar författarträffarna tillsammans med 
något av de olika studieförbunden. Man har 
gästats av bland andra Majgull Axelsson, Erik 
Andersson, Håkan Nesser, Theodor Kallifati-
des, Johan Theorin och Katarina Mazetti.

– Vårt ansvar som litteraturförmedlare är 
att se till att samspelet litteratur och mötes-
plats fungerar. De måste helt enkelt kunna be-
rätta på ett gripande sätt, konstaterar Gunlög 
Thorstensson. 

Hon har i princip arbetat som biblioteks-
chef sedan hon examinerades från Biblioteks-
högskolan på 1970-talet. Hon är chef över tret-
ton medarbetare och biblioteket lyder under 
bildningsnämnden i kommunen. Dessutom 
finns det två filialer. Filialen i skolan var ned-
läggningshotad men räddades genom att man 
gjorde om den till ett bokcafé. 

Huvudbiblioteket huserar i den gamla 
Konsumaffären. Dagen till ära har det kommit 
relativt mycket folk till det till ytan stora bibli-
oteket. Distansstuderande högskolestudenter 
sitter framför datorerna och en strid ström av 
människor kommer och går. Lärcentrum firar 
och bjuder på snittar och Konstfrämjandet 
har en utställning som lockar besökare. Här 
har man varken rfid-chippade böcker och 
automatiserade utlåningsstationer. På ett 
bord intill lånedisken står en kaffetermos och 
koppar. Här på biblioteket är det självklart för 
personalen att fixa kaffe åt användarna efter-
som det handlar om public service, hävdar 
Gunlög Thorstensson.

– Kaffe och kakor är viktigt. I alla tider har 
människor samlats för att byta en bit bröd. Sju 
kronor koppen kostar kaffet. Det lockar bland 
annat hit en grupp människor som gärna läser 
tidskrifter och fikar. Man arbetar utifrån devi-
sen: biblioteket i småstaden, säger hon.

– Vi måste kunna lite om det mesta genom 
bred kompetens men även ha spetskompe-
tens. Vi vill ha hög tillgänglighet och mång-
fald, ett brett samarbetet och en utåtriktad 
verksamhet.

Här handlar det om att rationalisera, inte 
reformera. Gunlög Thorstensson fixar kaffet 
och berättar att hon för det mesta känner igen 
dem som kommer till författarfikat. Två re-
presentanter från lokaltidningarna dyker 
upp och slutligen har uppemot tjugo kvin-
nor och män samlats runt bordet. Där sitter 
representanter från kommunhuset men även 
studenter och pensionärer. Samtalet börjar 
allt annat än trevande. Åsa Linderborg får frå-
gor som hon har hon fått många gånger förr: 
Varför lämnade mamman henne hos pap-
pan? Varför berättade Åsa inte för någon om 
pappans missbruk? Svaren formar sig snart 
till ett samtal med åhörarna om ett svunnet 
Sverige. De äldre berättar om sina erfarenhe-
ter och jämför med de yngres. Ända tills den 
manlige journalisten tar över samtalet med en 
lång monolog om sin syn på skilsmässor och 
kvinnor. 

Efter samtalet konstaterar Åsa Linderborg 
att det kändes lite förvirrat med både inter-
vjusituation och samtal samtidigt. Men hon 
är ändå nöjd. 

I köpingen Vara, till skillnad mot grannen 
stiftstaden Skara, gäller det att få människor 
att stanna kvar i staden. De flesta av de 16 000 
kommuninvånarna bor utanför Vara och kör 
hem efter arbetsdagens slut. Men kommunens 

satsning på bygget av konserthuset där alla 
samsas om att uppträda – ståuppare, symfo-
niker, rockband, jazzband, författare – lockar 
folk. Bakom ligger en medveten politisk sats-
ning som inneburit att kulturen fått visa sin 
betydelse för en positiv kommunutveckling. 
En negativ befolkningsutveckling har planat 
ut samtidigt som allt fler besöker Vara. I Väs-
tra Götalandsregionen är det bara Göteborg 
som lockar fler besökare till sina evenemang. 
Gunlög Thorstensson berättar att man från 
kommunens sida inser vikten av ett rikt kul-
turliv trots begränsade ekonomiska resurser.

– Det spelar roll vad jag tycker, vilket be-
ror på att bildningschefen, skolcheferna och 
biblioteket ligger under samma enhet. Vi har 
varit på resor tillsammans där vi behandlat 
bemannings- och kompetensfrågor och fått 
en viss förståelse för varandras verksamhet.

Efter författarfikat skriver Åsa Linderborg 
utförligt i sin dagbok. Något hon gjort under 
flera års tid. 

– Dels för det rent terapeutiska värdet men 
även för att det är så viktigt att dokumentera 
skeenden. 

I hennes handväska ligger boken Jakt och bro-
derskap i näringslivet som hon inte hinner läsa 
idag. Kvällens författarsamtal med thaisoppa 
för 200 kronor har lockat ett 90-tal besökare 
till kulturhuset, både kvinnor och män. Det är 
en rutinerad talare som står på scen och berät-
tar om sin pappa. Efteråt finns tid för några få 
frågor innan Åsa Linderborgs tåg avgår mot 
huvudstaden. 

Vid sidan av scenen står Lasse Bergquist 
som äger bokhandeln i stan. Han har med sig 
ett antal pocketexemplar av Mig äger ingen till 
försäljning. Priset är lite rabatterat enkom för 
detta tillfälle. Efteråt kommer flera fram och 
köper böcker och får dem signerade av förfat-
taren. 

– Böckerna som finns kvar är inte svårsålda 
utan kommer nog att gå åt innan sommaren 
är slut. Det är lite värre att returnera inbund-
na böcker till förlagen. Det kostar mer än det 
smakar, konstaterar han.

Lasse Bergquist har ärvt bokhandeln av 
sina föräldrar och författarsamtalen i kon-
serthuset ser han som ren fortbildning. Vid 
författarfikat på biblioteket köptes två böcker 
vilket är rätt bra i jämförelse. 

– Särkskilt med tanke på att det vid mån-
dagens författarfika var en strålande vacker 
vårdag.

Alla är nöjda. Alla har fått en bit av kakan.  
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 När man har förmånen och nöjet 
att arbeta i en av Nordens mest 
intressanta skönlitterära biblio-
tek håller man ögonen öppna för 

bibliotek med liknande inriktning och posi-
tion i andra länder. Jag har tidigare bl a besökt 
Franska Akademiens bibliotek och det på sitt 
sätt unika Bibliothèque Nordique i Paris, men 
det bibliotek och arkiv som jag länge kastat 
längtansfulla blickar mot, Deutsches Litera-
turarchiv Marbach (dla), har jag först nu fått 
tillfälle att besöka. 

Relativt få i Sverige känner till denna in-
stitution som ursprungligen uppfördes till 
minnet av Friedrich Schiller – Das Schiller 
Nationalmuseum – 1903 i poetens födelsestad 
Marbach, strax norr om delstaten Baden Wür-
tenbergs huvudstad Stuttgart.

På 1970-talet byggdes verksamheten ut or-
dentligt med nya byggnader på ”Schiller-höj-
den” för att förvalta den moderna tyska littera-

turens kvarlåtenskap. Den som tidigt kom att 
sätta sin prägel på arbetet vid Deutsches Lite-
raturarchiv var bibliotekarien Paul Rabe som 
tillträdde en bibliotekarietjänst vid Schiller-
Nationalmuseum i Marbach på 50-talet för att 
bygga upp ett bibliotek som komplement till 
museet. 

Deutsches Literaturarchiv består av det 
ursprungliga Schiller Nationalmuseum, som 
ger en helhetsbild av Schillers liv och gärning i 
ett slottsliknande palats på höjden. Det består 
också av ett arkiv över den tyskspråkiga lit-
teraturen kopplat till ett litterärt forsknings-
bibliotek från 1970-talet, och ett Museum över 
den Moderna tyska litteraturen – allt inrymt i 
ett klassiskt tempel i betong och glas uppfört 
och invigt 2006. Därtill kommer ett gästhus – 
en träbyggnad i god Alvar Aalto-stil – för ett 
trettiotal forskare. Hit kommer forskare från 
hela världen och de ges tillfälle att stanna allt 
från en vecka till sex månader.

Deutsches Literaturarchiv Marbach är ett 
av de mest betydande specialbiblioteken och 
arkiven för nyare tysk litteratur och litteratur-

vetenskap från Upplysningen till vår samtid. 
Källor och forskningslitteratur, liksom doku-
ment från det tyska litterära livet samlas i en 
närmast fullständig omfattning. Även skrif-
ter som behandlar bok- och förlagshistoria 
liksom teaterhistoria och närbesläktade dis-
cipliner, ingår i ansvarsområdet.

Samlingar och bestånd. Beståndet omfat-
tade 2005 mer än 750 000 band, mer än 1 100 
litteratur- och litteraturvetenskapliga tid-
skrifter, i synnerhet från den moderna tiden 
efter 1880-talet.

Förutom det allmänna beståndet inklusive 
en stor referensavdelning, finns det över 130 
specialsamlingar från författares, samlares 
och förlags bibliotek. Bland annat finns här 
Bibliothek Erich Kästner (med drygt 4 000 band) 
Ernst Jüngers och Oscar Pastiors författarbiblio-
tek (närmare 3 000 band vardera); Paul Célans 
författarbibliotek (drygt 4 000 band), liksom 
Fischer Büchereis förlagsproduktion, ett Her-
man Hesse Archiv och författarbibliotek med 
närmare 10 000 band, ett Haiku-bibliotek, en 

Ett litterärt tempel i Tyskland

Vid Deutsches Literaturarchiv Marbach inte bara samlar man och dokumentera ett lands litte-
raturarv, man arbetar också aktivt med att bearbeta och förmedla materialet på bred front till 
forskare, allmänhet och inte minst ungdomar.
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kriminalromansamling (5 000 band), ett lär-
domsbibliotek, Martin Walser-Archiv med 
flera andra specialsamlingar som alla kan 
nås via en digital katalog på nätet. I katalo-
gen, som kallas Kallias, finns beståndslistor 
och beskrivningar av alla samlingar liksom 
över en stor mängd tidskriftsartiklar. Dess-
utom arkiverar dla nyare tyskspråkig litte-
ratur publicerad på nätet och har ett virtuellt 
Fachbibliotek i germanistik. Sedan början av 
1900-talet har man också en särskild samling 
tyska bokomslag. 

Arno Barnert, som doktorerat på Paul Ce-
lan, guidade mig runt i bibliotekets maga-
sin och underjordiska lokaler. Stolt visade 
han upp de många specialsamlingarna och 
biblioteken i biblioteket, som t ex Oscar Pas-
tiors bibliotek med många dedicerade exem-
plar, som Herta Müller studerat året innan. I 
Cotta-archiv (Stiftung Stuttgarter Zeitung) 
fick jag också en liten aning om flera förlags 
korrespondenser med sina författare liksom 
en ”glimt” av de närmare 150 000 breven från 
författare, litteraturhistoriker, arkeologer, 

kompositörer och konstnärer mellan åren 
1790 till 1940. Biblioteket hade också begåvats 
med flera förlags samlade utgivning, som t ex 
Deutscher Tachenbuch-Verlag (16 000 band) 
med många av världslitteraturens klassiker 
samt Fischer Büchereis utgåvor. Även enklare 
kolportagelitteratur på billighetsförlag finns i 
samlingarna och en del av dessa gåvor väntar 
ännu på katalogisering.

Tjänster och forskning. Men detta är ändå 
bara en del av all den verksamhet som bedrivs 
på Deutsche Literaturarchiv Marbach. Som 
om det inte räckte med alla dessa fantastiska 
samlingar, man gör allt möjligt för att göra 
dem tillgängliga och intressanta för forskare 
och övrig allmänhet. För detta har man om-
fattande tjänster med forskare, arkivarier, 
museianställda, pedagoger och bibliotekarier 
som t ex belyser litteraturens spår i offentliga 
medier, i analyser av alla tänkbara uttrycks-
former i dags- och veckopress, radio och tv, 
film- och skivinspelningar. Man analyserar 
handskrifter med inriktning på schwabisk 

1800- och 1900-talslitteraturhistoria: Schil-
ler, Hölderlin, Hofmannsthal och Rilke m fl; 
1900-talets tyska expressionism och exillitte-
ratur: Kafka, Döblin, Tucholsky, Kästner och 
Sebald, liksom flera förlags redaktionsarkiv 
som t ex S Fischer, Luchterhand och Piper.

Biblioteket skapar bl a en online-katalog 
över allt i Paul Celans efterlämnade bibliotek 
inklusive tidskrifter och särtryck i samarbete 
med ”Paul Celans forskningsenhet vid École 
Normale Supérieure” i Paris. En fullständig 
förteckning över hela Celans bokbestånd in-
klusive proveniensspår och användning kom-
mer att vara virtuellt tillgängligt för forskare 
i juli 2011. Arno Barnert, ansvarig för projek-
tet, berättade att han också varit i kontakt 
med svenska specialister på Celan som t ex 
akademiledamoten Anders Olsson. 2006 på-
börjades också ett konverteringsprojekt med 
överföring av 1,2 miljoner poster av skön- och 
facklitteratur som även omfattar den schwa-
biska litteraturhistorien som funnits med 
sedan starten av Schillers Nationalmuseum.

Arno Barnert, som doktorerat på Paul Celan, i 
bibliotekets magasin och underjordiska lokaler. 

Schiller Nationalmuseum i Marbach – ett museum över den moderna tyska litteraturen. 
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Museernas samlingar. Arkivet har en stor 
bild- och konstsamling med ett kärnbestånd 
bestående av ca 100 000 bilder med porträtt-
galleri över tysk litteratur- och idéhistoria 
från 1700-talet och framåt.

Särskilt betydelsefulla är konstverk av 
klassiska Würtenbergkonstnärer och av mo-
derna klassiker. Även bokillustrationer och 
scenfotografier, mynt och medaljer, affischer, 
minnesföremål, ja t o m dödsmasker finns i 
stora mängder. Allt detta tillsammans med 
skulptursamlingen, den grafiska samlingen 
och efterlämnade praktiska persedlar och 
möbler från författarhem kommer väl till an-
vändning när man skapar nya utställningar 
i de båda museerna. Genom öppnandet av 
Literaturmuseum der Moderne 2006 (LiMo) 
och återöppnandet av Schillers Nationalmu-
seum 2009 kan man numera visa alla skat-
ter som finns för allmänheten. I Schillers 
museum illustrerar man framför allt 17- och 
1800-talens diktare medan man i LiMo lämnar 
över minnen av den moderna litteraturen. I 
båda museerna pågår en omfattande pedago-
gisk verksamhet med konst- och litteraturpe-
dagoger som låter barn och ungdomar utfors-
ka hur litterära texter förhåller sig till bilder 
och illustrationer och hur texter växer fram 
från manus till färdigt verk. Från 2008 har 
man också startat en litteraturskola, lina, 
och ett litteraturförmedlingslaboratorium 
”LiMoLab”. Dessa pilotprojekt har till syfte 
att höja läskompetensen hos unga människor 
och att utveckla skolelevers förmåga att aktivt 

förmedla sina erfarenheter av litteratur och 
konst. Det betyder att skolelever tillbringar 
längre tid uppe på Schillerhöjden med forsk-
ning och redovisning av sina gränsöverskri-
dande uppgifter. Dessutom erbjuder museet 
studenter med avslutade litteraturstudier i 
modern litteratur möjligheter att arbeta som 
volontärer i 18 månader med inriktning på 
utställningspedagogik med dokumentation, 
forskning och förmedling av litterära och kul-
turhistoriska föremål, pr och presskontakter, 
organisering av litterärt och kulturvetenskap-
ligt material, ja allt som ett litterärt museum 
har i uppgift att strukturera och förmedla.

Tystnadens didaktik. Att på liknande sätt 
samla och dokumentera ett lands litteraturarv 
är nu inte ovanligt vid i synnerhet national-
biblioteken som t ex Kungliga biblioteken i 
Stockholm och Köpenhamn, British Library 
och Library of Congress, men att aktivt be-
arbeta och förmedla materialet på bred front 
både till forskare och allmänhet hör inte till 
vanligheterna. Men på Deutsches Literatu-
rarchiv Marbach är det en del av bibliotekets, 
arkivets och museets koncept.

Man vill genom utställningarna i LiMo:s 
stora sal kallad ”nexus” (latin för hopflätning) 
utmana och uppfordra besökarna att leva sig 
in hur litteraturen andas och lever genom sina 
dokument och utensilier.

I en uppsats om LiMo:s utställningsverk-
samhet kallar Heike Gfrereis arbetet för Tyst-
nadens didaktik (”Didaktik des Schweigens”) 

och det är ganska talande paradoxalt nog, ty 
de olika utställningsrummen talar med oss 
genom de tigande glasmontrarna med ord-
nade arkivalier, manuskript, originalutgåvor 
och tillfälliga men talande utensilier från 
författarnas vardag. Och de väcker vår fantasi 
och vårt medskapande som läsare och med-
människor.

Det är således inga vanliga utställningar, 
även om det till en början kan te sig så, utan 
aktiverande och filosoferande rörelser som 
uppstår i det till synes orörliga. Tingen, allt 
ifrån Kafkas gaffel till Sebalds gula läderrygg-
säck, väcker tankar som vi för vidare in i de 
utlagda dokumenten och texterna. Man behö-
ver inte vara litteraturvetare för att känna den 
tysta kraften i de utställda föremålen. Via de 
närliggande rummen ”stylus” och ”flexus” får 
man med hjälp av datorer och pedagoger en 
inblick i hur litteraturen blir till och hur man 
kan stiga ned i litteraturen likt i en flod som 
aldrig är densamma. Man hoppas att besöka-
ren (likt de som arbetar på LiMo) ställer frågor 
via de tre rummen och får svar som man an-
nars själv, via läsningen av författarnas verk 
och biografier, inte skulle få. Vilka ambitio-
ner och vilka kunskapsäventyr det finns vid 
Deutsches Literaturarchiv Marbach! För en 
läsare intresserad av modern litteratur ger 
besöket nya insikter. För en forskare i samtida 
tysk litteratur kan en vistelse på lda leda till 
nya avhandlingsämnen!  

Bokinstallationer med verk av Schiller i parken framför arkivet och biblioteket. 

/#-#
: ('30 3P4E

F.0-



Gunilla kom inrusande till mig när jag satt 
upptagen med ett komplicerat tjänsteutlå-
tande som var långt ifrån färdigt.

Nå? Ser du inte att jag arbetar.
Jag skrattade även symfoniskt, ett citat från 

tredje satsen i Beethovens Pastoralsymfoni, för 
att förstärka min belägenhet. Men Gunilla, 
habil bibliotekarie utan särskilda egenskaper, 
satte genast igång med det som hon ville.

Hon luktade laxfilé.

En man kom fram till mig i informationsdis-
ken och frågade mig följande: Tillverkar ni 
stolar eller reparerar ni barn? Jag blev alldeles 
ställd, trots att jag satt ner, fortsatte Gunilla, 
jag visste inte vad jag skulle svara eller ens 
tänka. Reparerar ni barn? Jag har aldrig fått 
någon sådan referensfråga tidigare, fortsatte 
hon.

Hm, sa jag, och så avlossade jag återigen ett 
symfoniskt skratt, men nu med sordin och 
mer lättsamt, en Haydn. Minns dock inte 
vilket opus.

Agneta, sa jag.

Gunilla. Jag heter Gunilla.

Ja, ursäkta mig, Gunilla. Men sa han verkligen 
”tillverkar ni stolar eller reparerar ni barn” 
eller sa han möjligen ”tillverkar ni stolar eller 
reparerar ni bara”?

Gunilla var tyst. Hon tänkte på någonting. 
Men vad? Laxfilén hon hade ätit till lunch? 

Jag är inte säker, sa hon sedan.

Var han lång?

Vem, sa Gunilla.

Kunden?

Det var ingen kund, det var en man som jag 
aldrig sett förut. Han luktade beskt.

Beskt? Inte beckettskt, föreslog jag.

Nej, bara beskt, inget annat, sa Gunilla.

Talade han västmanländska?

Hur ska jag veta det? Jag är från Värmland.

Ja, du är från Värmland. Men, Gunilla, sa han 
”bara” eller ”barn”?

Det är ju det jag inte vet, sa Gunilla. 

Du är otydlig, sa jag. Och du vet att jag vill ha 
snabba, snygga och subjektiva bibliotekarier.

Ja, Oliver C. Men, sa Gunilla.

Du måste höra vad kunderna säger, avbröt jag 
henne genast.

Jag är osäker, sa hon.

Då bestämmer jag att han frågade: ”Tillverkar 
ni stolar eller reparerar ni bara?”

Jag förstår ingenting, sa Gunilla. Jag har ald-
rig fått en liknande referensfråga tidigare.

Nu har du fått det, sa jag. Och jag har som 
kulturchef bestämt att kunden letade efter 
och att han ville läsa Erik Beckmans prosatext 
lovis och doktorn från 1964 som ingår i romanen 
Någon. Något.

Men varför sa han inte det med en gång i så 
fall?

Han frågade dig eftersom han inte visste. Det 
är du som är bibliotekarie, Gunilla, inte kun-
den. Han ville ha svar.

Gunilla gick därefter ner till informationsdis-
ken igen. Själv fortsatte jag med mitt tjänste-
utlåtande och jag bestämde mig modigt för 
att smyga in ett citat av Erik Beckman i texten 
som handlade om en eventuell sommarcafé-
verksamhet i Strangeness kvarn: ”Vi har inte 
så många årstider.” Och samtidigt räknade jag 
till fyra.

Det klarade jag alldeles utmärkt.

(ur Christer Hermanssons Kulturchefen som 
utkommer den 13 september 2010 på Tuscu-
lum förlag)

Referensfråga
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 I artikeln KB har en plan (bbl nr 
4/2010) refererar Åsa Ekström planens 
syn på samarbetet mellan kb och läns-
biblioteken och skriver angående upp-

följning och utvärdering: ”Detta ska ske enligt 
fi nsk modell där de regionala myndigheterna 
samarbetar med den statliga myndigheten för 
att bistå de kommunala biblioteken i utvärde-
ringsprocessen”.

Visst, kb åberopar ”den fi nska modellen” 
vid fl era tillfällen (6.1.1, 8.1.3, 9.1.3), en modell 
som, menar man, kan ”tjäna som exempel, 
där de regionala myndigheterna bland annat 
har i uppgift att samarbeta med den statliga 
myndigheten och bistå de kommunala bib-
lioteken i utvärderingsprocessen”. Ett väl be-
prövat och väl fungerande förfaringssätt, är 
budskapet. Men kb förtiger en helt avgörande 
skillnad mellan den modell man förespråkar 
för svenskt vidkommande och ”den fi nska mo-
dellen”. De fi nska biblioteksinspektörerna är 
inte anställda av Landskapsbiblioteken (som 
är stadsbibliotek med regionalt uppdrag 
och motsvarar våra region- och länsbibliotek) 
utan av Närings-, trafi k- och miljöcentraler-
na, som hör till den regionala statsförvalt-
ningen. (Fram till årsskiftet var biblioteks-
inspektörerna anställda av Länsstyrelserna, 
men när dessa då lades ner övergick ansvaret 
till sagda statliga centraler.) I Finland gör man 

således en klar åtskillnad mellan det som är 
statens ansvar och det som är landskapens an-
svar, man blandar inte samman rollerna, vil-
ket kb:s förslag gör. Den fi nska staten ser till 
att lagen efterlevs, att landskapsbiblioteken 
arbetar med utvecklingsfrågor och medieför-
sörjning på regional – och nationell – nivå.

Ur vårt regionala perspektiv faller det sig 
naturligt att länsbiblioteken inte ska utvär-
dera hur lagens bokstav följs och tillämpas 
i kommunerna. Skulle länsbiblioteken göra 
det, skulle man också, på sätt och vis, utvär-
dera sin egen verksamhet eftersom man ju är 
djupt involverande i länets gemensamma ut-
vecklingsarbete. Utförare och utvärderare bör 
inte vara samma person/institution. kb negli-
gerar helt denna problematik i Planen.

Vi menar alltså att det är av största vikt att 
de olika aktörerna på den svenska biblioteks-
scenen har tydliga roller; vi vet vad följden 
blir i de av Shakespeare’s pjäser där rollerna 
blandas samman och förväxlas – det blir 
kome di! På en teaterscen är det både okey och 
underhållande, på biblioteksscenen är det en 
tragedi!

Skälet till kb:s ställningstagande bygger 
på, befarar vi, en föråldrad och i många avse-
enden överspelad bild av den regionala bib-
lioteksverksamheten. Den regionala nivån är 
inte längre i huvudsak en fjärrlåneinstitution. 
Idag arbetar region- och länsbiblioteken som 
biblioteksutvecklingsenheter i sina respek-
tive regioner och län.

Planen genomsyras av en föreställning 
om ”den starka staten” som vet bäst och styr 
och ställer därefter, visserligen i utlovat sam-
råd med fältet, men med exklusiv makt över 
pengarna. Till sin hjälp att utöva en uppfölj-
nings- och kontrollfunktion vill man ha läns- 
och regionbiblioteken. I dessa ser man sina 
bundsförvanter inne i landet. Men kb kan 
inte ”driva på” biblioteksutvecklingen från 
sin Humlegårdshorisont. Man bör inte ens 
försöka göra det! Går man in i sitt uppdrag 
med en ”driva på”-föreställning är man fel 
ute. Nej, den statliga myndighetens uppgift 

är att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
en biblioteksutveckling i landet. Och det gör 
man genom att säkra, utveckla, fördjupa och 
bredda en nationell informationsinfrastruk-
tur. Det är också precis det som alla dialog-
möten har lyft fram som prio ett; likaså skl:s 
omfattande enkätundersökning.

En hållbar utveckling av folkbibliotekens 
verksamhet kan bara ske där biblioteken fi nns, 
dvs på kommunal nivå. I Norrbotten har kom-
munerna insett detta och gått samman för att 
vinna i styrka och kreativitet i utvecklings-
arbetet. I fl era års tid har kommunerna steg 
för steg byggt upp en regional identitet, ett 
regionalt varumärke, en regional vision för 
det gemensamma arbetet. Ansvaret för regio-
nens biblioteksutveckling är regionens, inte 
statens. I andra delar av landet pågår liknande 
processer. 

Norrbottens länsbibliotek deltar i länets 
utvecklingsprocess inom biblioteksområdet. 
Många gånger som ledare och initiativtagare 
med andra, kompletterande erfarenheter och 
kunskaper än de som fi nns på den kommuna-
la nivån. Detta lagarbete, denna fortlöpande 
dialog är den motor som driver utvecklingen. 

För att undvika missförstånd vill vi avslut-
ningsvis säga att vi tillhör storhopen av bib-
lioteksfolk som brast ut i ett ”Äntligen!” när 
det stod klart att vi får en övergripande och 
samlande biblioteksmyndighet med en na-
tionell biblioteksstrategi i sikte. Det vi vill ta 
upp till diskussion här – och ifrågasätta – är 
den roll som kb tilldelar den regionala biblio-
teksnivån.

#1!!2 /*$3.!"4!,
för Norrbottens länsbibliotek

”*3 har en föråldrad bild av regional biblioteksverksamhet”

Prenumerera 
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Röda Korsets 
tidning Henry vill 
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humanitära frågor 
såsom folkrätt, 
katastrofinsatser 
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med fyra nummer per år. Bibliotek   
prenumererar på ett ex. av tidningen  
utan kostnad. E-posta  
din beställning till  
med.hjalp@redcross.se 
redan idag.

Prenumerera 

med fyra nummer per år. Bibliotek 
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Te hos Drottningen 
Biblioteket i Cockermouth 
i grevskapet Cumbria i nordvästra England 
drabbades av den stora översvämningen för 
ett halvår sedan. Bibliotekspersonalen satte 
då upp ett provisoriskt bibliotek i en kyrka. 
Det tillfälliga biblioteket blev en viktig resurs 
för drabbade familjer i området, och affärs-
verksamheter fick tillgång till internet, foto-
kopiering och tryckmöjligheter. För denna 
insats har personalen fått en inbjudan från 
Buckingham Palace till ”Royal tea party”. Så 
kan det gå till i England! 
(http://news.bbc.co.uk, www.cumbria.gov.uk m.fl.)
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Kinesisk bokmässa
Kina har kommit i västvärl-
dens rampljus i många sammanhang de se-
naste åren. Kanske kommer också Hong Kong 
Book Fair att uppmärksammas. Den äger rum 
under juli, och förläggare från Kina (fastlan-
det), Hong Kong, Macao, Taiwan och Singa-
pore deltar i år. Liksom andra bokmässor 
har man också seminarier, konferenser och 
program, även sagoberättande för barn i av-
delningen ”Children’s Paradise”. Mässan har 
tidigare år haft omkring 500 000 besökare.

Kina bjuder också in utvalda bibliotekarier 
som får ”Free Pass Program for Librarians” 
med inträde och hotellvistelse gratis. De sök-
ande ska komma från usa eller Kanada, och 
villkoren är att de arbetar med att köpa in me-
dia på kinesiska eller planerar att bygga upp 
en sådan samling. De ska också vara medlem-
mar i ala.
(www.hktdc.com)
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Outsourcing
Det gigantiska underskottet i Storbritanniens 
offentliga finanser ska åtgärdas. I den nya brit-
tiska koalitionsregeringen mellan de omaka 
partierna Tories och Liberaldemokraterna har 
utbildnings- och kulturministerposten samt 

även finansministerposten gått till de konser-
vativa. Oron är stor inför de nedskärningar 
som väntar och strategier måste utarbetas. 
Biblioteksvärlden väntar sig växande krav på 
någon form av alternativ biblioteksservice, 
drift och partnerskap.

Biblioteksorganisationen cilip (The Char-
tered Institute of Library and Information 
Professionals) anordnar i juni en orientering 
med titeln ”Models for the Alternative Gover-
nance and Outsourcing of Public Libraries”. 
Åtta experter ska ge en översikt av olika möj-
ligheter och fallgropar.

Även de vetenskapliga biblioteken har nu, 
efter ett decennium av tillväxt i budget och 
service, en period av nerskärningar framför 
sig. En studie, ”Challenges for academic li-
braries in difficult economic times”, är gjord 
av Research Information Network under med-
verkan av sconul (Society of College Natio-
nal and University Libraries). Den är avsedd 
att vara en guide i hur dessa bibliotek kan 
möta utmaningarna.
(www.cilip.org, www.sconul.ac.uk)
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Arbetslösa på bibliotek
Den traditionella an-
vändningen av bibliotekens tjänster har, som 
alltid i hårda tider, vuxit. Dessutom har nya 
förväntningar och uppgifter kommit till, en 
tendens som bara fortsätter. Bibliotekens 
hjälp till arbetslösa har ökat enligt ”2010 State 
of America’s Libraries report” (http://tinyurl.
com/State2010). Allt fler amerikaner vänder 
sig till biblioteken för att få information om 
arbete och studier. Utöver de traditionella 
bibliotekstjänsterna, att ge fri tillgång till alla 
media, har de allmänna biblioteken blivit en 
livlina för arbetslösa, t ex genom att ge träning 
i hur man skriver en meritförteckning och hur 
man genomför en anställningsintervju. Rap-
porten visar också att denna växande använd-
ning inte medför växande resurser. Tvärtom 
visar forskning (av ala och Center for Library 
and Information Innovation vid University of 
Maryland) att man upplever en ”fullständig 
storm” av ökande krav på biblioteksservice 

samtidigt som man får sjunkande resurser för 
att möta dessa krav. Enligt rapporten ger redan 
nu två tredjedelar av biblioteken (88 procent) 
hjälp i att söka arbete online eller tillgång till 
jobbdatabaser och andra onlineresurser.

Även forskningsbiblioteken används 
i ökande grad både fysiskt och virtuellt. 
National Center for Education Statistics 
(nces) rapporterar att forskningsbiblioteken 
har 20,3 miljoner besök per vecka, vilket är 1,5 
miljoner fler än för två år sedan. Samtidigt 
som biblioteksanvändningen växer starkt, 
rapporterar en majoritet av delstaterna 
budgetnedskärningar.
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Världens största bokcirkel?
Bokcirklar blir alltmer populära. En variant 
är One Book, One Twitter, eller som det heter 
på det nya snabbspråket 1b1t. Den bygger på 
den populära idén ”One book, One city” som 
så många städer i västvärlden nappat på ef-
ter usa:s exempel. Det är den amerikanska 
tidskriften Wired som startat One Book, One 
Twitter. Målet är att hela världen, nåja, den 
engelskspråkiga delen, (”zillions of people”) 
ska utgöra en enorm internationell bokklubb. 
Alla ska läsa samma bok och twittra om den 
under åtta veckor. Efter en omröstning valdes 
som första titel Neil Gaimans American Gods. 
Den finns i svensk översättning av Ylva Spång-
berg med titeln Amerikanska gudar (Forum 
2003). Boken valdes bland många kända titlar 
med så stor marginal att the Guardian miss-
tänker att det har något med Neil Gaimans 
”fanatiska Twitterbaserade fan-klubb” att 
göra. Redan dagen efter starten hade 1 500 an-
mält sig till 1b1t-bokcirkeln. Författaren själv 
är kluven till valet av just denna titel ur hans 
utgivning. Han anser att den kanske inte pas-
sar alla, men tänker bidra med twitter inlägg 
vid behov. Om idén med 1b1t är livskraftig, 
vad skulle det kunna betyda för läsningen och 
marknadsföringen av böcker, tro?
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 När malmö stadsbibliotek pre-
senterar sin verksamhet för om-
världen blir det ofta med betoning 
på nöje och upplevelse. Budskapet 

på reklamaffischer och webbsidor skiljer sig 
därmed från de dokument som används inom 
organisationen som snarare understryker att 
uppdraget är upplysning. 

Det konstaterar Elin Fagernäs och El-
len Håkansson som beskriver och analyse-
rar Malmö stadsbibliotek utifrån identitet, 
image och profil. Det är tre tolkningsbara 
begrepp, både abstrakta och snarlika. Förfat-
tarnas tolkning av dessa begrepp utgår ifrån 
den definition som kulturstrategen och bib-
liotekarien Fia Söderberg gjorde efter bib-
liotekskonferensen ”Mötesplats inför framti-
den” i Borås 2005. ”Identitet är vad vi upplever 
att vi är, profil är det vi väljer att visa att vi är 
och image är det omvärlden upplever att vi 
är”, skriver Söderberg i sitt ”konferenspaper” 
med rubriken ”Id – på spaning efter bibliote-
kets identitet”. 

Folkbibliotekens identitetsjakt kan ge ett 
splittrat intryck. En verksamhet som försö-
ker vara allt för alla riskerar att uppfattas som 
motsägelsefull eller intetsägande. 

Uppsatsen vill ringa in kärnan i just Malmö 
stadsbiblioteks identitet. Man undersöker 
hur identiteten förmedlas och inte minst hur 
den uppfattas och därmed blir till bibliotekets 
image. 

Fagernäs/Håkansson koncentrerar sig på 
de senaste tio till tjugo åren, en period av för-
ändringar för all biblioteksverksamhet.

Nya uppdrag och ny teknik i kombination 
med besparingar har påverkat yrkesutövning 

och självbild, liksom omvärldens uppfattning 
av vad ett bibliotek är och bör vara, har gjort. 

I Malmö genomgick stadsbiblioteket en 
stor förändring då det gamla biblioteket (Slot-
tet) byggdes samman med en tillbyggnad av 
glas (Ljusets kalender) till en uppmärksam-
mad och arkitekturprisad helhet som stod 
färdig 1999. 

Under Arkitekturåret 2001 utsågs stadsbib-
lioteket till den mest betydelsefulla byggna-
den i Malmö. Den danske arkitekten Henning 
Larsens skapelse har sedan dess gjort biblio-
teket till ett landmärke i Malmö. På turist-
byråns hemsida presenteras det under rubri-
ken ”kultur och nöje”. Turistbyrån lägger föga 
oväntat betoningen på biblioteket som (arki-
tektonisk) upplevelse, men framhåller även 
sådant som att Malmö stadsbibliotek ”ligger 
i spetsen för modern informationsteknologi”. 
Turistinformationen glömmer inte heller 
bort böcker som del av upplevelsen: ”här kan 
du vandra bland böckerna, studera eller lära 
dig mer om världen via internet”. 

Bibliotekets hemsida (som successivt har 
blivit en del av Malmö stads hemsida) lyfter 
också fram de visuella företrädena och man 
välkomnar till visning av ”världens vackraste 
nya folkbibliotek”. 

Elin Fagernäs och Ellen Håkansson menar 
att den moderna designen och den nyskap-
ande arkitekturen symboliserar den positiva 
inställning till förändring som biblioteks-
organisationen gärna vill framhålla. 

Författarna ser också en önskan till föränd-
ring i utställningen av Stadsbyggnadskonto-
rets framtidsbilder som biblioteket presente-
rar med uttryck som ”ständig förändring” och 
”i Malmö har hjulen aldrig snurrat fortare än 
de gör just nu”. 

Förändringsbenägenhet och förnyelse 

signaleras också i val av namn på bibliote-
kets lokaler. Ett nytt stadsdelsbibliotek har 
fått namnet Garaget och marknadsförs som 
”möjlighetsplats” (efter engelska Idea stores). 
En omfattande reklamkampanj inför öpp-
nandet 2008 innehöll lockbeten som ”skate-
boardramp” och markerade därmed att detta 
var något helt annat än ett klassiskt bibliotek. 

Ett annat projekt, Containerbiblioteket, 
innebar att Malmö stadsbibliotek 2007 hade 
biblioteksverksamhet i en container som pla-
cerades vid den så kallade skejtarparken, verk-
samheten kallades också ”skejtarbiblioteket”. 

Omvärlden, i det här fallet media, förstär-
ker gärna bibliotekets upplevelseprofil. Con-
tainerbiblioteket fick mycket uppmärksam-
het, bland annat för sin utlåning av tv-spel 
och skejtartidningar. Andra och större sats-
ningar som biblioteket gjorde samma år, som 
t ex ida-projektet (Integration, Delaktighet, 
Arbete), Riksdagen Nära Dig, Europa Direkt 
och Demokratirum fick jämförelsevis blyg-
samt med utrymme i medierna. 

Den offentliga bilden av vad Malmö stads-
bibliotek satsar på skiljer sig i det fallet från 
bibliotekets faktiska prioriteringar. Det är ett 
av flera exempel på olikheter i hur biblioteken 
uppfattas. 

En nyutexaminerad bibliotekarie kan se ett 
folkbibliotek som ett modernt informations-
center medan de användare som bibliote-
karien möter fortfarande ser biblioteket som 
en samling med böcker. 

Skilda uppfattningar om vad ett bibliotek 
bör vara och göra kan vara underförstådda och 
outtalade men också bli till en offentlig och 
högljudd diskussion. Malmö stadsbibliotek 
och dess verksamhet har särskilt under senare 
år varit i centrum för skarpa, kulturpolitiska 
debatter, nu senast kring förändringsarbetet 

En kamp om identiteten
Upplysning eller upplevelse? Böcker eller tv-spel? 
Frågorna gäller inte bara vad ett bibliotek ska erbjuda utan 
också om hur organisationen vill uppfattas. Månadens 
uppsats är en diskursiv studie av Malmö stadsbibliotek utifrån 
begreppen identitet, image och profil. 
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som går under rubriken The Darling Library. 
Uppsatsen tar upp debatterna som uttryck 

för kampen om bibliotekets identitet. Förfat-
tarna ser en serie debattartiklar i Sydsvenska 
Dagbladet som ett ovanligt tydligt exempel 
– en strid som inte bara handlar om antingen 
upplysning eller upplevelse utan också bok-
stavligt om utrymme i biblioteket. 

Artiklarna handlade om Gullbergsamling-
en, författaren Hjalmar Gullbergs boksam-
ling, som länge hade ett eget rum på Malmö 
stadsbibliotek men som 2006 packades ner 
för att lämna plats åt ”mer aktuella delar av 
biblioteksbeståndet”. 

Debatten i Sydsvenskan fördes mellan 
författare och bibliotekarien Bo Gentili och 
den dåvarande stadsbibliotekarien Gunilla 
Konradsson Mortin. Gentili beklagade för-
ändringen, Konradsson Morin försvarade den 
som nödvändig. 

Det är dock sällan så enkelt som att det 
skulle fi nnas två lätt urskiljbara falanger som 
strävar efter antingen upplevelser eller upp-
lysning. Både internt i organisationen och i 
omvärlden blir bibliotekets identitet snarare 
en sammansmältning av det traditionella och 
de nya projekten. 

Det går därför inte att ge någon entydig bild 
av vad som är den kärna i Malmö stadsbiblio-
tek som författarna ville hitta. 

De konstaterar att interna dokument inte 
håller samma förändringstakt som hemsidor 
och marknadsföring och annat som vänder 
sig till allmänheten. Exempelvis har de rikt-
linjer för verksamheten, som har rubriken 
”Fantasi och kunskap”, inte reviderats sedan 
1992 och håller därmed inte jämna steg med 
det biblioteket vill profi lera. Som Elin Fager-
näs och Ellen Håkansson konstaterar uppstår 
”ett glapp mellan identitet, profi l och image, 
då den verksamhet som är essentiell i biblio-
tekens styrdokument inte är den man i första 
hand väljer att presentera för omvärlden.” 

Elin Fagernäs och Ellen Håkansson: Identitet, 
image och profi l. En diskursiv studie av Malmö 
stadsbibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap/Bib-
liotekshögskolan !""#.

Annina Rabe
Vässa argumenten 
– nu!

 Här i Stockholm där jag bor har 
vi ett nybyggt område som heter 
Hammarby Sjöstad. Det har ofta 
– säkert delvis oförskyllt – fått stå 

som symbol för den uppåtsträvande medel-
klassen i Stockholm: ingenstans skiner den 
moderna samtidskänslan blankare än just i 
Sjöstan. I Sjöstan är man högutbildad, mellan 
30 och 40, och man tillhör en samhällsklass 
som är medveten om sina rättigheter. Sjöstan 
har en hemsida där kan invånarna få skriva 
in allehanda nyheter om trakten: som att ett 
oroväckande stort antal afa-affi scher (Anti-
fascistisk fraktion) har synts till på Sjöstans 
lyktstolpar; inte kan det väl fi nnas sådana 
element här? Och hur skall man förhålla sig 
till att en Lidl-butik öppnar mitt i detta välbe-
ställda lifestyleghetto? 

Det mest iögonfallande inlägget är dock 
ett citat, saxat från lokaltidningen Söder-
malmsnytt. Där skriver signaturen ”ensam-
stående 4-barnsmor” en insändare om Sjösta-
dens bibliotek, det fi na Lumabiblioteket som 
öppnade 2003. Signaturen tycker att man gott 
kan stänga biblioteket, eftersom ”vi i Sjöstan 
har råd med våra egna böcker”. 

Den första impulsen är att skratta, avfärda 
det hela som en sällsynt dum populistisk 
åsikt. Men när man börjar fundera närmare 
över citatet mattas skrattet ganska snart av 
och ersätts med isande obehag.

För den där välbeställda fyrabarnsmamman 
som tydligen har råd med sina egna böcker är 
vanligare än vi tror. Framför allt ger hon ut-
tryck för en väldigt samtida uppfattning, låt 
vara i något bryskare ordalag. Kultur är något 
vi kan betala för om vi tycker att vi vill ha den. 
Om man nu vill ”unna sig” att gå på ett mu-
seum kan man väl betala inträdesavgift? Och 

varför skall ”vi som har råd” hålla på och låna 
böcker när det numera går att köpa dem för 
under en hundring i vilken ica-butik som 
helst? 

För oss som arbetar på och nära biblioteken 
är det en självklarhet att de fyller en oändligt 
mycket större funktion än att ”bara” låna ut 
den senaste Liza Marklund till människor 
som är för snåla för att köpa den i Pressbyrån. 
Att hävda något sådant är att föra debatten 
tillbaka till stenåldersnivå. Ändå är det ju, 
alldeles uppenbart, precis där många befi n-
ner sig. Ibland blir allt så tydligt; historielös-
heten, egocentrismen, cynismen och mark-
nadstänkandet. 

Och det slår mig återigen hur viktigt det är 
att vi är tydliga, vi som tycker att det fortfaran-
de är viktigt med fri tillgång till bibliotek. Att 
tålmodigt, för hundrade gången, förklara att 
folkbiblioteken har en historisk betydelse för 
landets höga bildningsnivå. Att förtydliga att 
det inte ”bara” handlar om att låna ut böcker, 
utan om något mycket större. Att göra littera-
tur tillgänglig för alla som behöver den. Jo, för 
alla. Även för fyrabarnsmamman som anser 
sig ha råd att köpa sina egna böcker. Kanske 
tycker hon, precis som någon av kommenta-
torerna på Sjöstadsbloggen vasst påpekade, 
att man också kan stänga sjukhusen eftersom 
jag ju ändå inte är sjuk? 

Kanske tycker ni att det är onödigt att slösa 
energi på att reta upp sig på en enda korkad 
insändare i en lokaltidning. Men det sorgliga 
är att den ger uttryck för något som jag ser 
tendenser av allt oftare när kulturen kommer 
på tal. Vi som värnar om den gör nog bäst i att 
vässa våra argument och ta populisterna på 
allvar. 
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Marilyn Deegan, Kathryn Sutherland 
(eds.)
Text Editing, Print, and the Digital World 
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Ingen kan förhålla sig 
likgiltig inför konse-
kvenserna av att det bara 
på några decennier skett 
en genomgripande digi-
talisering i samhället. 
Vilka effekter som di-
gitaliseringen specifi kt 
får för vetenskapliga 
texteditioner diskute-
ras i en artikelsamling. 

Ett antal forskare från skilda discipliner för-
djupar sig i problemen kring hur digitala ut-
gåvor av sådant som tidigare utkommit som 
tryckta bokverk med kritiska kommentarer, 
kan fungera för forskarsamhället, men även 
för allmänheten. Hur efterfrågade är digitali-
seringsprojekten egentligen och vilka är för-
delarna och nackdelarna?

Elva artiklar behandlar olika aspekter i 
ämnet och befi nner sig överlag på en hög 
abstraktionsnivå trots att en teoretisk och 
praktisk indelning gjorts. För att förstå bak-
grund och praktik krävs en viss förförståelse 
av textkritisk teoribildning. Tillgängligheten 
och läsbarheten begränsas betydligt av att 
texten är satt med liten grad. Samlingen ingår 
som volym 13 i serien Digital Research in the 
Arts and Humanities. Uppsatserna emanerar 
från ett antal seminarier som hållits inom ICT 
Methods Network vid King´s College i London 
under år 2006. 

Uppsatssamlingen inleds med en välbe-
hövlig introduktion av Marilyn Deegan och 
Kathryn Sutherland, den förra är medeltids-
forskare och den senare är textkritiker. Redan 
här problematiseras området. Utifrån forskar-
nas perspektiv och erfarenheter är inte digita-
lisering bara något som genomförs mekaniskt 
på beting. Hur analyseras och används texter 
som återges i digital form? Förändras synen 

på vad som är en litterär text genom digita-
liseringsprocessen? Vilken terminologi ska 
användas? Man kan konstatera att våra före-
ställningar om vad som utmärker ett litterärt 
arbete behöver revideras i takt med teknik-
förändringen. De gamla kritiska editionerna 
är utformade efter teorier som har utarbetats 
under decennier, särskilt under 1900-talet, 
och dessa är avpassade för den tryckta boken. 
Hur formulera en teori om digital textåter-
givning – en metod som innebär möjligheter 
till förändringar och justeringar i efterhand 
på ett helt annat sätt än vad som gäller för de 
tryckta verken? 

Frågorna som ställs inledningsvis är många 
och kan fångas i några problemgrupper som 
handlar om den digitala editionens status, 
dess avnämare eller målgrupp, redaktörens 
betydelse i utgivningsarbetet och nya former 
för ett samarbete mellan humanister och tek-
niker kring digital publicering. Teorier och 
terminologi på detta fält är under utveck-
ling, men man bör naturligtvis ställa sig den 
grundläggande frågan vad en vetenskaplig 
edition egentligen innebär. Det är här textkri-
tiken kommer in i bilden. Hur görs urvalet, på 
vilket sätt redigerar man och hur förhåller sig 
utgåvan till frågor om autenticitet och trohet 
mot originalet. De forskare som skrivit artik-
larna i denna bok är överlag väl insatta i boklig 
framställning. Men när digitaliseringsprojekt 
presenteras väjer de inte för att ta upp vansk-
ligheter.

Särskilt intressant är artikeln av Kathryn 
Sutherland som både ger en kort lektion i 
textkritik och dristar sig till att leverera kri-
tiska synpunkter. Likaså är Mats Dahlströms 
uppsats en djupsinnig analys av den veten-
skapliga utgåvans natur. Artikelförfattarna är 
huvudsakligen britter och kanske ligger det 
något i det Pelle Snickars skrev i SvD 25/3 2010 
att det är USA som producerar idel smarta 
tekniska innovationer inom den digitala do-
mänen medan de större länderna i Europa 
bromsar genom förordningar och lagar. Hin-
drar månne den europeiska försiktigheten 
en utveckling även inom specialiteten veten-
skapliga utgåvor? 

Här bör man dock skilja mellan digitali-

serat historiskt material (sådant som forskare 
oftast är inriktade på) och material som från 
början är digitalt framställt – något som är all-
mängods idag. Teknikskiften går som bekant 
omlott och i allt raskare takt. Ur ett bokhisto-
riskt perspektiv har olika textbärare ofta löpt 
parallellt. Att vetenskapliga editioner i detta 
sammanhang framtår som särskilt tröga är 
föga förvånande – forskning är till sin natur 
en långsam process. Det är inte alltid givet att 
enorma datamängder genererar banbrytande 
insikter. Någon måste också ställa de kritiska 
frågorna när de digitala skatterna ska utvin-
nas. 

/(66.4 ,($(4"63
Bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap

Krister Johannesson
I främsta rummet: planerandet av 
en högskolebiblioteksbyggnad med 
studenters arbete i fokus 

-$#".!/, *++,

Kan man skriva en hel 
doktorsavhandling uti-
från en luftig vision och 
ett lokalprogram för 
byggandet av ett nytt 
högskolebibliotek? Ja, 
det går alldeles utmärkt! 
Syftet med avhandling-
en har varit att genom 
utvecklandet av ett teo-
retiskt perspektiv med 

fokus på diskursanalys nå fördjupade insikter 
i planeringsprocesser för högskolebiblioteks-
byggnader och deras resultat. Den övergrip-
ande frågeställningen blev: ”Hur omsätts en 
vision om ett högskolebibliotek i och genom 
en byggnad?”

Författaren har i första hand utgått från 
Bourdieus syn på sociala fält och habitus i 
kombination med Faircloughs och Choulia-
rakis kritiska diskursanalys där diskursord-
ningar ses som en diskursiv motsvarighet till 

Ingen kan förhålla sig 
likgiltig inför konse-
kvenserna av att det bara 
på några decennier skett 
en genomgripande digi-
talisering i samhället. 
Vilka effekter som di-
gitaliseringen specifi kt 
får för vetenskapliga 
texteditioner diskute-
ras i en artikelsamling. 

Ett antal forskare från skilda discipliner för-

Kan man skriva en hel 
doktorsavhandling uti-
från en luftig vision och 
ett lokalprogram för 
byggandet av ett nytt 
högskolebibliotek? Ja, 
det går alldeles utmärkt! 
Syftet med avhandling-
en har varit att genom 
utvecklandet av ett teo-
retiskt perspektiv med 

fokus på diskursanalys nå fördjupade insikter 
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fälten. Han har analyserat den vision och det 
lokalprogram för ett nytt högskolebibliotek i 
Kalmar som dåvarande rektor och dåvarande 
bibliotekschef hade 1996. Han har vidare ana-
lyserat processen: Hur lokalprogrammet för 
byggandet av högskolebiblioteket skrevs, 
antogs, gavs till arkitektfi rmor som s k paral-
lella uppdrag, bedömningen av hur en arki-
tektfi rma (A-plan i Lund) valdes ut, hur bygg-
nadsplanerna delvis förändrades bl a genom 
motstånd från delar av personalen, byggstar-
ten (1997) och slutligen invigningen år 2000. 
Författaren har dessutom analyserat resulta-
tet genom intervjuer med olika beslutsfattare 
och biblioteksanvändare.

Den teoretiska bakgrunden och litteratur-
studien upptar en ganska stor del av avhand-
lingen och är inte alldeles lätt att ta till sig. 
Dock är den mycket intressant med tanke på 
de slutsatser författaren kommer fram till och 
där man mycket väl kan se att många av hans 
resonemang har bärighet inte bara för den av 
honom studerade processen i Kalmar utan 
även för liknande projekt i framtiden. 

Författaren nöjer sig med en enda fallbe-
skrivning, nämligen byggandet av högskole-
biblioteket i Kalmar. Han analyserar både 
skriftliga dokument och muntliga utsagor 
hos (vad jag kan se) samtliga inblandade i pro-
cessen. Bibliotekschefen, rektor, biblioteks-
nämndens ordförande, administrative che-
fen vid Högskolan och stadsbyggnadschefen 
i Kalmar var rörande överens om behovet av 
ett nytt bibliotek och att dess primäruppgift 
skulle vara att svara för informationsförsörj-
ningen för främst studenter, lärare och fors-
kare inom den egna högskolan. Dessutom 
skulle biblioteket vara ”en mötesplats för 
kunskapssökare som med hjälp av olika me-
dier söker information för att lösa uppgifter.” 
Även den pedagogiska utvecklingen när det 
gäller det framtida bibliotekets roll betonas, 
liksom it-utvecklingen. Att dessa fem var helt 
överens om bibliotekets behov och sedan även 
överens om vilken arkitektfi rma som skulle 
väljas ut har sannolikt underlättat proces-
sen. (Det märkliga är att samtliga dessa herrar 
numera har slutat på sina olika befattningar.) 
Förutom dessa fem deltog även en lokalplane-

rare och en fastighetschef från fastighetsbola-
get (Akademiska Hus), ett arkitektråd, en pro-
jektchef, två byggnadsarkitekter för det arki-
tektkontor som valdes ut (A-plan i Lund), en 
inredningsarkitekt, en biblioteksexpert samt 
prorektor för Högskolan. Ingen representant 
för bibliotekspersonalen, lärarna eller stu-
denterna deltog i den ”inre kretsen”. Här kan 
författaren utläsa att vissa konfl ikter uppstod 
som kanske hade kunnat undvikas om även 
dessa grupper hade involverats i processen på 
ett tidigare stadium.

När biblioteket väl hade byggts var de 
fl esta nöjda med resultatet. Även de i perso-
nalen som tidigare hade varit motståndare till 
byggnadens utformning (många främst ur 
ett professionellt perspektiv) hade funnit sig 
tillrätta. 

Biblioteket har i stort sett byggts enligt den 
vision som dåvarande bibliotekschefen hade, 
nämligen en cirkelmodell med personalen 
längst in, låntagarna utanför personalen, me-
dia ännu längre ut samt läs- och dataplatser 
längst ut i cirkeln. Även om byggnaden inte 
blev rund utan istället triangelformad i två 
plan, har funktionerna behållits enligt cirkel-
modellen dock med en viss modifi ering, bl a 
vad gäller arbetsplatser för personalen.

Avslutningsvis vill jag citera författarens 
förhoppning om vad hans avhandling ska 
kunna ge som resultat: ”I förlängningen kan 
alltså min undersökning utgöra ett bidrag till 
teoribyggande kring planeringsprocesser och 
hur (på vilket sätt/i vilken utsträckning) visio-
ner omsätts i materiella konstruktioner.” 

Krister Johannessons avhandling utgör 
förvisso ett sådant bidrag, och han ger också 
förslag till ett antal potentiella berörings-
punkter till andra fall av byggnationer inom 
högskolevärlden (inte nödvändigtvis endast 
till biblioteksbyggnader).

-$1/1++. %7&6.
Fil. dr, f d överbibliotekarie

Grönskåra

Stöd till 
biblioteksutveckling 

!2 56789:0 ;7< bl a handlar om samarbeten 
kring gemensamma kataloger, webb, mark-
nadsföring, medier och lärmiljöer, får ta del av 
fyra miljoner från Kulturrådet. 

Internet gör det möjligt för allt fl er biblio-
tek att samverka över kommungränserna i en 
region. Något som bland annat innebär större 
möjlighet att anpassa sina medieköp till de 
lokala behoven samtidigt som samarbeten i 
regionen förbättrar både biblioteks servicen 
och utbudet för den enskilda låntagaren. 
Bibliotek i Väst, Skåne, Kalmar, Östergötland, 
Halland, Värmland och Västerbotten är exempel 
på regioner där man samverkar för att utveckla 
biblioteksservicen till allmänheten. Det kan 
gälla programverksamhet, webb och medier. 
Kulturrådet satsar även på integrations- och 
mångfaldsprojekt. Strängnäs bibliotek får 
1!" """ kronor för ett projekt som drar igång 
i höst med lättlästa läsecirklar för vuxna 
invandrare. Tanken är att få fl er människor att 
läsa svensk litteratur och samtidigt förbättra 
människors kunskaper i det svenska språket. 
Projektet drivs i samarbete med Centrum för 
Lättläst, Komvux, Medborgarskolan och SFI. 
Andra biblioteksprojekt som Kulturrådet valt 
att lyfta fram är barnverksamhet, exempelvis 
Garaget i Malmö som får 2"" """ kronor för 
sin satsning på barn =–1! år. Hälsoarbete 
på bibliotek är ett annat exempel: Vindelns 
kommun får 1"" """ kronor för Bibliotek 
Väl Befi nnande – ett projekt som satsar på 
kokböcker, bygg och boende när det gäller 
att få människor att må bra. Ett projekt i tiden 
denna vår !"1". Kulturrådet har även valt att 
stödja projekt som satsar på tillgänglighet, 
nationell söktjänst och samverkan mellan 
folkbibliotek och omsorg.

8.

Annonser till BBL 2009 från WAGNER Form AB     090312

Annons 1 o 2  (olika) = 2 st olika annonser för införande i alla nr utom nr 6. (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) 
(en tidig o en sen placering i tidningen enl. orderbekräftelse.)

Vi återkommer med annons för nr 6 innan manusstopp.

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

(1) (2)

BBLBBL
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>>?:; ?@;5?A009B9C7<BDCB i nr 2/!"1" 
har rönt mycket uppskattning. I det aktuella 
numret ingick också en genomgång av de 
vanligaste modellerna som fi nns i handeln. 
Men nBoox fanns inte med av det enkla skä-
let att den ännu inte hade lanserats och där-
för 1) inte fanns och !) därför inte kan anses 
höra till ”en av de vanligaste förekommande 
modellerna i handeln”. Men nu fi nns den på 
den svenska marknaden och enligt mark-
nadschefen för nBoox A>, Michael Larsson, är 
detta en läsplatta som man främst vill lansera 
till biblioteken. Och det man trycker lite extra 
på är att den innehåller WiFi för direktkoppling 
till internet. Man behöver alltså inte koppla den 
till en dator för att låna böcker utan kan sitta 
hemma eller på någon annan valfri plats med 
trådlös uppkoppling och via lånekortet låna 
böckerna direkt till läsplattan. 

nBoox skärm är matt och av e-ink-modell, 
menyerna är på svenska, möjligheter till att 
göra markeringar i texten fi nns liksom att läg-
ga in bokmärken. Plattan stöder de vanligaste 
formaten och det går att lyssna på ljudböcker 
och på musik. Det som skiljer nBoox från ex-
empelvis IPad är vikt och batteritid. nBoox är 
lättare (väger !#E gr) och har batteritid som 
uppges räcka till cirka 1" """ sidvändningar. 
De vanligaste modellerna på marknaden har 
i regel batteritid som räcker till motsvarande 
3–E""" sidvändningar. En 2G-version kom-
mer att släppas efter sommaren och över-
huvudtaget är nBoox en produkt som konti-
nuerligt kommer att utvecklas, enligt Michael 
Larsson. 

Harriet Aagaard, e-bibliotekarie på Virtuella 
enheten vid Stockholms stadsbibliotek, hör 
till dem som har testat platt läsning på ett an-
tal modeller. Även om hon ännu inte har hun-
nit testa nBoox mer noggrant kan hon ändå ge 
några omdömen.

– Skärmen är bra och har bra kontrast. Man 
använder plattan med hjälp av en optisk pek-
are och det kräver lite teknik. Det är lätt att 
koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk men 
navigeringen är lite trög och många webb-
sidor är inte anpassade för en liten skärm så 
man måste förstora sidan. Det bästa är att 
man slipper man den knepiga överföringen 
från läsprogrammet Adobe Digital Edition, 
säger hon.

IPad som verktyg för platt läsning av skön-
litteratur ställer hon sig tveksam till: ”den är 
för tung”. 

– Men Jag saknar verkligen den iPad jag lå-

nat. Den är bra att läsa annat än skönlitteratur 
på, som tidningar, arbetsdokument, webb-
sidor och bilderböcker. Jag tror även att per-
soner som behöver förstora en text mycket, 
behöver en större skärm än vad vanliga läs-
plattor tillhandahåller.

Själv föredrar hon alltjämt läsning via sin 
IPhone.

Just möjligheten att kunna låna och köpa 
böcker trådlöst via läsplattan är något som 
har efterfrågats av bl a biblioteken. Läsplattor 
med WiFi gör detta möjligt. Dåligt för biblio-
tekens besöksstatistik men bra för utlånings-
siF rorna.

&0

FAKTA: SÅ LÅNAR MAN DIGITALT

Lånar man via dator måste man veta vilka format 
som stöds av apparaten du ska använda - dator, läs-
platta, handdator, telefon. De tre vanligaste är epub, 
pdf och Mobipocket, men det fi nns fl er.

Man surfar med datorn till det bibliotek där man har 
lånekort. Eftersom lånekort är bundna till respektive 
bibliotek och biblioteken betalar för varje enskild 
utlåning, går det inte att besöka valfritt bibliotek. 

Man väljer boktitel och format, skriver in lånekorts-
nummer och laddar sedan hem boken. Den kan 
därefter fl yttas till exempelvis en läsplatta. Med 
nBoox kan man låna direkt till läsplattan. 

Fortsättning läsplatta

Barnens Romanpris 
;G96/B9; 6AH/7; CI/C;0/J0AH9 Barnens 
Romanpris delas för första gången ut i höst.

– Finns det något viktigare för ett Public 
Service-företag som Sveriges Radio än att 
satsa på barn och böcker i en tid när stati-
stiken visar att barnens läsning går drastiskt 
nedåt, säger initiativtagarna Ylva Mårtens och 
Kerstin M Lundberg.

Den bästa boken för #–1! åringar ska utses 
med hjälp av en barnjury från en mellanstadie-
skola, tre fl ickor och tre pojkar. Fem svenska 
böcker nomineras och är utvalda av en grupp 
kritiker: Dag Hedberg, John Swedenmark, 
Maarja Tagre, Jan Hansson (;>/) och Jessica 
Gottberg.

I år delas priset ut av en jury bestående 
av sex mellanstadiebarn i Rambodalsskolan i 
Norrköping. De kommer att läsa och samtala 
om böckerna för att slutligen utse en vinnare. 
De nominerade böckerna är:

Vi rymmer igen av Bo R Holmberg
Kung Steve och alla hemlösa hjärtans blues 

av $ omas Fröhling
Adzerk den vita hingsten av Lin Hallberg
Hedvig och Hardemos prinsessa av Frida 

Nilsson
Fyren och stjärnorna av Annika och Per 

$ or
Radioprogrammen med barnjuryns diskus-

sioner kommer att sändas i slutet av som-
marlovet och priset till årets bästa barnboks-
författare delas under högtidliga former ut 
senare i höst. Prissumman är 2" """ kronor.

8.
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H90 @6 J6/00 fram för kommuner, landsting 
och regioner att blogga och använda Face-
book, YouTube och Flickr för att kommunicera 
med användarna. Förbundsjuristerna vid ;:? 
har gjort en juridisk genomgång och tagit fram 
tips vid användandet av sociala medier.

– Det viktigaste är att klargöra hur kom-
munen eller landstinget ska använda sociala 
medier och därefter besluta hur och vilka som 
ska arbeta med dessa kanaler. Ett sådant be-
slut tar bort tveksamheten som kan finnas om 
en anställd använder sociala medier som del 
av sitt arbete eller inte, säger StaFan Wikell, 
förbundsjurist vid ;:?.

– En av de vanligaste frågorna handlar om 
huruvida man måste spara allt som skrivs på 
en Facebooksida eller liknande. Så är inte fal-
let. Kommunen, landstinget eller regionen kan 
fatta beslut om att inlägg får gallras, det vill 
säga tas bort när de inte längre är aktuella, sä-
ger Pernilla Krusberg, förbundsjurist ;:?.

;:? har gjort ett förslag till checklista för 
kommun, landsting eller region angående an-
vändningen av sociala medier.

1. Det bör finnas ett uppdrag från chefen 
för att en anställd ska kunna använda sociala 
medier i tjänsten. Med detta beslut klargörs 
att personen använder sociala medier som 
anställd och inte som privatperson.

!. Kommunen bör utse vilka personer som 
får skriva på sociala medier för kommunens 
räkning, ungefär på samma sätt som man ut-
ser publicister på hemsidor.

2. Kommunen bör ha en förteckning på den 
egna webbplatsen över vilka externa webb-
platser, t ex Facebook och Twitter, som kom-
munen är aktiv på.

4. Om politiker i kommunen vill länka från 
kommunens hemsida till exempelvis sin pri-
vata blogg eller sitt partis hemsida går det 
bra. Beslutet om detta ligger hos den som 
ansvarar för kommunens webbplats. Men det 
bör klart och tydligt framgå att åsikterna som 
framförs på t ex bloggen inte är kommunens 
egna utan den enskilde politikerns.

K. Kommunen måste fatta gallringsbeslut 
om att re-tweet (svar på ett twitterinlägg), 
Facebook-inlägg eller andra inkomna kom-
mentarer på de sidor man är aktiv på inom 
sociala medier får gallras fortlöpande. Samma 
sak gäller för den information som kommunen 
själv skapat i ett socialt media.

=. För att dokumentera själva mediet bör 
man en gång i halvåret eller inför stora föränd-
ringar spara skärmdumpar från de sidor man 
är aktiv på.

3. Sekretessbelagda uppgifter får inte pu-
bliceras på sociala medier.

E. Brottsligt material ska kommunen ta 
bort, som till exempel hot eller hets mot folk-
grupp m m.

#. Anställda som använder sociala medier 
i det privata får skriva om kommunens verk-
samhet. Yttrandefrihet och meddelarfrihet 
gäller även här (läs mer i ;:?:s bok Lojalitet 
och yttrandefrihet)

1". Däremot kan det finnas regler för hur 
anställda får använda sociala medier på ar-
betstid i kommunen. Här är det upp till varje 
arbetsgivare att bestämma vilka regler som 
ska gälla.

Någon som minns turbulensen kring Face-
book och biblioteket i Bromölla? !""3 drog 
bibliotekarien Lina Ydrefelt igång arbetet med 
att kommunicera med allmänheten via sociala 
medier. Något som kommunledning tillsam-
mans med kommunjuristen beslöt var oför-
enligt med kommunal biblioteksverksamhet 
och därför stängdes kontot på Facebook. På 
sin blogg skriver Lina Ydrefelt i samband med 
att biblioteket i Bromölla fattat beslut om att 
återigen börja använda sociala medier, att det 
är viktigt att biblioteken inte ber om lov innan. 
Det viktigaste är att biblioteken står upp för 
yttrande- och informationsfrihet, menar hon. 

8.

Kommunanställda får twittra

EBSCONET® ERM Essentials™ ger dig full kontroll 

över dina e-resurser genom att sköta mycket av 

bakgrundsarbetet. Genom att autopopulera 100 datafält 

med information om dina e-resurser från EBSCO, 

förenklar vi ditt arbete med att implementera och 

underhålla ett ERM-system. 

Med detta lättillgängliga och lätthanterliga system 

kommer du att kunna hantera dina e-resurser effektivare 

än någonsin, vilket frigör den mest värdefulla resursen 

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

till den information hon eller han behöver. 

Det närmaste du kommer 
ett helautomatiserat 

ERM-system.
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Unikt 
företagsbibliotek invigt 
900 7GAC?/B0 bibliotek invigdes i slutet av april 
av riksbibliotekarie Gunnar Sahlin: Svenska 
Företagsbiblioteket vid Almedalsbiblioteket.

Företagsbiblioteket är det första i sitt slag 
i Sverige och innehåller årsredovisningar från 
svenska börsnoterade företag. Specialsam-
lingen omfattar perioden 1#E1–!""K och är 
tillgänglig för forskare inom ekonomisk histo-
ria, företagsekonomi, juridik och nationaleko-
nomi. Delar av materialet fi nns redan tillgäng-
ligt i sökbara databaser och ambitionen är nu 
att också digitalisera delar av materialet. För-
utom årsredovisningar fi nns också merparten 
av de börsnoterade företagens aktiekurser i 
digitaliserad form med start från 1#K".

– Det är naturligtvis jättespännande att vi 
på Gotland blir först i Sverige med ett speci-
fi kt företagsbibliotek. Vi hoppas verkligen att 
detta bibliotek kommer att underlätta kom-
mande akademisk forskning för såväl dok-
torander som professorer. Att stora delar av 
bibliotekets material digitaliserats innebär 
också att biblioteket kan utnyttjas även om 
forskaren inte fi nns på plats i Visby, säger Ker-
stin Simberg, chef för Almedalsbiblioteket.

8.

Bibliotekssatsning 
i Värnamo
G@6CA<7 ;0AH;>/>?/709: kommer att få nya 
lokaler i stadens nedlagda gummifabrik. Efter 
viss vånda har kommunfullmäktige klubbat 
ett investeringsprogram på runt 1K" miljoner 
kronor som en första etapp. Totalt beräknas 
kostnaden för satsningen till det dubbla – den 
största enskilda kommunala investeringen i 
Värnamos historia. 

– Mycket roligt, vi får chans att skapa ett 
framtidens bibliotek, kommenterar kultur-
chefen Monica Lembke. 

Förutom nya lokaler för stadsbiblioteket 
blir det föreläsningssalar för högskoleunder-
visning och plats för nystartade företag. En 
konsertsal samt café och restaurang planeras 
också. Både Smålands Musik och Teater och 
Jönköpings läns museum har varit med i dis-
kussionerna inför satsningen. 

Gamla gummifabriken – som Värnamo 
kommun köpt från företaget Trelleborg Buil-
ding System – är 14 K"" kvadratmeter stor. 
Bygget kommer att pågå i fl era år. Biblioteket 
räknar med att fl ytta in !"14. 

.$1% 4163,.4+

i Sverige och innehåller årsredovisningar från 
svenska börsnoterade företag. Specialsam-
lingen omfattar perioden 1#E1–!""K och är 
tillgänglig för forskare inom ekonomisk histo-
ria, företagsekonomi, juridik och nationaleko-
nomi. Delar av materialet fi nns redan tillgäng-
ligt i sökbara databaser och ambitionen är nu 
att också digitalisera delar av materialet. För-
utom årsredovisningar fi nns också merparten 
av de börsnoterade företagens aktiekurser i 
digitaliserad form med start från 1#K".

på Gotland blir först i Sverige med ett speci-
fi kt företagsbibliotek. Vi hoppas verkligen att 
detta bibliotek kommer att underlätta kom-
mande akademisk forskning för såväl dok-
torander som professorer. Att stora delar av 
bibliotekets material digitaliserats innebär 
också att biblioteket kan utnyttjas även om 
forskaren inte fi nns på plats i Visby, säger Ker-
stin Simberg, chef för Almedalsbiblioteket.

 

Kom på efteruddannelse i 

Danmark 
Det nyeste kursuskatalog fra Det 
Informationsvidenskabelige Akademi er udkommet med 
mange spændende og aktuelle efteruddannelsestilbud.  
 
Se blandt andet vores kompetencegivende forløb: ’Det 
21. århundredes informations- og kulturformidlere’ og 
’Videninstitutionerne i nye formidlingsspil’, der begge 
udløser ECTS points. 
 
Du kan finde alle tilbuddene på: 
www.db.dk/efteruddannelse 
 
Det er også muligt at bestille et skræddersyet kursus til 
afholdelse lokalt i Sverige. Kontakt os og hør nærmere. 
  
  
Kursus- og Konsulentafdelingen,  
Det Informationsvidenskabelige Akademi 
Birketinget 6 
2300 København S 
T: +45 3258 6066   
E: konsulent@iva.dk 
W: www.db.dk/efteruddannelse 
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Besserwisser av Anders Mathlein

 Man kan inte annat än att bli full 
av beundran över ambitionerna 
bakom praktverket Citizen Schein 
där man med olika ingångar tar 

ett grepp om den man som i hög grad hade 
infl ytande över kultur- och mediepolitiken i 
Sverige under tre decennier. Det handlar om 
Harry Schein, född i Wien 1924, som fl ydde 
nazisterna och kom ensam till Sverige 1939 
med ett ”J” i passet. Det handlar om ynglingen 
som på egen hand lärde sig svenska, utbil-
dade sig på kvällarna, blev kemiingenjör och 
entreprenör och så småningom ekonomiskt 
oberoende med hjälp av ett vattenreningspa-
tent. I offentligheten var det som fi lmkritiker 
(i BLM) han först gjorde sig synlig. Så små-
ningom trädde han fram i en rad olika roller 
som kulturdebattör, som arkitekten bakom en 
epokgörande fi lmreform och som chef för sin 
egen skapelse Filminstitutet, som skarpsynt 
medievisionär ofta långt före sin tid, som sti-
likon och playboy omgiven av vackra kvinnor 
och med privat tillgång till maktens centrum. 
Och så förstås som herr Thulin, efter giftermå-
let med skådespelerskan Ingrid Thulin 1956. 

Alla dessa aspekter av denne mångfacet-
terade man tas upp i boken, vars titel ju är en 
ordlek med en av Scheins favoritfi lmer: Citi-
zen Kane, Orson Welles fi lmklassiker från 1941 
om en mediemoguls uppgång och fall (med 
drag av den amerikanske tidningskungen 
William Randolph Hearst). Bortsett från att 
det fi nns vissa likheter mellan fi lmens fi ktive 
Charles Foster Kane och Harry Scheins livs-
öden, fi nns det även från redaktörernas sida 
en medveten tanke att, liksom fi lmen gör, 

belysa sitt föremål genom återblickar utifrån 
olika perspektiv. Också Schein själv kommer 
till tals. I boken återpubliceras smakprov på 
skarpa texter signerade fi lmkritikern och kul-
turdebattören Schein. Höra och se honom kan 
man göra tack vare den dubbel-dvd med bl a 
tv-inslag och unikt fi lmmaterial som generöst 
medföljer boken. 

Generöst är också bokens bildmaterial med 
fotografi er på Schein. Oavsett var han befi nner 
sig, på tennisplan med Palme eller omgiven 
av maktens män och dåtidens kulturella elit, 
alltid solbränd, med moderiktiga glasögon-
bågar, smärt i välsittande kostym alternativt 
tennis-outfi t. Cigaretterna och whiskeyglaset 
fi nns alltid nära till hands. 

Bidragen i Citizen Schein är strukturerade 
inom fyra områden: Schein som person, 
Schein som entreprenör & intellektuell, 
Schein & fi lmen samt Schein & (kultur)politi-
ken. I den sistnämnda delen ger Ingvar Carls-
son i ett samtal med bokens redaktörer några 
interiörer från en vänskap som varade i över 35 
år, fram till slutet då åldrandet och alkoholen 
tog ut sin rätt. Också här fi nns en parallell till 
fi lmens Kane: trots det mediala strålkastar-
ljuset ”tidvis lika begeistrad som plågad av 
maktens ensamhet”, som bokens redaktörer 
skriver. Och mot slutet kunde man ana ”sam-
ma övergivenhet och tomhet som den åldrade 
Kane drabbades av.”

Anders Ferms inledande text i ”Schein som 
person” kretsar kring uppväxten i Wien och 
ger en nyttig påminnelse om hur det var att 
på den tiden komma som invandrare (ensam-
kommande fl yktingbarn) till Sverige. 

Intressant och lite udda är fi lm- och mode-
vetaren Louise Wallenbergs analys av Scheins 
mediala persona och hur han ”i sin medvetna 
framtoning som eleganten inom svensk kul-
turpolitik fi ck den gängse svenska maskuli-
niteten att bli medveten om sig själv”. Social-
demokraten Scheins framtoning som dandyn 

med lyxiga vanor bröt förstås rejält också mot 
bilden av hur en socialdemokrat borde se ut 
och vara. 

Bokens många skribenter, däribland de 
tre redaktörerna, bjuder i sina fördjupande 
och kritiska texter på högintressant läsning 
om en insider som samtidigt var något av en 
outsider. Och trots denna helexponering för-
blir huvudpersonen egendomligt undfl yende 
och något av en gåta. Det är svårt att säga vem 
Harry Schein egentligen var mer än väldigt 
mycket. En renässansgestalt som blommade 
på de svartvita dynamiska 60-och 70-talen 
och som i någon mån successivt slocknade 
efter mordet på Olof Palme.

Icke desto mindre – det här är en bok svår 
att slita sig ifrån när man väl har börjat. Ägna 
den några dagar under sommarsemestern. 
Rik belöning utlovas!

&.6$1.++. 0'$6

Citizen Schein
Red Lars Ilshammar, Pelle Snickars & Per 
Westerlund
Kungliga biblioteket
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Föreningsnytt

Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Sommarstängt!

Svensk Biblioteksförenings 
kansli har 

sommarstängt 
5–23 juli.

Ekerö kommun får 
föreningens första 
utvecklingsstöd

Svensk Biblioteksförening har beviljat 125 000 kronor i utveck-
lingsstöd till skolbiblioteken i Ekerö kommun. Genom projektet vill 
Ekerö utveckla framtidens skolbiblioteksverksamhet.

– Skolbiblioteken har stor betydelse för elevernas läsutveckling, 
säger Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén. Genom 
att stödja Ekerös skolbibliotekssatsning, där eleverna är delaktiga i 
utformningen av framtidens skolbibliotek, hoppas vi kunna förmedla 
erfarenheter till andra kommuner runt om i landet.

Samtliga elva kommunala skolor på Ekerö har idag ett bemannat 
skolbibliotek. Utvecklingsbidraget från Svensk Biblioteksförening 
möjliggör för kommunen att under det kommande läsåret genomföra 
ett intensifierat utvecklingsarbete. Genom fokusgrupper ska elever 
och pedagoger ge sina tankar om framtidens skolbibliotek. Framtida 
medieresurser ska analyseras. Dessutom ska två pilotskolor utses 
för att ta fram det interaktiva skolbiblioteket. Pilotskolorna ska för-
medla kunskap och inspirera övriga skolbibliotek i kommunen.

Glädjen var mycket stor på Ekerö över det beslutade stödet.
- Ett stort grattis, kära skolbibliotekarier! Skolbiblioteken Ekerö 

bevisar varje dag sin kvalitet, sin stora betydelse och att våra skol-
bibliotekarier och skolbibliotek är viktiga, ja omistliga inspiratörer 
och källa till kunskap för både elever och lärare. Vi är stolta, så stolta 
över vår skolbiblioteksorganisation, över ert viktiga arbete och era 
insatser! Och stort grattis också till alla Ekeröelever – ni har fantas-
tiska skolbibliotek!, säger Lennart Lundblad, chef Kultur & Biblio-
tek i en kommentar.

Svensk Biblioteksförenings årsmöte beslutade ifjol att införa möj-
ligheten för institutionella medlemmar att ansöka om utvecklings-
stöd. Totalt finns 250 000 kronor avsatt i budgeten. Bidragen fördelas 
två gånger per år och vid vårens utdelningstillfälle valde förenings-
styrelsen att stödja Ekerös skolbiblioteksprojekt. Totalt hade 14 an-
sökningar inkommit. Utvecklingsprojekt kan sökas för framåtsyf-
tande och nyskapande förslag och förslag som syftar till att åstad-
komma ökat samarbete. Senast sista september ska ansökningar 
ha inkommit för höstens beslutsomgång. Mer information finns på 
föreningens hemsida.

PAx

Hög tid för anmälan till IFLA!

Har du funderat på att delta i IFLA-konferensen i Göteborg 10–15 
augusti men ännu inte anmält dig? Måndagen den 26 juli är sista 
anmälningsdag. Därefter kan du anmäla sig på plats i Göteborg. Läs 
mer om programmet och anmäl dig på IFLAs hemsida:  
http://www.ifla.org/en/ifla76

Inför Bok & 
Biblioteksmässan
Svensk Biblioteksförening är även i år värd för 
Biblioteksscenen i E-hallen under torsdagen och fredagen 
på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 23–26 september. 
Förutom prisutdelningar kommer institutionella 
medlemmar att presentera olika biblioteksprojekt. På 
fredagseftermiddagen kommer dessutom Barnängens 
världsbibliotek att hålla i ett scenprogram med 
mässtemat Afrika. Naturligtvis blir det medlemsmingel på 
torsdagskvällen. Liksom tidigare år kan alla medlemmar 
beställa helkort till specialpris, se information här nedan. 

Föreningens alla arrangemang presenteras på föreningens hemsida. 
Där finns också den speciella länk som medlemmar (enskilda och in-
stitutionella) ska använda för att köpa helkort till specialpris. 

PAx

Medlemserbjudande!

Rabatt på helkorten till Bok & Biblioteksmässan i 
Göteborg

Alla medlemmar i Svensk Biblioteksförening (enskilda och 
institutionella) erbjuds specialpris på helkorten till Bok 
& Biblioteksmässan i Göteborg (23–26 september 2010).  
Medlemmar i Svensk Biblioteksförening betalar 1640 kr + moms. 
Ordinarie pris är 1900 kr + moms. Beställ via länk på vår hemsida 
www.biblioteksforeningen.org. Där finns även mer information 
om föreningens mässaktiviteter.  
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Biblioteken möjliggör för alla männis-
kor att förutsättningslöst söka kunskap och 
information. Ett uppdrag för demokrati, ytt-
rande- och informationsfrihet. Biblioteken är 
den samhällsinstitution som flest svenskar 
har förtroende för. 70 procent har mycket 
eller ganska stort förtroende för biblioteken 
och endast fyra procent ganska eller mycket 
litet förtroende. I Unescos folkbiblioteks-
manifest, som kom redan 1949, fastslås att 
staten bör fastställa en nationell biblioteks-
politik för att främja samordning och sam-
verkan inom biblioteksområdet. 

Biblioteksfrågan är väl utredd i olika stat-
liga utredningar mm, 1911, 1924, 1949, 1963, 
1972, 1995 och 2004, utan att Sverige har fått 
en nationell bibliotekspolitik. Men nu år 2010 
är det förhoppningsvis äntligen dags. Under 
våren har tre statliga utredningar lagts fram 
som sammantaget lägger grunden för en 
framtida bibliotekspolitik. 

En viktig faktor var Kulturutredningen som 
slog fast att en fundamental komponent i en 
nationell bibliotekspolitik är ett operativt 
nationellt biblioteksorgan. Ingen myndighet 
har idag överblick över den nationella biblio-
tekssituationen som helhet. Ingen nationell 
aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller 
stakar ut färdriktningen. Kulturutredningen 
påpekade att det saknas en samlande aktör. 
Dessa brister i samordningen leder till ef-
fektförluster och dåligt resursutnyttjande. 

Som en följd av regeringens behandling av 
Kulturutredningen fick Kungliga biblioteket, 
KB, i uppdrag att ta fram en plan för en fram-
tida nationell samordning på biblioteks-
området.

I mitten av april överlämnade KB sin plan 
till regeringen. Kungliga biblioteket är redo 

att ta ett samlat ansvar och Svensk Bib-
lioteksförening understryker behovet av att 
regeringen så snart som möjligt fattar de 
beslut som behövs för att Sverige äntligen 
ska få en samlande myndighet på biblioteks-
området.

En annan utredning som följde efter Kul-
turutredningen var Kultursamverkansutred-
ningen. Under landshövding Chris Heisters 
ledning utreddes den sk portföljmodellen 
som sedermera blev en koffert. På biblioteks-
området menade Kultursamverksansutred-
ningen att det bör vara KB som disponerar 
biblioteksmedlen inom ramen för anslaget 
”Bidraget till nationell kulturverksamhet”. 
Svensk Biblioteksförening delar den uppfatt-
ningen och ser framför oss att utredningens 
förslag genomförs.

Den tredje utredningen som presenterats 
under våren är Inger Eide Jensens utvärde-
ring av bibliotekslagen. Svensk Biblioteks-
förening välkomnar att regeringen på detta 
sätt fullföljt den utvärdering av biblioteks-
lagen som aviserades redan 2007. Vi räknar 
med att kulturminister Lena Adelsohn Lilje-
roth tar initiativ till en bred remiss om biblio-
tekslagen, samtidigt som vi i allt väsentligt 
sympatiserar med de utgångspunkter som 
utredaren menar ska ligga till grund för för-
ändringar i bibliotekslagen: 

- Lagen bör tillföras formuleringar om biblio-
tekens betydelse för det demokratiska sam-
hällets offentlighet och för utbildningen
- Barnperspektivet inom biblioteksverksam-
heten bör göras tydligt
- Främjandet av litteraturen som konstform 
bör synliggöras
- Kvalitativa aspekter bör föras in i lagen 

avseende mediebestånd för att säkerställa 
mångfald och kvalitet i mediebeståndet och 
tillgängligheten till bibliotekets verksam-
heter
- Lagen bör ha ett användarperspektiv
- Bibliotekslagen bör vara neutral i förhål-
lande till teknik, medier och driftsformer
- Bibliotekslagen bör även fortsättningsvis 
vara en ramlag
- Bibliotekslagen bör innehålla bestämmel-
ser om uppföljning av lagen

Tre viktiga biblioteksutredningar är presen-
terade. Svenskt biblioteksväsende har under 
flera år arbetat för att få till stånd en natio-
nell samordning av biblioteksverksamheten. 
Vi ser fram emot att regering och riksdag 
så snart som möjligt fattar de nödvändiga 
besluten. Det finns idag en parlamentarisk 
enighet över blockgränserna kring dessa 
frågor. Valet i september behöver därför inte 
komma i vägen för en bibliotekspolitik för 
framtiden!

Niclas Lindberg
Generalsekreterare

Svensk Biblioteksförening

Bibliotekspolitik i fokus!
Under våren har tre utredningar och förslag presenterats som på 
olika sätt berör biblioteken. Det handlar om Kulturdepartementets 
utvärdering av bibliotekslagen, KBs plan för nationell samverkan och 
Kultursamverkansutredningen “Spela samman”. 

Föreningsstyrelsen diskuterade vid sitt majsammanträde de aktuella frågorna. 
De skrivelser som skickades in till Kulturdepartementet finns publicerade 
på föreningens hemsida. Här nedan finns en debattartikel av föreningens 
generalsekreterare Niclas Lindberg. 

PAx

Bibliotekspolitik inför framtiden!

Valdebatt 31 augusti

Svensk Biblioteksförening och bl a 
Sveriges Länsbibliotekarier planerar en bib-
liotekspolitisk debatt med riksdagspartierna 
inför valet. Debatten arrangeras preliminärt 
på eftermiddagen tisdagen den 31 augusti 
i Stockholm. Mer information om arrang-
emanget kommer att publiceras på fören-
ingens hemsida www.biblioteksforeningen.
org samt gå ut via medlemsmail. PAx
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Daniel Forsman 
föreslås till föreningens styrelse

Valberedningens förslag:
Inga Lundén, Stockholms stadsbibliotek, 
ordförande, omval på 2 år

Omval på 2 år av följande ledamöter:
Lars Björnshauge, Lunds universitets biblio-
tek
Anette Eliasson, Regionbibliotek Halland
Kjell Jonsson, Umeå universitetsbibliotek
Anders Olsson, Sollentuna bibliotek

Nyval på 2 år
Daniel Forsman, Chalmers bibliotek, 
Göteborg

Följande ledamöter valdes på två år vid 
årsmötet i fjol:
Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårds-
verkets bibliotek 
Inger Edebro Sikström, Umeå stadsbibliotek
Christina Jönsson Adrial, Högskolan i 
Kristianstad
Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i 
Borås
Jenny Poncin, Stockholms stadsbibliotek

Årsmötet hålls den 14 augusti kl 10.00 på 
Göteborgs stadsbibliotek. Årsmöteshand-
lingarna skickas per e-post eller brev till alla 
medlemmar i slutet av juni. Valberedningen 
har bestått av Katinka Borg, Jönköping (sam-
mankallande),  Katarina Forsström, Malmö,  
Helena Rudberg, Eskilstuna/Stockholm,  
Ellen Åberg, Göteborg och  Henrik Åslund, 
Lund.

Välkommen till 
föreningens 
danskväll 
och årsmöte i 
Göteborg

Svensk Biblioteksförenings årsmöte 
arrangeras lördagen den 14 augusti kl 10.00 i 
hörsalen på Göteborgs stadsbibliotek.  Redan 
på fredagskvällen är föreningens medlem-
mar välkomna till Världskulturmuseet där 
det blir dans till DJ. Dansen börjar 21.00 men 
redan från 20.30 är museets utställningar 
öppna.

Årsmöteshandlingarna kommer att skick-
as ut per e-post till medlemmarna i slutet 
av juni.  De medlemmar som inte har någon 
e-post registrerad i medlemsregistret kom-
mer naturligtvis även fortsättningsvis att få 
årsmötesmaterialet per post. 

Till föreningens årsmöte behöver du inte 
anmäla dig. Passa på att kombinera det 
arrangemanget med IFLA-konferensen. 
Välkommen!

PAx

Daniel Forsman från Chalmers bibliotek i Göteborg, föreslås av valberedningen 
som ny ledamot i Svensk Biblioteksförenings styrelse. Avgår ur styrelsen gör 
Elisabeth Aldstedt som avböjt omval.

 

Daniel Forsman.

Våra konferenser

Den 13:e årliga medicinska bibliotekskonferensen
26–27 augusti, Umeå
Konferensen fokuserar på våra användares behov i en nära och mer avlägsen framtid 
– och hur vi på biblioteken möter dessa behov. Sheldon Kotzin från National Library of 
Medicine i USA kommer att informera om NLM:s planer för framtiden och PubMed. Kon-
ferensen arrangeras av Medicinska biblioteket, Umeå universitetsbibliotek och Svensk 
Biblioteksförening.

Program och anmälan på vår hemsida www.biblioteksforeningen.org
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Kalendarium

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

8 augusti, Köpenhamn
RDA in Europe: making it happen!
Välkomna till en seminariedag om RDA den 
8 augusti 2010 på Det Kongelige Bibliotek 
i Köpenhamn. RDA är den nya katalogiserings-
standard som ersätter Anglo-American Cataloguing 
Rules, 2nd edition, under 2011. 
Arr: EURIG (European RDA Interest Group) och JSC 
(Joint Steering Committee for Development of RDA)
Mer info: http://www.slainte.org.uk/eurig/meet-
ings.htm

9 augusti, Burgårdens konferenscenter, 
Göteborg
Pre-conference IFLA 2010
Dagen innan IFLA drar igång i Göteborg, arrangeras 
en internationell skolbibliotekskonferens: ”The 
future of school libraries in a national and interna-
tional perspective”. Dr. Ross Todd, Dr. Lesley Farmer 
med flera deltar i programmet.
Arr: IFLA-Section for school libraries. Sveriges 
Skolbiblioteksföreningars Nätverk för Mässor och 
Seminarier.
Mer info: http://www.skolbibliotek.se/pre-
conf2010.htm

9 augusti, School of Business, Economics and 
Law, Gothenburg University, SEB Conference 
Room, Vasagatan 1
Open Access and the Changing Role of Libraries
IFLA Information Technology Section Satellite 
Meeting Open Access has a profound effect on the 
role of academic libraries. Focus is shifted from be-
ing a gatekeeper for information created elsewhere 
towards being actively involved in supporting the 
creation and dissemination of scientific and schol-
arly information produced within the parent insti-
tution of the library. New competencies have to be 
strengthened, technical plattforms for publishing 
and archiving have to be developped, the streams 
of finance have to be redirected from paying for 
getting access to paying for providing access, i.a. 
OA journal publication fees and repositories. The 
growth of repositories and their coordination on 
a national and an international level are exciting 
challenges that involve both university libraries 
and national libraries. There are numerous Open 
Access conferences taking place but they seldom 
target the role of libraries in connection with Open 
Access. This theme is very timely at an IFLA 
conference and we also hope that it will put the 
issue of Open Access higher on the agenda of IFLA.
Arr: The meeting is organized by the National 
Library of Sweden in cooperation with the libraries 
of the universities of Gothenburg, Uppsala, Lund 
and Malmö. The IFLA Information Technology 
Section sponsors the meeting.
Mer info: http://www.kb.se 

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

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

26–27 augusti, Umeå
Den 13:e årliga medicinska 
bibliotekskonferensen!
Konferensen anordnas i år av Medicinska bib-
lioteket vid Umeå UB i samarbete med Svensk Bib-
lioteksförening och sträcker sig från lunch den 26/8 
till lunch den 27/8 med gemensam middag i Umeå 
rådhus. Vi fokuserar på våra användares behov i 
en nära och mer avlägsen framtid – och hur vi på 
biblioteken möter dessa behov. Sheldon Kotzin 
från National Library of Medicine i USA kommer 
att informera om NLM:s planer för framtiden och 
PubMed. Färdigt program med många intressanta 
föreläsare kommer snart, men vik redan nu de två 
dagarna för givande möten med kollegor i Umeå!
Arr: Medicinska biblioteket, Umeå universitetsbib-
liotek och Svensk Biblioteksförening

23–26 september, Göteborg
Bok & Bibliotek 2010
Arr: Bok & Bibliotek i Norden
Mer info: http://bok-bibliotek.se/

4–6 oktober, Esbo, Finland
9:e nordiska fjärrlånekonferensen
I år ligger fokus på de praktiska aspekterna kring 
fjärrlån. Hur kan vi effektivisera alla rutiner och 
processer kring fjärrlån? Hur kan vi bättre integrera 
lokalisering med leverans? Finns det planer på en 
nordisk samkatalog? Föredragshållare från såväl 
Norden som England, Frankrike och USA kommer 
för att föreläsa kring detta och mycket annat.
Arr: Nordic NVBF-ILL-Conference
Mer info: http://www.nrl.fi/NordicILL2010/

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

20–21 oktober, Umeå
Digitalisera NU! – vägval, strategier, framtid.
Välkommen till en konferens/workshop i Umeå. En 
dag ägnas åt pågående svenska utvecklingsprojekt 
inom digitaliseringsområdet, den andra dagen åt 
nordiska/europeiska ambitioner och strategier för 
digitalisering av text. Även om huvudinriktningen 
är mot biblioteksområdet är frågeställningarna 
lika aktuella för både ABM-sektorn i stort och andra 
aktörer. Ett utförligare program presenteras senare. 
Mer info: christer.karlsson@ub.umu.se
Arr: Umeå universitetsbibliotek

24–25 november, Lund
Mötesplats Open Access 2010
Mötesplats Open Access 2010 – erfarenheter, idéer 
och planer. Informations- och diskussionsdagar 
om högskolans elektroniska publicering hålls i år 
den 24–25 november i Lund! Syftet är att erbjuda en 
årligt återkommande mötesplats för ett aktivt idé- 
och erfarenhetsutbyte.
Arr: Konferensen arrangeras i år av utvecklingspro-
grammet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket 
och Lunds universitetsbibliotek.
Mer info: http://www.kb.se/OpenAccess/seminar-
ie-konferens/Motesplats-Open-Access-2010/
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Med Axiell Arena kan låntagarna när som helst och 
var som helst fördjupa sig i bibliotekets skatter: samla 
böcker, musik och film i egna virtuella bibliotek, 
skriva artiklar och recensioner, förmedla tips, dela 
intressen och mycket, mycket mer.

Med Axiell Arena blir biblioteken en del av ett allt 
större gemensamt Digitalt bibliotek – som låntagarna 
kan inspireras av och involveras i dygnet runt.

Axiell Arena är uppbyggt för att samla skatter från 
många olika källor. Låntagarna behöver bara dyka 
ned på ett ställe för att göra intressanta och ofta 
överraskande fynd – både från biblioteket, arkivet 
och museet.

Skattkistan är öppen – det är bara att ta för sig!

 Bredsök –  
FÖR DJUPDYK

Kontakta oss så berättar vi mer!
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