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Gör lånandet dig till en bättre män-
niska? En snällare och mer omtänksam 
människa? Det var nog fler än jag som 
lämnade ett seminarium om lånan-
dets konsumtion på Biblioteksdagarna 
i Visby med ett fånigt leende på läp-
parna och med en känsla av lätthet i anden. Jonas 
Söderholm, forskarstuderande vid Institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap/Biblio-
tekshögskolan i Borås, höll i låneseminariet. Re-
dan i förra numret av BBL nosade vi lite på ämnet 
i en intervju med Söderholm. Det lustiga är att 
lånandet som sådant inte har beforskats i någon 
större utsträckning: ”Vi vet mycket om utlån och 
vad som lånas men vi vet inte vilken plats lånan-
det som sådant har och hur det förhåller sig till 
andra praktiker”, menar Söderholm.

Han är alltså intresserad av hur biblioteken ak-
tivt kan bidra till närsamhällets hållbarhet, t ex 
genom vad man har i samlingarna. Biblioteken 
är ju kanske den främsta samhällsaktören som 
möjliggör ett systematiskt lånande. Vi tänker 
böcker när vi tänker bibliotek. Men på sistone har 
man kunnat se andra företeelser dyka upp som 
har folkbiblioteket som modell, t ex de så kallade 
klädbiblioteken. 

Söderholm berättade, väldigt underhållande, 
om de verktygsbibliotek som han har studerat i 
USA. I regel drivs de av icke vinstdrivande före-
ningar men det finns några som drivs av det all-
männa, dvs är verktygsfolkbibliotek. Två av dessa 
finns i Berkeley och ett av dem ligger intill ett 
bokbibliotek och har funnits sedan 1979! Verk-
tygsbiblioteken har på många sätt mycket gemen-
samt med bokbiblioteken: det finns en lånedisk, 
en samling (verktyg), extremt kunnig personal – 
ofta med ett tidigare förflutet som fackmän, dvs 
snickare, elektriker etc. En skillnad är förstås att 
verktygsbibliotekets poster (stegar, hyvlar, cirkel-
sågar…) är lite mer skrymmande än bokbibliote-
kets, men det som finns är katalogiserat och sök-
bart i bibliotekets katalog. I Berkeley (lite större 

än Borås med 100 000 invånare) hade 
man mer än 5 000 utlån/månad, ett verk-
tygsfolkbibliotek i Oakland hade 16 000 
registrerade låntagare. Enligt Söderholm 
genomsyrades verktygsfolkbiblioteket 
av en social atmosfär, ”en verkligen stark 

community-stämning”. Låntagarna – ofta små-
företagare för vilka verktygsbiblioteket var oum-
bärligt– kan komma och bli kvar i timmar, man 
kommer med små presenter och bakade kakor 
som sedan får stå framme på lånedisken, det förs 
alltid samtal kring det som lånas (vill man stu-
dera referenssamtal är detta en guldgruva, enligt 
Söderholm) och precis som fallet ofta kan vara i 
bokbiblioteket, gick verktygsbibliotekets lånta-
gare inte sällan därifrån med ett helt annat verk-
tyg än det han eller hon ursprungligen hade tänkt 
låna. Verktygsbibliotekarierna håller samlingen, 
dvs verktygen, i tipptopp-skick och vinnlägger sig 
om att de håller god kvalitet – en av anledningarna 
till bibliotekets popularitet. Och när man aktivt 
visar hur man kan förvalta sin samling uppmunt-
rar det i sin tur till hållbarhet: också låntagarna är 
rädda om det lånade.

Söderholms analys gör en glad: det av det all-
männa bekostade uppmuntrar människor att 
inte slita och slänga, det uppmuntrar till att fixa 
själv, laga det som är trasigt, ta hand om sina hus, 
förvalta sin egendom – här blev kort sagt håll-
barhetsaspekten väldigt tydlig. Och det tycks ju 
onekligen som att man blir lite snällare också, att 
man blir lite medborgarkompetent. 

Verktyg och böcker – båda har en koppling till 
folkbildningstanken. För personalen i verktygs-
biblioteket (som hade bokbiblioteket intill) var 
det självklart att det de sysslade med var kunskap: 
De lånar ut böcker, vi lånar ut verktyg – båda krä-
ver kunskap! 

Det är inget mer med det utom att det är sååååå 
braaaa! 

Stockholm 27 maj 2011  
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 Förr betydde bemötande framför allt upp
trädande, exempelvis när man gick i svaromål 
i en debatt. I dag handlar det mer om upp
förande och behandling av människor. Ständigt 

betonas service och det är ett viktigt ledord i samman-
hanget. Det enda säkra är kanske ändå att bemötande 
är ett beteende som bottnar i en attityd – och det i sin tur 
är något som går att förändra. 

För några år sedan gjordes en enkät bland använ-
darna på Karolinska Institutets bibliotek, KIB. Resul-
tatet visade att många var missnöjda med bemötandet 
men samtidigt fick man många positiva omdömen om 
personalen. Det blev tydligt att det fanns en ojämnhet 
i personalgruppens bemötande. Något som KIB tog till 
sig. Det har nu bland annat resulterat i att Stockholms 
stadsbibliotek, Karolinska Institutets bibliotek och 
Stockholms universitetsbibliotek samarbetar kring be-
mötande av biblioteksanvändare. Den gemensamma 
nämnaren mellan de olika bibliotekstyperna är tidigare 
samverkan i tidskriftsklubbar. Karin Martinsson, SSB, 
Eva Dahlbäck, SUB och Saga Pohjola-Ahlin vid KIB har 
varit ansvariga projektledare i projektet ”Hur gör jag? – 
en utmanande 7-stegskurs för medvetet bemötande på 
bibliotek”.

Det handlar om hur man kommunicerar med använ-
dare direkt men även indirekt via funktioner som chat 
eller mejl. Kroppsspråk och kläder hör till sådant som 
signalerar och påverkar själva bemötandet. Tillsam-
mans har de tre biblioteken utformat och genomfört 
kursen i bemötande. Därefter har man utvärderat kur-
sen och i skrivande stund arbetar man på en rapport. 
Senare i höst ska man tillsammans med KB, som del-
finansierat projektet med 100 000 kronor, presentera 
rapporten och en handledning till 7-stegskursen – allt 
för att metoden ska spridas.

– Medvetet bemötande är oerhört viktigt eftersom 
det påverkar bilden av biblioteket och bibliotekarien. 
Men det måste finnas en vilja att tänka och reflektera. 
Det har därför varit oerhört betydelsefullt för alla med-
arbetarna att KIB:s ledning satt bemötande på agendan, 
säger Saga Pohjola-Ahlin, bibliotekarie på KIB. 

På ett sätt arbetar bibliotekarier i ett slags kundtjänst 
även om det är ett högst laddat ord i sammanhanget. 
2008 publicerades Bemötande på bibliotek – både ser
vice management och solidaritet, som sammanställts av 

Tänk bemötande!
Universitetsbibliotek och folkbibliotek i unikt samarbete 
kring ett bemötandeprojekt. Hur gör jag? – en utmanande 
7-stegskurs för medvetet bemötande på bibliotek.

Av Åsa Ekström

– Medvetet bemötande är oerhört viktigt eftersom det påverkar bilden av biblioteket, säger 
Saga Pohjola-Ahlin, bibliotekarie vid KIB och en av tre ansvariga projektledare.

FO
TO

: Åsa Ekströ
m
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Karin Sundström på Regionbibliotek Stockholm och 
som använts i bemötandeprojektet. Enligt rapport-
författaren är man ofta överens om att bemötandet är 
viktigt men när man har olika normer påverkar det hur 
man bemöter. Man går in i olika roller och det kan vara 
förvirrande för användaren som ena gången möter by-
råkrattypen som informerar, administrerar och regle-
rar. Andra gången blir han eller hon kanske bemött av 
den mer professionella typen som gärna lyssnar, skapar 
förtroende, hjälper och använder sig av regelsystemet. 
Andra typer som kan möta användaren är ”kollegan” 
vars kännetecken är att han eller hon är lojal med sina 
kollegor, skvallrar inte om dem och framhäver inte sig 
själv. Den kanske vanligaste typen är den ”privata med-
arbetaren” med egen moral, en del fördomar och per-
sonliga preferenser som läcker igenom i bemötandet.

Det är viktigt att lära sig hur man själv fungerar för 
att kunna ge ett professionellt bemötande, menar Saga 
Pohjola-Ahlin. Principen om olika-behandling av an-
vändare är viktig. Man måste se till individen och dess 
behov. 

– Om alla ska ha exakt samma service blir det kon-
stigt: en datorovan behöver ju mer hjälp än en erfaren 
forskare som bara vill ha ett kort svar på en fråga. Det 
gäller att inse att det är bibliotekarien som måste anpas-
sa sig efter användaren och inte tvärtom. De egna per-
sonliga behoven får ställas åt sidan till förmån för den 
professionella rollen, säger Saga Pohjola-Ahlin.

Ett bra sätt är att diskutera, jämföra erfarenheter 
och försöka ta fram en bemötandepolicy som går att 
relatera till när nya situationer dyker upp, menar Saga 
Pohjola-Ahlin. 

Under ett års tid har de bibliotekarier som velat, del-
tagit i bemötandeprojektet och kursens sju steg: Veck-
ans utmaning, bemötandeblogg för spegling och reflek-
tion, inspirationsföreläsning med bemötandeproffs, 
diskussionsklubb, träning genom kunskapsteater, reg-
ler och verktygslåda samt kollegial observation. 

Det har varit praktik och teori om vartannat med 
syfte att öka sin självkännedom: att man lär om sig själv 
genom att se på andra. 

– Det handlar mycket om att bli medveten om sina 
egna tillkortakommanden. För egen del inser jag att jag 
ibland kan känna irritation när folk kommer och ber att 
få låna en penna eller ett kuvert. Då är jag inte den som 

bjuder på det största leendet, men vad händer om jag 
försöker göra det? 

Saga Pohjola-Ahlin medger att det kan vara lite 
smärtsamt för många att bli medveten om hur man rea-
gerar som person. Samtidigt är det viktigt för att kunna 
bryta mönster. 

Projektledaren understryker att det inte handlar om 
att stå i kundtjänst med mungiporna fastklistrade upp-
åt, men att ett leende faktiskt smittar av sig. 

64 av de 120 anställda vid KIB har deltagit i kursmo-
mentet diskussionsklubb tema feedback. Det finns även 
en mycket omfattande metod som nästan varit ett eget 
projekt i projektet, kollegial observation. Åtta biblioteka-
rier från KIB och SSB fick parvis observera varandra vid 
tre arbetspass vid disken. Därefter gav man varandra 
positiv och negativ feedback. 

– Vi har kunnat ge varandra kollegial inspiration även 
om vi har olika uppdrag. 

I Rotundan på stadsbiblioteket vid Odenplan stod det 
tydligt att användarna förväntade sig mer av persona-
len än vad KIB:s användare gjorde. Stadsbibliotekets 
personal förväntades nämligen vara en samtalspartner 
i många fall. 

– På KIB däremot verkade kunderna tycka att det räck-
te med att få information av personalen; att få hjälp med 
sitt ärende helt enkelt, avslutar Saga Pohjola-Ahlin. ■

” Den kanske vanligaste typen är den 
’privata medarbetaren’ med egen 
moral, en del fördomar och personliga 
preferenser som läcker igenom i 
bemötandet.”

fo
to

: åsa ekstrsö
m
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”alla svenska bibliotek har kommit överens om att 
gå över till Dewey”. 

Så heter det i ”Ursäkta röran, omflyttning pågår”, en 
introduktionsfilm från Linnéuniversitetets bibliotek. 
Det är en pedagogisk liten film som har fått rejäl sprid-
ning via YouTube och som det också länkas till från flera 
andra lärosätens webbsidor.

Pedagogisk, ja, men någon allomfattande överens-
kommelse mellan ”alla svenska bibliotek” finns inte, 
även om initierade bedömare tror att de flesta bibliotek 
kommer att ha genomfört övergången till Dewey deci-
malklassifikation, DDK, inom fem år. 

Dewey, som är världens mest spridda klassifikations-
system och som används i 135 länder, bygger på siffror 
och en indelning i tio huvudklasser, från 000 till 900. 
Huvudklasserna har tio underklasser som i sin tur har 
tio underklasser osv.

Det var 2008 som KB beslutade om en övergång till 
Dewey från och med 1 januari i år. 2009 tog Svensk Bib-
lioteksförening beslut att som ”sin principiella uppfatt-
ning uttala att man anser att det allmänna biblioteksvä-
sendet i Sverige bör använda sig av samma klassifika-
tionssystem och att konsekvensen av KB:s beslut blir en 
övergång till Dewey.” 

KB:s övergång till Dewey har alltså fungerat som ma-
nande inspiration för forsknings- och lärosätesbibliote-
ken. Och att Dewey, efter många år av diskussioner, har 
tagit ett kliv in i bibliotekspraktiken bekräftas också av 
sådant som att den utbildning som KB anordnar i form 
av endagsintroduktioner och veckokurser, är fullteck-
nade. 

Men anslutningen till Dewey sker efter beslut som 
fattas av varje enskilt bibliotek. Att KB från och med i år 
har ett samordningsuppdrag också för folkbiblioteken 
innebär varken mandat eller ambition att samordna ett 
enhetligt klassifikationssystem. 

– Bibliotek påverkas alltid av vad andra bibliotek gör, 
men vilket klassifikationssystem man använder är en 
fråga som varje bibliotek själv bestämmer över. 

Det säger Magdalena Svanberg, Avdelningen för 
nationell samverkan vid KB. 2006 presenterade hon 
”Övergång till Dewey Decimal Classification: Vad skul-
le det innebära” (delstudie 3 i KB:s Katalogutredning). 

Första gången som hon själv fördjupade sig i möj-
ligheten att införa Dewey i svenska bibliotek var 2005, 
i samband med en kurs där bland annat föreläsare och 
Dewey-användare från USA och Norge medverkade. 

Dewey – en lägesrapport

KB:s övergång till Dewey har höjt 
temperaturen i klassifikationsfrågan. 
35 lärosätes- och forskningsbibliotek 
har i år fattat beslut om att använda 
Dewey. Folkbiblioteken förhåller sig mer 
avvaktande, BTJ märker ännu inget tryck 
om att lämna SAB:s bokstäver till förmån 
för Deweys siffror. 

Av MarieLouise Samuelsson

Övergång till klassifi-
kation enligt Dewey i 
katalogen sker ibland 
samtidigt som man 
går över till hyll-
uppställningar utan 
någon klassifikation 
alls, vilket noteras av 
kritiska röster kring 
införandet av Dewey.

FO
TO

: Jen
s Gu

stafsso
n
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Uppfattningen om Dewey svängde bland kursens 
deltagare från att det var ”för svårt” och ”alltför ameri-
kanskt” till att det visst kunde vara ett system lämpligt 
för svenska bibliotek.

Sedan dess har det, enligt Magdalena Svanberg, skett 
en märkbar attitydförändring i förhållande till Dewey. 

– Det går lättare än jag trodde från början, eftersom 
man upptäcker att skillnaderna mellan SAB och DDK 
inte är så stora, man behöver inte tänka så annorlunda. 
Jag tycker att det på det hela taget märks mycket entu-
siasm som kan hänga ihop med att övergången innebär 
ett lyft för diskussionen om ämnesbeskrivningar, både 
klassifikation och ämnesord. Dewey kan innebära att vi 
får bättre beskrivningar av vad litteraturen handlar om, 
säger hon.

Det främsta och vanligaste argumentet för Dewey är 
annars ”internationalisering”. 

– Det underlättar för användarna att de svenska klassi-
fikationskoderna är samma som de utländska och även 
ett litet folkbibliotek är en del av världen. Personer på 
högskoleorter besöker både forskningsbiblioteket och 
folkbiblioteket. Det rationaliserar också arbetet. Svens-
ka bibliotek behöver inte lägga ner arbete på att klassi-
ficera utländska böcker och svenska översatta böcker 
utan kan använda utländska klassifikationskoder.

Magdalena Svanberg tror på en allmän övergång till 
Dewey inom fem till tio år, utom när det gäller ett fåtal 
specialbibliotek, som exempelvis medicinska biblio-
tek. 

– Det är lättare för forskningsbiblioteken genom att 
man kan klassifikation enligt SAB fram till 2011 och där-
efter börja med en ny svit enligt Dewey från 2012. Men 
ett folkbibliotek vill inte att besökarna ska behöva gå till 
två ställen och leta, att ställa om också det gamla kräver 
stora resurser. 

– Man kan med rätta tycka att det är en besvärlig 
förändring. Motståndet handlar också mycket om det 
handgripliga; att behöva flytta om och då frågar man sig 
om det är värt arbetsinsatsen, säger Magdalena Svan-
berg. 

Övergång till klassifikation enligt Dewey i katalogen 
sker ibland samtidigt som man går över till hylluppställ-
ningar utan någon klassifikation alls, vilket noteras av 
kritiska röster kring införandet av Dewey. 

– Men det finns ingen annan koppling. Också med 
SAB kan man avstå från klassifikation av hyllorna, påpe-
kar Magdalena Svanberg. 

Harriet Aagaard, katalogansvarig på virtuella en-
heten vid Stockholms stadsbibliotek, sammanställde 

förra året för Svensk Biblioteksförenings räkning, rap-
porten ”En svensk övergång till DDK – vad innebär det 
för folk- och skolbibliotek?”. 

Hon menar att ”det har börjat röra på sig” och märker 
också ett stort intresse för Dewey. 

– Dewey kan nog uppfattas som lite förvirrande, men 
samtidigt tycker de flesta bibliotekarier att det är roligt 
att lära sig något nytt. Om fem år tror jag att de flesta 
folkbibliotek använder Dewey, många enbart för klas-
sifikation men inte när det gäller hylluppställning. 

När det gäller hylluppställning märker Harriet 
Aagaard mer av entusiasm för klartextlistor, som alltså 
kan kombineras med katalogklassifikation enligt både 
SAB och Dewey. 

Även om intresset ökar uppfattar Harriet Aagaard 
också en tendens att vilja slippa tänka på en eventuell 
övergång från SAB till DDK. 

”Dewey? Då har jag gått i pension”, är en så vanligt 
förekommande reaktion bland bibliotekarier att Har-
riet Aagaard har kunnat använda det som rubrik när 
hon informerar om Dewey. 

– Biblioteken har mycket att göra. Dewey kan uppfat-
tas som något som kommer ovanpå andra stora frågor, 
som den digitala delaktigheten. Mest akut blir Dewey-
frågan för de bibliotek som ska få nya lokaler eller bygga 
om. Då vill man bestämma om eventuell övergång i 
samband med detta för att slippa göra om i efterhand. 

Viktigt i sammanhanget är om Bibliotekstjänst, (med 
cirka 250 folkbibliotek som kunder) som nu klassifice-
rar enligt SAB, kommer att gå över till Dewey. 

Elisabeth Viktorsson, BTJ, arbetar med katalog- och 
Dewey-frågan och var med och sammanställde den 
enkätbaserade rapporten ”BTJ:s hyllutredning”, om 
bland annat klassifikationsfrågor. 

Hon säger att BTJ, ”har örat mot marken”, för att av-
lyssna om det finns något tryck från folkbiblioteken om 
en övergång till Dewey. 

Som hjälp i lyssnandet har man bland annat en råd-
givande grupp från bibliotekssektorn. 

– Hittills kan man inte säga att något större tryck före-
ligger. Snarare än en aktiv efterfrågan på Dewey, mär-
ker vi av oro och frågor kring om vi ska fortsätta klas-
sificera i SAB. BTJ styr inte utvecklingen, vi avvaktar vad 
biblioteken vill. 

När Biblioteksbladet 2008 skrev om KB:s beslut att gå 
över till Dewey var det under rubriken: Forskningsbiblio-
teken väljer Dewey – när följer folkbiblioteken efter?”.

Fyra år senare är den frågan ännu inte besvarad, åt-
minstone inte med något entydigt svar.  ■
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 I botkyrka talas det nästan nittio språk och 
varje vuxen invånare talar tre språk flytande. 
Därför kunde inte valet av ort och plats för en in-
ternationell bokmässa ha varit bättre. 

Det var för ett år sedan som Pethra Öster, bibliote-
karie och ansvarig för barnverksamheten i Hallunda 
bibliotek, fick en idé om att låta biblioteket arrangera en 
internationell bokmässa. Idén är inte ny. Under 25 års 
tid anordnades det tidigare en internationell bokmässa 
i Rinkeby men den har numera gått i graven. Men Pethra 
Öster ville fortsätta i dess spår. Samtidigt, tänkte hon, 
kanske man kunde kombinera det med fortbildning för 
bibliotekarier genom yrkesrelaterade seminarier till en 
billig peng. Hon lanserade idén om en mässa på många 
språk bland utställare, besökare och föreläsare.

– Det var viktigt att det inte enbart skulle bli en mässa 
för de redan invigda. Både djup och lite folkligare bredd 
var viktigt i sammanhanget, menar Pethra 
Öster.

Chefen för biblioteken i Botkyrka, Mar-
gareta Berg, nappade direkt på idén.

– En djärv och övertygande idé! Mässan 
fyller ett verkligt behov och är dessutom ett 
tillfälle för biblioteken att verkligen synas i 
lokalsamhället och visa bibliotekens bredd 
och kompetens. Det är ju så här Sverige 
ser ut idag, med många språk som berikar. 
Dessutom passar mässan bra in i vårt kon-
cept med en öppen scen där alla i demokra-
tins namn har rätt till ordet, säger Marga-
reta Berg.

Idékläckaren Pethra Öster utnämndes till 
projektledare och tillsammans med Matilda 
Wallin från Internationella biblioteket har 
de gemensamt dragit i alla de trådar som 
slutligen utmynnade i en bokmässa. Man 
har haft lite tur med tajmingen eftersom 
man kunde söka två stöd från Kulturrådet, 
ett projektstöd och ett litteraturstöd. Något 
som resulterade i 300 000 kronor i startka-
pital. Intäkterna från publiken under mäs-

sans fortbildningsdag (500 kr/pers) har också bidragit 
ekonomiskt. Annars har det framför allt varit kontakter 
och nätverkande som resulterat i en så pass skickligt 
organiserad festival. ABF, Mångkulturellt centrum och 
andra organisationer i närområdet har på olika sätt bi-
dragit. Själva lokalen, Folkets Hus, med en stor hörsal 
och flera seminarierum, visade sig vara väl anpassad för 
ändamålet. Dessutom är det naturligtvis en fördel att 
biblioteket ligger i samma hus.

Responsens från kommunens politiker har varit 
mycket positiv. De uppskattar att man genom mässan 
skapar en gemensam mötesplats för branschfolk samti-
digt som man vänder sig till alla mångspråkiga medbor-
gare i Botkyrka och regionen. 

– Det finns en poäng med att lyfta fram styrkan i att 
äga flera språk. Det är en oerhörd rikedom med mång-
språkighet och den som kan flera språk ska vara stolt 

över det, löd mantrat.
Botkyrkas kommunalråd invigde festi-

valen som redan första dagen hade ovän-
tat många besökare, 300 personer, vilket 
innebar att många fick vända i dörren ef-
tersom det var fullt. Första dagen var det 
fokus på arabisk litteratur, andra dagen på 
branschen och på den tredje och avslutande 
dagen var det familjernas tur att gå på bok-
mässan. I mässfoajén fanns många bok- och 
tidskriftsförlag med sina bokbord – allt från 
den ryska bokhandeln till det romska för-
laget ERG. Många vittnade om behovet av 
tvåspråkiga böcker – det vill säga böcker där 
en sida är på svenska och den andra är på ett 
annat språk. En av pionjärerna i samman-
hanget är bibliotekarien Karin Sohlgren, 
som under flera år arbetat med flerspåkiga 
böcker och även har erfarenhet av bokmäs-
san i Rinkeby. Hon har bland annat arbetat 
med att för Skolverkets räkning samman-
ställa webbsidan ”Tema modersmål” där 
det finns mycket matnyttigt för biblioteken. 

Hon intygar att det finns ett stort behov av 

Lyckat med 
mångspråkig 
bokmässa
Det var fullt i Hallunda Folkets Hus under 
de tre dagar som Botkyrkas internationella 
bokmässa pågick. En lyckad satsning på 
nätverkande och med diskussioner på 
många språk. 

Av Åsa Ekström
I mässfoajén fanns 
många bok- och tid-
skriftsförlag med sina 
bokbord – allt från den 
ryska bokhandeln till 
det romska förlaget 
ERG.

Pethra Öster, bibliotekarie och ansvarig för barn-
verksamheten i Hallunda bibliotek, var den som 
kläckte idén om en Internationell bokmässa.
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tvåspråkiga böcker och att läsarna även vill få en chans 
att lyssna på uttal via ljudfil eller cd. 

Under bokmässans första dag framträdde den egyp-
tiska författaren, feministen och läkaren Nawal El Saa-
dawi, som suttit fängslad för sitt författarskap, i ett pu-
blikt samtal med Mustafa Can om litteraturens villkor i 
en globaliserad värld.

– Varenda minut finns det någon orättvisa som gör 
mig arg, konstaterade Nawal El Sadaawi.

Poeten och författaren Faraj Bayrakdar från Syrien 
berättade om de långa fängelseåren när han skrev sju 
böcker på cigarettpapper som smugglades ut. Han 
menade att så länge man kan skapa är man alltid fri. 
Poeten Ghayath Ahlmadhoun, vars familj tillhör den 
medborgarskapslösa palestinska minoriteten i Syrien, 
berättade om sin oro för hur diktaturen slår mot just för-
fattare och journalister. 

Under seminariedagen var tvåspråkiga (svenska och 
finska) Johanna Koljonen moderator. Bibliotekarien 
och författaren Doris Dahlin inledningstalade om barn-
domens fattigdom. Hon menade att biblioteket och lit-
teraturen blev räddningen för henne. Hon fick ett språk 
och ett värde när hon formulerade vem hon var. Under 
dagen kunde man bland annat ta del av Jonas Hassen 
Khemiris och Daniel Boyacioglus tankar kring språket 
men det gavs också tillfälle att lyssna till ett samtal med 
företrädare från biblioteksvärlden: Larry Lempert, 
Internationella biblioteket och Joacim Hansson, Linné-
universitetet. Joacim Hansson kritiserade biblioteken 
hårt och menade att de saknar samhällsanalys vilket får 
konsekvenser. Till Linnéuniversitetets huvudbibliotek 
i Växjö kommer framför allt de som har en annan bak-
grund än den helsvenska och som behöver hjälp med att 
ta sig in i det svenska samhället. Men det som de möter 
är ett bibliotek anpassat för helsvensk medelklass och 
ett homogent landskap av helsvenska bibliotekarier. 
Larry Lempert avslutade med att uppmana biblioteken 
att ta hjälp av exempelvis Internationella biblioteket, 

Årets mångspråkiga bibliotek 

Fisksätra bibliotek i Nacka fick ta emot Botkyrka internationella bokmässas 
hederspris. Priset delas ut till ett bibliotek i Sverige som på ett förtjänstfullt sätt 
utvecklat sitt arbete med mångspråkig biblioteksverksamhet i nya riktningar. 
Priset är instiftat av Botkyrka internationella bokmässa och Internationella biblio
teket med stöd av Kungliga biblioteket och Svensk Biblioteksförening. 

Barbro Bolonassos, enhetschef på Fisksätra bibliotek, och hennes personal fick 
ta emot priset under stort jubel. 

Några rader ur motiveringen: Med en aldrig sinande energi och entusiasm arbetar 
Fisksätra bibliotek sedan många år målmedvetet utifrån denna profil med att skapa dialog 
mellan människor och kulturer. Med projektet ”Språk som rikedom” utvecklade biblioteket 
ett språkstöd med ambitionen att betrakta språk som ett både ett socialt och individuellt 
kapital.

Barbro Bolonassos underströk i sitt tacktal att Fisksätra bibliotek är ett vanligt 
folkbibliotek där besökarna är viktiga för att få till en kreativ verksamhet. Hon 
tackade Botkyrka för ett bra initiativ med den internationella bokmässan. Barbro 
Bolonassos avslutade med att citera författaren Torgny Karnstedt: Språket är en 
del av immunförsvaret. ÅE

där mer än hälften av bibliotekarierna har en annan 
bakgrund än den helsvenska. 

Botkyrkabibliotekens chef, Margareta Berg, är nöjd 
med denna deras första bokmässa. 

– Visst var det en stor satsning men den har också 
inneburit en extra kick och stärkt oss. Alla medarbetare 
bidrog på olika sätt. Många nya kontakter har etablerats 
och vi har fått massor av positiv respons, konstaterar 
hon.

Själv längtar jag redan till 2013 då Botkyrka inter-
nationella bokmässa arrangeras på nytt. Textmässa, 
Seriefestival och nu Internationell bokmässa är alla vär-
diga alternativ till den stora bokmässan i Göteborg. ■
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 Sedan 2007 arbetar man i Botkyrka med att  
 aktivt inspirera pedagoger i hur de kan an- 
 vända skönlitteratur i förskolan och i klass- 
 rummen för att öka barns läslust och språkut-

veckling. Dessförinnan drevs arbetet med språkutveck-
ling som ett projekt. Resultaten var så positiva att kom-
munen insåg vikten av att fortsätta arbeta aktivt genom 
läskampanjen. Läskampanjen leds av utvecklings-
pedagogerna Jessica Staaf och Annika Löthagen. De 
har även skrivit boken Skön litteratur med tips på hur 
man kan använda skönlitteraturen i undervisningen. 
De fortsätter nu att inspirera pedagoger i andra kom-
muner runt om i Sverige genom att föreläsa i ämnet. 
Utbildningsradion har också uppmärksammat läskam-
panjen i tv-programmet Barn av sitt språk.

– Skönlitteratur passar lika bra på mattelektionen 
som på SO-lektionen när det gäller lärande, säger 
Jessica Staaf.

– Fortfarande läser elever alltför ofta böcker i skolan 
för att skriva recensioner. Allvarligt talat: hur många 
får själva lust att skriva en recension efter att ha haft en 
stark läsupplevelse? Man vill väl tala med andra om en 
sådan sak! menar Annika Löthagen. 

Arbetet kring skönlitteratur ses numera som en väg 
till att nå högre kunskapsmål i såväl svenskämnet som 
i andra ämnen. Läskampanjen samarbetar till exempel 
med matematikutvecklare och den kommunala teknik-
skolan KomTek för att få med olika ämneslärare, ökad 
integrering av ämnen och ökat erfarenhetsutbyte. Ge-
nom workshops får pedagoger inspiration och praktiska 
exempel på hur de kan arbeta vidare med litteratur i för-
skolorna och i klassrummen. 

– Vi tycker att man borde använda litteraturen oftare 
i undervisningen men inte genom att läsa böcker från 
pärm till pärm. Kortare avsnitt går utmärkt att använda. 
Det kan räcka för att kunna samtala, ta vägen in och ut 
i texten och bearbeta för att öva sig i muntligt berät-
tande. 

Under utvecklingspedagogernas seminarium på 
bokmässan i Botkyrka läste de några rader högt ur en 
bok vars titel och författare hemlighölls. Därefter fick 

Läskampanj 
inspirerar och 
skapar läslust
Skönlitteratur är ett bra pedagogiskt 
verktyg i många andra skolämnen än 
svenska. Läskampanjen i Botkyrka arbetar 
aktivt för att få fler pedagoger att jobba med 
barns läs- och språkutveckling.

Av Åsa Ekström

Utvecklingspedagog-
erna Annika Löthagen 
och Jessica Staaf före-
läser under bokmässan 
i Botkyrka.

åhörarna gissa var och när berättelsen utspelades ge-
nom att försöka avläsa tidsmarkörer, stämning, hand-
ling etc. I detta textutdrag fanns t ex ordet likbärare. 
Någon gissade på 1950-tal och barnhem men det visade 
sig vara 1700-tal och en liten flicka som lämnas hos en 
änglamakerska – texten var hämtad ur Spetshäxan av 
Gudrun Wessnert.

Sätten att jobba med denna bok är många. Det gäller 
att väcka nyfikenhet genom att ”packa en korg”. Elever 
kan exempelvis skriva brev till spetshäxan, diskutera 
och öva argumentation kring abort eller barnarbete, 
dramatisera genom att gestalta textavsnittet, skriva en 
dikt etc. 

– Språk och identitet är så intimt sammankopplade. 
För att få språkligt självförtroende måste man ha ett 
språkligt kapital. Man äger inte det man saknar ord för, 
säger Jessica Staaf. 

De bägge utvecklingspedagogerna lyfte även fram 
bilderböckerna som ett sätt att vidga textbegreppet: 
Var befinner man sig? Vad händer på bilden? Vad har hänt 
innan? Vad kommer att hända? Alla texter är använd-
bara och genom bilderna kan man få ingångar som 
väcker tankar. 

– Jag är 40 år och älskar bilderböcker. I dag finns det 
dessutom fantastiska bilderböcker att hämta inspira-
tion från, konstaterar Annika Löthgren. 

Samtidigt ställs det högre krav idag på att man ska 
kunna läsa flytande och förstå innehållet. Det handlar 
om att kunna läsa mellan raderna och samtala. Pedago-
gerna har ett stort ansvar.

– Den omtyckta boken Adjö herr Muffin fungerar ex-
empelvis inte i alla sammanhang. Den stora sorgen 
kring ett marsvins död var totalt obegriplig för en elev 
som ansåg att en simpel råtta kunde man väl inte sörja. 
Där hon var född ansågs dessa gnagare bara vara sjuk-
domsbärare.

Ett tillåtande klimat med reflektion är viktigt. Men 
det ska även vara lustfyllt under resans gång. Syftet 
är att få fler barn och ungdomar som inte kunnat eller 
velat läsa, till att helt enkelt inte kunna låta bli att läsa 
böcker! ■
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 Kurdiska biblioteket inviGde sina nya  
 lokaler i Alviks medborgarhus den 23  
 februari i år efter att ha ”mellanlandat”  
 tre år i Sundbyberg. Vid starten 1997 var 

det placerat på Skeppsholmen men på grund av en om-
fattande renovering 2008 som resulterade i kraftigt 
höjd hyra var det inte möjligt att återvända till den gam-
la adressen. 

Flytten till Alvik kan ses som en nystart för bibliote-
ket. Men en viktig idé som genomsyrat verksam heten 
redan från början, är att den skall fungera som en 
mångsidig kulturinstitution i den kurdiska exilen, med 
drag av såväl folk- som nationalbibliotek, och arkiv. Un-
der de senaste åren har det nätbaserade inslaget blivit 
mer omfattande och själva biblioteksverksamheten har 
påtagligt renodlats.

En eftermiddag i mars i år träffade jag Kurdiska bib-
liotekets chef Newzad Hirori, i Alvik för en intervju. 
Fortfarande vilade lite feststämning över lokalerna och 
för tillfället såg framtiden relativt ljus ut, men på sikt vet 
ingen hur länge bibliotekets existens kommer att vara 
tryggad. Anslaget från staten har under de senaste åren 
successivt minskat och hösten 2010 såg det riktigt dys-
tert ut. Då anordnades i Hallonbergen en stödgala som 
resulterade i att biblioteket tills vidare kan finnas kvar. 
Stödgalan visade även att det finns ett bredare och ett 
enat moraliskt stöd för biblioteket från såväl exilkurder 
som svenskar. 

På invigningen i Alvik höll europaminister Birgitta 
Ohlsson tal, andra besökare var bl a journalisten Kurdo 
Baksi, Inga Lundén från Stockholms stadsbibliotek, 
Margareta Berg, chef för biblioteket i Botkyrka kom-
mun samt skådespelarna och stand-up komikerna Özz 
Nûjen och Soran Ismail. 

1992 kom Newzad Hirori från staden Duhok i 
irakiska Kurdistan till Sverige via Turkiet och i slutet 
av 1990-talet började han studera lingvistik vid Stock-
holms universitet. Newzad Hirori tillhör en expertgrupp 
av kurdologer och forskare som är knutna till ”Institut 
kurde de Paris”, där det också finns ett kurdiskt biblio-

En självständig profil i

diasporan

Flytt till nya lokaler och ökade satsningar 
på webbaserad kommunikation markerar 
nystart för Kurdiska biblioteket i 
Stockholm.

Av Annsofi Lindberg

Feststämning när 
Kurdiska biblioteket 
invigde de nya lokalite-
terna i Alviks medbor-
garhus. 
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tek, som dock inte är öppet för en bredare allmänhet på 
samma sätt som biblioteket i Stockholm är.

När det gäller framtidsplanerna för biblioteket i Al-
vik vill Newzad Hirori tillgängliggöra så mycket som 
möjligt digitalt för att kunna verka globalt och nå ut till 
de många kurder som lever spridda i exil. Internet och 
webbaserad kommunikation är ett viktigt inslag i dessa 
ambitioner och bibliotekets hemsida fungerar som ett 
fönster mot omvärlden och har stor betydelse som in-
formations- och kommunikationsplattform. Det finns 
också ett starkt intresse för att söka samarbete med 
andra organisationer och kurdiska institut 
i såväl Sverige som internationellt, menar 
Newzad Hirori. Här kan exempelvis näm-
nas de långt framskridna planerna på ett 
samarbete med Library of Congress.

När jag frågar om den kritik mot biblio-
tekets ledning som bland annat förekom i 
media för några år sedan, menar Newzad 
Hirori att det till viss del hänger samman 
med hur rättigheter kring bestånd och för-
värv skulle hanteras, främst gällde detta 
digitaliseringen. Det är väsentligt, menar 
han, att komma till rätta med spekulatio-
ner kring bibliotekets historia för att kunna 
fortsätta med en konstruktiv utveckling av 
verksamheten. 

När förre chefen Nedim Dagdeviren star-
tade biblioteket var det mer eller mindre 
knutet till honom som person. Mycket av 
materialet och beståndet som då fanns in-
förlivades i biblioteket via honom och hans personliga 
kontakter. Av den anledningen var inte alltid gränsen 
mellan biblioteket och det privata helt tydlig. Men i det 
sammanhanget bör nämnas, menar Newzad Hirori, att 
Nedim Dagdeviren genom sin initiativförmåga initiera-
de grunden för en framväxande kurdisk biblioteksverk-
samhet i Sverige. Han var också en person med många 
kontakter, vilket hade stor betydelse när biblioteket var 
nytt.

I den kurdiska kulturen har bibliotek mestadels fram 
till idag varit en privat angelägenhet, ofta för de privi-
legierade. Gränsen mellan författare, förläggare, dist-
ributör eller för den delen bibliotekarie, har inte alltid 
varit helt entydig. En person kunde ofta ha flera av des-
sa roller samtidigt. Delar av problematiken kring biblio-
tekets tidigare verksamhet kan ha sin förklaring i detta 
lite osvenska förhållande. 

Marknadsföring är av stor vikt för framtiden och nu 
strävar man efter att skapa en struktur för hur och för 
vem biblioteksverksamheten skall bedrivas samt vilka 
funktioner som skall vara de primära. Till en början var 
biblioteksarbetet främst inriktat på att dokumentera så 
mycket som möjligt av kurdisk kultur, det kunde vara 
allt från vykort till kurdiskt namnskick. I exempelvis 
Turkiet hade all sådan aktivitet varit förbjuden sedan 
Kemal Atatürks dagar. 

Nu ser de huvudsakliga målen något annorlunda ut 
eftersom biblioteket har en tydligare inriktning mot att 
fungera som en etablerad kulturinstitution med fokus 
på det skrivna och tryckta ordet. Newzad Hirori betonar 
också att biblioteket inte skall vara så starkt kopplat till 
en specifik person utan istället fungera som en levande 

icke personbunden institution. Denna linje har visat sig 
fungera bra då skilda grupper av kurder, från olika orga-
nisationer och nationer i större omfattning än tidigare, 
nyttjar biblioteket. Antalet lån och besök har under de 
senaste åren nästan fördubblats. 

Förutom Newzad Hirori jobbar Mehmet Tayfun halv-
tid i biblioteket och utvecklingen av bibliotekets katalog 
är en uppgift som tar mycket tid. Newzad Hirori och 
Mehmet Tayfun för över så mycket som möjligt av för-
värvet i LIBRIS och arbetet med auktoritetsposter är spe-
ciellt krävande eftersom kurder ibland har flera namn. 

I Turkiet var det tidigare inte tillåtet att ha 
ett kurdiskt namn, därför har många kurder 
både ett officiellt och ett inofficiellt namn.

På frågan om biblioteket på sikt fysiskt 
kommer att rymmas i de nya lokalerna i 
Alvik svarar Newzad Hirori att han tror att 
de kommer att räcka till ett bra tag fram över. 
Hans ambition är att allt mer av beståndet i 
framtiden kommer att finnas i form av full-
textdokument. 

Problematiken kring censur, förklarar 
Newzad Hirori, finns i såväl Irak som Tur-
kiet, Syrien och Iran, men den visar sig på 
olika sätt. I Syrien är det kurdiska språket så 
gott som helt förbjudet, i Turkiet är det nu-
mera tillåtet att tala kurdiska men det sker 
ingen undervisning i språket och publicering 
ses fortfarande med skepsis från staten. I 
Irak är det däremot tillåtet att både tala och 
publicera på kurdiska, men här liksom i Iran 

gäller censuren istället vad man skriver om. Texter får 
exempelvis inte vara kritiska mot islam eller ha erotisk 
anknytning. 

I Sverige har det sedan 1970-talet funnits många 
verksamma kurdiska författare, journalister och förläg-
gare. Ibland talas det till och med om en svensk-kurdisk 
litterär kanon. Ett exempel på detta var litteraturkväl-
len på Söderbokhandeln i Stockholm i början av mars. 
Då introducerades en antologi med kurdisk kortprosa: 
Fåglarna återvänder till bergen, ett urval av kurdiskt 
författarskap i exil under åttio år, redigerat av Farhad 
Shakely. 

Ett annat spännande inslag av kurdisk exilkultur 
stöter jag på då jag träffar teater- och litteraturvetaren 
Christina Svens från Umeå universitet ute bland hyl-
lorna på Kurdiska biblioteket. Hon forskar bl a om den 
kurdiska teater- och scenkonst som funnits i Sverige 
parallellt med den litterära produktionen. Ur den sce-
niska traditionen kan skådespelare och komiker som 
Nishti Stêrk och Özz Nûjen nämnas. 

Ett intressant förhållande när det gäller Kurdiska 
biblioteket är att det i första hand inte har sitt ursprung 
i en svensk integrationspolitisk ”kompromiss” för en 
mångkulturell biblioteksverksamhet. Den grundläg-
gande anledningen till att verksamheten vuxit fram är 
istället att exilkurderna vill skapa en autonom kultur-
institution i form av ett bibliotek. Samtidigt är det vik-
tigt att understryka den starka kopplingen till svensk 
kultur och folkbibliotekstradition. Men också att man 
väljer en egen väg för hur verksamheten ska fungera 
och styras, vilket visar att det här handlar om ett biblio-
tek med en självständig profil diasporan. ■

Artikelförfattaren 
är bibliotekarie vid 
Röda korsets hög
skola.

Kurdiska bibliotekets 
chef Newzad Hirori 
hoppas kunna tillgäng-
liggöra så mycket som 
möjligt av bibliotekets 
bestånd digitalt. 
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 Man tänker: vilka lyckans ostar de  
 är – de där studenterna som får plugga  
 i Visby, världsarvsstaden på Gotland  
 i en högskola med havsutsikt. Som kan 

gå till biblioteket bara några meter bort och bara få vara 
där i en välkomnande miljö vars glasade fasad generöst 
silar in det vackra och rofyllda lanskapet utanför – som 
att befinna sig på en rekreationsort året om… Nu är de 
inte så många de där lyckostarna. Högskolans spiritu-
ella rektor, Jörgen Tholin, berättar att cirka 70 procent 
av studenterna på denna den yngsta högskolan i Sveri-
ge, belägen mellan småbåtshamnen och Almedalen, är 
distansstuderande. Endast 30 procent finns på campus 

– men vilket campus… Dagen efter rektorns 
seminarium på Svensk Biblioteksförenings 
årliga Biblioteksdagar kunde man i en av 
Gotlandstidningarna läsa att högskolan, på 
grund av sin litenhet, är hotad. När det gäl-
ler framtida lösningar talas det bland annat 
om eventuell sammanslagning med annan 
högskola. I det perspektivet är kanske Al-
medalsbiblioteket – som under Biblioteks-
dagarna 10-årjubilerade – mindre sårbart. 

Man har så att säga redan gjort sin sammanslagning när 
man 2001 integrerade Visby stadsbibliotek med Hög-
skolan Gotlands bibliotek. 

Man tänker: Vilka lyckans ostar de är, gotlänning-
arna, som fått dessa kunskapens rum i en sådan bedö-
vande vacker miljö. Och nu fick Bibliotekssverige också 
en liten skärva av det…

Alla är nog överens om att Visby just dessa dagar vi-
sade sig från sin allra bästa sida. Vädret gav en försmak 
av sommaren, staden andades ännu off-season, man 
hade detta världsarv nästan helt för sig själv. Temat 
under dagarna var Fri tillgång och fri tillgång fick man 
till ganska mycket – utöver vackert väder och vackra 
omgivningar vars stämningsförhöjande effekt icke ska 
underskattas, fri tillgång till möten (99 av 100 svarar 
alltid att detta med att möta kollegor är det viktigaste 
på Biblioteksdagarna, näst efter dansen då…), fri till-
gång till kunskap och kanske nya tankar, mat, mingel, 
fest… Konferensen är visserligen inte gratis och där-
för är kanske ”fri tillgång” en sanning med modifika-
tion men fri tillgång till bra stämning var det i alla fall. 
Seminarieprogrammet var späckat men kändes ändå 
inte för kompakt. Deltagarna vandrade snällt och söm-

Biblioteksdagarna i Visby 2011

Fri tillgång och extra allt
Temat var Fri tillgång och fri tillgång blev det – på många 
olika sätt – när över 550 verksamma inom bibliotekssektorn 
samlades för de årliga Biblioteksdagarna, denna gång i ett 
Visby som gav extra allt.

Fo
to

: Åsa Ekströ
m

Av Henriette Zorn

Fakta:
Kommande Biblioteksdagar 
kommer att äga rum i:
Norrköping 2012
Örebro 2013
Umeå 2014 (då är staden Europas 
Kulturhuvudstad)
Lund 2015 (100-årsjubileum för den 
del av föreningen som grundades i 
Lund 1915) 
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löst mellan konferensanläggningen Wisby Strand och 
till högskolan nästgårds där en del av seminarierna var 
förlagda. Inspelen från föredragshållare från både när 
och fjärran var många och spände över ett brett fält: 
kulturpolitik, digitalisering, sociala medier, framtida 
utmaningar, ledarskap – listan kan göras hur lång som 
helst för programmet rymde, utöver seminarier, även 
presentationer av produkter, projekt och biblioteksrela-
terade initiativ, posterutställningar, utflykter etc.

Som medlem i Svensk Biblioteksförening har man 
också fri tillgång till föreningens årsmöte – en möjlighet 
som få utnyttjade. Endast ett åttiotal personer (styrelse 
och kanslipersonal etc inräknade) eller en sjundedel av 
deltagarna slöt upp till detta i och för sig ganska odra-
matiska möte där inga motioner fanns att behandla. En 
bidragande orsak till det relativt låga besöksantalet kan 
möjligen ha varit att omkring hundra personer befann 
sig på de två bussutflykter som anordnades och som låg 
så till i programmet att de krockade med årsmötet. 

Inga Lundén, ordförande i Svensk Biblioteksföre-
ning, deklarerade på årsmötet att föreningen avser att 
arbeta mer med medlemskap (och vad det kan inne-
bära) och medlemsdemokrati framöver – vad det i prak-
tiken innebär återstår att se. Gissningsvis handlar det 
om någon form av differentiering av medlemsförmåner 
och avgifter – just beträffande avgifter aviserades t ex en 
översyn.

Två nya styrelseledamöter valdes in: Peter Linde, bib-
liotekarie vid Blekinge Tekniska Högskola och David 
Jonsson, strategisk utvecklare vid Kulturförvaltningen 
i Helsingborg. Dessutom omvaldes Inger Edebro Sik-
ström, Margareta Lundberg Rodin och Ulrika Domel-
löf Mattsson som styrelseledamöter. Allt i enlighet med 
valberedningens förslag. 

Lite höjd temperatur stod Christina Persson, chef för 
Göteborgs stadsbibliotek, för när hon föreslog ett til-
lägg till föreningens verksamhetsinriktning 2012–2013 
– ett förslag om att fatta ett strategiskt beslut ifråga om 
öppen metadata. Utan knot och efter en snabb behand-
ling på plats anslöt sig styrelsen till Christina Perssons 
förslag vilket innebär att: ”Svensk Biblioteksförening 
verkar för fritt, delbart, öppet metadata och en nationell 
katalog där varje media bara katalogiseras en gång”. 

Styrelsen fick årsmötets uppdrag att slutgiltigt for-
mulera tillägget med den inriktningen.

Innan årsmötet avslutades tog Sinikka Sipilä, ordfö-
rande för den Finska biblioteksföreningen, tillfället i 
akt att hälsa de svenska bibliotekarierna välkomna till 
IFLA-konferensen i Helsingfors 2012 vars paroll är: Bib-
liotek nu! Inspirerande, överraskande och kraftgivande. 
Svensk Biblioteksförening drar sitt strå till stacken för 
ett välbesökt IFLA i Helsingfors. I det budgetförslag för 
2012 som årsmötet fastställde har också resestipendie-
summan förstärkts med 100 000 kr för att möjliggöra 
ett stort svenskt deltagande.

När detta skrivs (mitten av maj) är ännu ingen 
utvärde ring av Biblioteksdagarna gjord men amatör-
empiriska efterforskningar på plats gav följande vid 
handen: deltagarna tyckte att programmet var bra, att 
dagarna var bra organiserade samt att maten var god. 

Man tänker: Det är väl ett ganska bra betyg? Både den 
andliga och lekamliga spisen föll på läppen.  ■

Nedslag på Biblioteksdagarna

Shift happens
Kerstin Brunnberg, Kulturrådets ordförande 
och en av huvudtalarna på Biblioteksdagar
na, lanserade ett nytt begrepp för att ringa in 
den digitala utvecklingens många kompli
kationer och utmaningar: shift happens. Att 
hon är en varm biblioteksanhängare framgick 
tydligt: ”Det finns nog ingen institution som 
är mer lämpad för att nå de politiska målen”. 

Och kanske behöver biblioteken påminna 
sig om detta.

– Det största hotet mot biblioteken är om 
man inte har tillräckligt med självförtroende 
att hävda sig själva som viktiga, menade hon.

Hon hade mer på hjärtat:
– Jag tycker att det är torftigt att eboks

frågan inte är löst. Utlåning av böcker är som 
yttrandefriheten – den minskar inte om man 
använder den.

Hon ser fram mot ett KB som samordnad 
myndighet för Bibliotekssverige, men gav 
densamma också en känga för att Kultur
rådet – som en aktör på biblioteksområdet – 
inte finns representerat i någon av referens
grupperna kring uppdraget.

Samtidigt – som någon kritiker påpekade – 
borde man kanske sopa rent framför sin egen 
dörr innan man gnäller på andra. Avdelning
en för biblioteksfrågor på Kulturrådet har 
under senare år decimerats till två personer 
och överhuvudtaget finns det de som menar 
att biblioteksfrågor prioriteras allt mindre – 
kanske inte så konstigt med tanke på nya och 
förändrade uppdrag… 

Shit happens. HZ

Var finns 
glädjen?

Ämnet ledarskap avhandlades 
på Biblioteksdagarna bl a genom 
att låta tre chefsföreträdare från 
Malmö och Stockholm göra ett 
slags spaning på vad som krävs 
av en chef i biblioteksvärlden. 
Det råder ju svårigheter att rekry
tera chefer inom branschen. Det 
var många bibliotekschefer som 
hade samlats i det lilla föreläs
ningsrummet för att lyssna på 
Elsebeth Tank, Malmö, Elisabeth 
Aldstedt, SSB och Johanna Hans
son, SSB. Ledarskap inom en 
kunskapsorganisation ska inte 
förväxlas med management och 
chefer som piskar. Man ska skapa 
miljöer för att kunna leda och 
samarbeta. Alltför ofta finns en 
tendens att formulera problem 
och hinder men det kan vara svå
rare att agera. Viktigt är att ha en 
gemensam värdegrund och anta 
en policy. Det måste finnas ett 
ansvar för att alla medarbetare 
är med och bidrar för att skapa 
en bra verksamhet. Medarbe
tarskapet är lika viktigt som chef
skapet och då gäller det att inte 
enbart slå ned på det som inte 
fungerar utan även gå igång på 
det som faktiskt fungerar. Kan
ske alla medarbetare ska skickas 
på ledarskapsutbildning? Det 
konstaterades också att chefen 
har en skyldighet att hålla sig i 
god form för att orka leda. Direkt 
efter samtalet efterlyste Agneta 
Olsson, Göteborgs universitets
bibliotek, ett samtal om glädjen i 
ledarskapet.  ÅE

Hallelulja!
Det rådde en i det närmaste religiös stämning 
när David Lankes, amerikansk professor i 
informationsvetenskap, tog plats på scenen 
i kongresshallen. På typiskt amerikanskt 
vis blev han profeten som mässade för sina 
lärjungar. Han fokuserade på den stora 
utmaningen som bibliotekarier står inför 
och menar att bibliotekariens främsta uppgift är att förbättra världen genom att 
se till att kunskap förmedlas till människor. Det ska göras genom biblioteken och 
böckerna. Förmedlandet kan dock ske både i biblioteksbyggnaden och digitalt 
vilket kräver uppdaterade bibliotekarier som tar plats. Och som vill dela med sig 
av kunskap. Samtalet är den rätta utgångspunkten för bibliotekens verksamhet 
oavsett var och när det sker. 

David Lankes avslutade sin föreläsning med: Become radicals, become change 
agents – scare the hell out of your community! 

Biblioteksdagarna avrundades med en sammanfattande mittiprickspaning: 
Korsbefrukta mer, våga göra vilda saker, våga misslyckas, reflektera och sist men 
inte minst: Tänk utanför boxen! ÅE
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Två rapporter

Biblioteksdagarna i Visby var också rapportsläppens 
dagar. Till exempel presenterades två färska och super-
intressanta rapporter, båda på sitt sätt framåtsyftande i 
det att de säkert kommer att stimulera till diskussioner 
och kanske rentav debatt. Svensk Biblioteksföre nings 
rapport ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland an-
vändare, icke-användare och personal”, som delvis 
presenterades i BBL nr 4, föreligger nu i sin helhet. Den 
visar på ett glapp i synen på bibliotek mellan användare 
och personal – ett glapp som kan beskrivas som tradi-
tion kontra modernitet. Den pekar mot frågor som: 
Vems bild av biblioteket är det som ska gälla: persona-
lens, användarnas eller rentav de kommunala besluts-
fattarnas? Ska allt rymmas inom folkbiblioteket? Eller 
ska man koncentrera sig på det som är unikt för biblio-
teken? Vad gör bibliotek för skillnad?

I viss mån handlar den andra rapporten också om 
användarna i så måtto att den bland annat fokuserar på 
de starka känslor som nedläggning av bibliotek orsa-
kar. ”Nedläggning. Hot eller möjlighet? är en studie av 
processerna kring nedläggning av bibliotek, beställd av 
Länsbibliotek Gävleborg Uppsala och skriven av Fia Sö-
derlund. Den består av två delar: en nationell enkätun-
dersökning med syfte att ta tempen på biblioteks döden 
samt en fallstudie med tre konkreta fall av bibliotek 
som drabbats av nedläggning. Studien levererar flera 
slutsatser varav några är av mer övergripande karaktär 
och väcker frågor som var i framtiden våra bibliotek ska 
ligga och hur de ska se ut – det behövs en strategisk pla-
nering av den framtida biblioteksstrukturen och en in-
ventering av behoven på det lokala planet är ett viktigt 
första steg. 

En annan slutsats är att förändringar inte alltid är av 
ondo och att alternativa lösningar ofta kan bli bättre. 
Problemet är att alternativa lösningar ofta uppstår som 
ett svar på protester. Hur skulle alternativen fungera 
om de kom till i en mer proaktiv situation, frågar sig Fia 
Söderlund. 

Nedläggningar väcker starka känslor hos människor 
– de känner sig arga och övergivna och ofta får de den 
första informationen via lokalpressen. Fia Söderlund 
finner det intressant att så få medvetna satsningar görs 
för att kommunicera med/möta och informera de med-
borgare som drabbas av nedläggning. Hennes råd inför 
förändringar i biblioteksstrukturen är tre: analysera 
mera, planera mera, kommunicera mera!

HZ

Alla tolkar olika
När Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, talade under 
rubriken ”Stängningsreflexen – om informationssamhället och den problematiska 
öppenheten”, underströk han att de inblandade aktörerna gör olika tolkningar. 
Vem äger materialet som ska tillgängliggöras? För vems skull ska det tillgänglig
göras? Och vem är användaren? Är det allmänintresset? Är det branschmännis
korna, forskarintresset eller biblioteksmedarbetarna? 

I dag är biblioteken så skrämda av mäktiga upphovsrättsorganisationer och så 
lagbundna att man nästan inte vågar förmedla så kallade hemlösa verk. Ilsham
mar uppmanade biblioteken att våga ta itu det detta.Informationsprotektionis
men är ett hot och en radikal utmaning att ta tag i. Gamla traditioner i en analog 
värld gäller inte längre, och den generation som växt upp i den digitala världen vet 
inget annat än att dela innehåll. Så lägg ut! Bibliotekarien kan välja om man ska 
vara väktare eller vägledare. Förtroendekapitalet är antalet nöjda besökare.  ÅE

Det är alltid roligt att lyssna på människor som tänker på tvärs, målar med breda 
penseldrag och gör reflektioner som ingen annan gör – ibland för att de kanske 
ligger för nära till hands. På Biblioteksdagarna talade Rasmus Fleischer, författare 
och historiker, om sociala medier och upproren i arabvärlden. Eller snarare: han 
punkterade det slarviga hänvisandet till sociala medier (t ex Facebookrevolution, 
Twitterrevolution) som görs när västmedia rapporterar om utvecklingen i arab
världen. Upproren i arabvärlden, hävdar Fleischer, var inte från början nätpolitiska 
– det började i hög grad som ett bröduppror och ungdoms och arbetaruppror. Dä
remot blir de alltmer nätpolitiska när regimen svarar genom att slå till mot nätet. 

 Sociala medier är på många sätt ett slipprigt begrepp, menar Fleischer, som 
ofta tenderar att stå för de senaste flitigt omtalade varumärkena, företrädesvis 
av amerikanskt snitt. Man tänker Facebook och man tänker Twitter, möjligtvis 
YouTube. Han tycker att man ska tala om nya medier i samspel med halvnya och 
gamla medier och om de sociala nätverk som finns utanför dessa medier – bara så 
kan man också bedöma vad vi kan lära om nätet från upproren i arabvärlden. Det 
innebär inte att en rad sociala medier har haft betydelse i det som har hänt – om 
man tolkar begreppet i dess bredaste bemärkelse:

– För visst är väl även ett café i den meningen ett socialt medium med stark posi
tion, inte minst i Nordafrika. Dit kan man gå för att höra de senaste nyheterna, det 
senaste skvallret och diskutera dagsaktuella nyheter.

Även TV:n kan vara ett mer eller mindre socialt medium. På våra breddgrader 
tenderar TV:n i allt större utsträckning att bli ett individuellt medium där vi sitter 
en och en framför våra skärmar. Men länge har TV:n varit ett familjärt medium där 
man bänkar sig tillsammans i soffan och kollar vad som händer. Som TV fungerar 
i stora delar av Egypten är det i många fall mer socialt än så: det kan vara hela 
kvarter som sitter framför en TV på det lokala caféet eller hos någon som har en 
storbildsskärm. Vilket möjliggör en annan typ av diskussioner och reflektioner 
kring det som sker…

Som på Hylands tid när TV:n var ung och ännu inte i var mans hem, var det nog 
många som tänkte lite nostalgiskt… När man tittade och tänkte kollektivt. HZ

TV och café = sociala medier

Nedslag på Biblioteksdagarna
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Ett samarbetsprojekt mellan 
bibliotek, SFI, Medborgarskolan 
och Centrum för lättläst innebär 
att fler invandrare kan förbättra 
sin svenska och samtidigt få 
tillgång till kulturen. 

 På ett seminarium på Biblio- 
 teksdagarna under rubriken  
 Allas rätt till information, nyheter  
 och litteratur, redovisade Camilla 

Batal som arbetar på Centrum för lättläst, 
att 25 procent av alla svenskar, dvs ungefär 
två och en halv miljon människor, inte klarar att 
läsa en nyhetsartikel och återge innehållet. Det 
handlar om människor som inte på något sätt är 
en homogen massa: barn och unga, ointresserade 
läsare, invandrare, dyslektiker, personer med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med fle-
ra. Och alla har de i regel olika behov.

– Alltför ofta är det ensamma Ulla på biblio-
teket som får ansvaret för att se till att alla som 
saknar förmåga ska få tillgång till kulturen, säger 
Camilla Batal.

Dessbättre finns det bibliotek som sticker ut 
och gör skillnad i sammanhanget.

– Jag heter inte Ulla, konstaterade Strängnäs 
kulturchef, Christer Hermansson, och berättade 
om det medborgarförslag som nu har blivit verk-
lighet och som handlar om att nå fler svenskar 
genom bokcirklar. 

Hösten 2010 fick biblioteket i Multeums 
kultur hus 120 000 kronor i utvecklingsbidrag 
från Kulturrådet när man drog igång projektet 
”LL-läsecirklar för vuxna invandrare i Strängnäs 
kommun”. Ett unikt projekt för demokratin, häv-
dar Christer Hermansson och hänvisar till kom-
munens biblioteksplan där det står att ”integra-
tion och kulturell mångfald” är ett särskilt priori-
terat område. Något som biblioteket tagit fasta på 
i samarbetet med SFI och Komvux, Medborgar-
skolan och Centrum för lättläst. Man har tagit ste-
get från språkcafé och medspråkare till läsecirklar 
varje vecka. Det började med tre pilotcirklar på 
Campus Strängnäs med 18 deltagare. Biblioteket 
och Medborgarskolan stod för cirkelledare, som 
i sin tur fick handledning av SFI. LL-förlag spons-
rar projektet med böcker som är väl lämpade som 
en ingång till den svenska litteraturen. Det finns 
olika svårighetsnivåer att välja på: från A-D. Varje 
deltagare har fört loggbok för att dokumentera 

processen. Varje deltagare har också fått välja LL-
bok och fått ett eget exemplar av PA Fogelströms 
Mina drömmars stad. 

– Genom bokcirklarna där deltagarna läser och 
diskuterar kvalitetslitteratur får man en chans att 
få ett språk för att kunna göra sin stämma hörd i 
en demokrati, säger Christer Hermansson. 

Åsikterna hos deltagarna om den aktuella bo-
ken har varit att det är ”en riktig bok” och att ”bo-
ken är bra men inte spännande”. Utvärderingen 
visar också att deltagarna vill läsa och tala om 
böcker, inte en utan helst två gånger i veckan. Det 
har också framkommit att man även vill ha ett an-
nat urval av LL-litteratur.

– CD-böcker efterlyses så att man kan höra det 
korrekta uttalet. Dessutom vill man ha fler lätta 
titlar att välja ur den lättlästa litteraturen. Selma 
Lagerlöf går bra men deckare fungerar inte för 
människor som upplevt krig, säger Christer 
Hermansson. 

Under våren har biblioteket haft fem bokcirk-
lar med 27 deltagare. Två bibliotekarier har varit 
inblandade i projektet. Christer Hermansson 
menar att det är en bra modell som fungerat väl 
eftersom även synpunkter på litteraturutbudet 
kommit fram. Fler vardagsböcker har efterlysts. 
Dessutom har två före detta analfabeter deltagit. 
Samarbetet har inneburit att biblioteket fått bätt-
re kontakt med Komvux och SFI, något som kan 
vara värdefullt i samband med eventuella fram-
tida samarbetsprojekt. Under sommaren ska bib-
lioteket anordna ”cirkel-drop in” för läshungriga 
människor. En bokcirkel som leds av Roggebiblio-
tekets Ruth Lundström, numera pensionär men 
fortfarande en mycket läsande bibliotekarie. 

2009 var Strängnäs bibliotek nominerat till 
Årets LL-bibliotek.

ÅE

Nytt biblioteks-
magasin 
BTJ satsar på att ge ut en 
kundtidning kallad Avista. Två 
nummer om året är det tänkt att 
bli. Ett litet trevligt och påkostat 
blad som produceras av medie
kommunikationsbyrån Cox AB. 
Jenny Poncin är chefredaktör 
för tidningen som naturligtvis 
frontar sina egna produkter som 
ArtikelSök osv. Samtidigt an
nonserar två företag i tidningen. 
”Visserligen finns det redan mer 
politiskt inriktade biblioteks
magasin men vi tycker att det 
även behövs en tidskrift som 
fokuserar på verksamhetens 
konkreta innehåll”, skriver VD:n 
Jonas Arvidsson om varför Avista 
behövs. Innehållet i artiklarna är 
inga nyheter direkt; bibliotek i rö
relse (Bredängs tbanebibliotek), 
profilköp av böcker och kulturella 
mötesplatser (Umeås nya kultur
husbygge). 

ÅE

Bokcirklar för alla – 
även analfabeter

e-bokssamtal
Niclas Lindberg, generalsekrete
rare Svensk Biblioteksförening, 
ledde en paneldebatt om eboks
frågan där Johan Greiff, VD på 
Elib, Anna Lundén på KB, Daniel 
Forsman från Chalmers bibliotek 
och Viktor Sarge, utvecklare på 
Regionbibliotek Halland, med
verkade. Det blev ett samtal som 
fokuserade på pengar och på 
förlagens och bibliotekens roll. 
Förlagen tror att varje ebokslån 
innebär sämre försäljningssiffror, 
något som biblioteken menar är 
rent nys eftersom siffror visar att 
försäljningen av eböcker ökat 
med 25 procent de senaste åren – 
trots biblioteksutlån. Samtidigt 
verkar det som om det finns en 
lösning i sikte och att man är 
beredd att ta ansvar vad gäller 
distribution. Enligt avtal mellan 
förlag och bibliotek står det 
också skrivet att när lånen ökar 
i volym ska priset sänkas. I dag 
gäller ju det omvända.  ÅE

Litteratur är kul!
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BBL kommentar

 Drömmen om inskränkninGar i upp-
hovsrättslagen som medger att ABM-sek-
torn befrias från kostnader för tillgänglig-
görande av upphovsrättsligt skyddat ma-

terial, lär förbli en dröm. Upphovsrättsutredningens 
delbetänkande Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) före-
slår kollektiva avtalslicenser och förslaget är för närva-
rande på väg mot en lagrådsremiss. Efter den följer en 

proposition, därefter ett beslut i riksdagen. 
En lagändring kan träda i kraft redan 2012. 

KB har via sin jurist varit representerat 
i utredarens expertgrupp och har på olika 
sätt agerat för att förslaget ska antas. Nå-
gon mera realistisk lösning på problemet 
med inlåsning av upphovsrättsligt skyddat 
material har knappast presenterats. Starka 
krafter inom EU har dock kämpat mot den 
nordiska modellen med kollektiva avtals-
licenser.

I februari uppvaktade KB tillsammans 
med företrädare för SVT och de upphovs-
rättsliga organisationerna, justitieminister 
Beatrice Ask för att yrka på att delutred-
ningen skulle brytas ut ur den då ännu 
oavslutade upphovsrättsutredningen och 
snarast möjligt särbehandlas. Justitieminis-
tern uttalade sitt stöd för en sådan behand-

ling. Parallellt med denna utveckling i Sverige, svängde 
opinionen inom EU. En starkt bidragande orsak var 
de nordiska ländernas gemensamma agerande via 
national bibliotekens jurister. 

KB har agerat även på andra sätt. 2009 enades Svens-
ka Förläggareföreningen (SvF) och Sveriges Författar-
förbund (SFF) kring en idéskiss rörande digitalisering 

av det litterära kulturarvet – Sveriges Digi-
tala Bibliotek. KB och SFF undertecknade 
samtidigt en avsiktsförklaring rörande 
pilot projektet Fyrtiotalisterna, en digital 
presentation av det litterära fyrtiotalet. 
Ett avtal som reglerar projektet har senare 
tecknats mellan KB, SFF och Bildkonst Upp-
hovsrätt i Sverige (BUS) biträder idéskissen. 

Pilotprojektet bör ses som upptakt till den 
nyordning, där kollektiva avtalslicenser ger 
legala förutsättningar för tillgängliggörande. 

Rättighetsklareringen av de aktuella verken, som 
under projektperioden sker enligt en särskild modell, 
är ännu inte avslutad. Svårigheter som dykt upp under 
resans gång har samtidigt belyst vikten av att testa olika 
materialkategorier och att föra en dialog med såväl 
rättighetshavarna och deras organisationer som med 
utgivarna. 

Sedan något år tillbaka för KB en dialog med flera 
upphovsrättsliga organisationer och avser att avtala 
med den eller dem, som bäst företräder rättighets-
havarnas intressen. En lämplig förhandlingsordning 
ska tas fram liksom en metod för att kostnadsberäkna 
licenserna. Denna process skulle vara betydligt enklare 
om digitaliseringen haft en grundfinansiering, så att KB 
tydligt kunde kommunicera sina digitaliseringsplaner 
till såväl upphovsrättsliga organisationer som förlag 
och producenter samt ABM-sektorn. 

Kostnaderna för de kollektiva licenserna måste för-
delas på olika användargrupper, i första hand lärosäte-
nas bibliotek, och staten måste tillskjuta medel. Det di-
gitaliserade materialet kommer sannolikt i flera fall att 
vara intressant även för andra användargrupper och det 
gäller då att hitta matchande avtalsparter. 

Regeringens inledda arbete med en digital agenda 
för Sverige och En nationell strategi för digitalisering, 
digitalt bevarande och digital förmedling av kultur-
arvet, kommer förhoppningsvis att ge resultat. Med så-
dana politiska styrdokument bör det bli lättare att upp-
rätta handlingsplaner för digitaliseringen. KB avser att 
driva samordningen bland annat via sin egen nationella 
referensgrupp med dess expertgrupp för samordnad 
digitalisering och via Riksarkivets ABM-inriktade sam-
ordningssekretariat. 

Rom byggdes inte på en dag. Digitalisering i be-
märkelsen ”fångst” är en snabb process men den 
digitala revolutionen består kanske mindre av teknik 
än av nya arbetssätt och användarmönster liksom av 
en ny ekonomisk och juridisk ordning. Varken länder, 
institutioner eller individer kan uppträda som solitärer 
och minnesinstitutionerna måste framdeles samverka, 
inte bara med varandra utan även med marknaden. 
Kungliga biblioteket testar för närvarande nya affärs-
modeller. 

Magdalena Gram
Biträdande riksbibliotekarie

KB och upphovsrätten

Magdalena Gram.
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” Pilotprojektet bör 
ses som upptakt 
till den nyordning, 
där kollektiva 
avtalslicenser 
ger legala 
förutsättningar för 
tillgängliggörande.”
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 Varje vecka kommer våra största tidningar ut 
med svällande bostads- och heminredningsbi-
lagor. Och det är många som läser dem, har jag 
insett. Många fler än de som faktiskt är på bo-

stadsjakt. Jag kan också förstå intresset, för det hand-
lar ju om en direktinsyn i de ideal som råder idag. Inga 
skämt om ljust & fräscht och egotrippad heminred-
ningsmani tycks ju kunna rubba drömmen om det per-
fekta boendet. 

Men när man studerat annons efter annons lite när-
mare, med det ena superobjektet efter det andra, slås 
man plötsligt och med stark kraft av att dessa bostäder, 
som annars tycks ha allt man kan önska sig, saknar en 
företeelse som brukar finnas i ett hem: här finns i stort 
sett inga bokhyllor och inga böcker. På sin höjd ligger 
det några stora, påkostade volymer om konst, trädgård 
eller hantverk på ett bord eller på en låg hylla. 

Det är rätt märkligt. Och inte har det väl alltid sett ut 
så? Om inte minnet fullständigt sviker mig var bilden 
ganska annorlunda för så där en tjugo år sedan. Då lu-
tade det borgerliga idealet mera åt bildad, avspänd ge-
mytlighet och det var en känsla som gärna frammana-
des av välfyllda bokhyllor i mörka träslag och en vackert 
sliten läderfåtölj vilande i det mjuka skenet från en Poul 
Henningsen-lampa.

Men i dag är böcker uppenbarligen knepiga. De ris-
kerar att förstöra designupplägget eftersom de är så 
plottriga och skapar en visuell oro omkring sig. Ser man 
till innehållet blir saken ännu mer problematisk. Böcker 
pekar helt enkelt åt för många olika håll samtidigt. Den 
som besöker ett hem där det finns böcker på längden 
och tvären i varje rum kan lätt få en känsla av att ägaren 
saknar målinriktning och aldrig gjort upp en ordentlig 
karriärplan. 

Dessutom alstrar böcker damm, som bekant.
Den som är lycklig ägare till en villa och inte vill skilj-

as från sin gamla boksamling kan förstås alltid flytta ner 

rubbet i källaren och där skapa ett litterärt inferno där 
inga normala mäklarregler gäller.

En sak är klar. Den nya motviljan mot fysiska böcker 
samverkar lyckligt med den tekniska utvecklingen. Alla 
brokiga, färggranna böcker och tidskrifter, alla konvo-
lut och plastaskar för skivor och kassettband och VHS-er 
behövs helt enkelt inte längre, nu när medieinnehållet 
retirerar in i datorer och mp3-spelare, Ipods och Ipads. 

Kanske kan litteraturen i sin nya spöklika skepnad 
göra comeback i designgenerationens hem? Fast det 
kommer vi inte att märka i så fall. Och man kan ha sina 
tvivel.

Den här processen är i full gång och den kommer 
att gå fortare och fortare. Men någonstans, på någon 
punkt, tror jag att det kommer att uppstå ett motstånd. 
Och det kommer att vara hårt. För det är något särskilt 
med boken. Books are different, brukar det heta. Det är 
en svårbevisad utsaga. Men ändå förmodligen sann i 
någon mening.

Faktum är att den gamla codexen nu är mera om-
huldad än någonsin. Och inte bara själva boken utan 
också ställen där man kan möta den, som bibliotek och 
antikvariat. Boken har blivit ett mytiskt föremål och 
vandrat över till fiktionen; till populärromanen, decka-
ren, filmen, TV-serien. 

Jag minns fortfarande den där gryningen när pappa förs
ta gången tog mig med till De bortglömda böckernas grav
kammare. Det var en av de första spirande sommardagar
na 1945 och vi promenerade genom gatorna i ett Barcelona 
som låg insvept i askgråa skyar under en beslöjad sol som 
rann ut över Rambla de Santa Mónica i girlanger av fly
tande koppar.

Citatet är upptakten till Vindens skugga, spanjoren Car-
los Ruiz Zafóns bästsäljande roman från 2001. Både 
den och uppföljaren Ängelns lek fullkomligt vältrar sig i 

 – mer ute och mer inne än någonsin
Boken
Jan-Erik Petterson går på strövtåg i underjordiska magasin och 
funderar över den romantiska för att inte säga mystiska aura som alltid 
omgett boken.

Av Jan-Erik Pettersson

→
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romantik kring gamla böcker. Boken är besjälad, påstår 
Zafón. För varje gång en bok byter ägare, för varje gång en 
läsare låter sin blick glida över dess sidor, växer sig bokens 
själ allt starkare. När ett bibliotek läggs ned, när en bok
handel slår igen, när böcker faller i glömska, då träder vi 
böckernas beskyddare, in och ser till att de hamnar här.

Och människor som sysslar med sådana, till exempel 
bibliotekarier och bokhandlare, framställs som spän-
nande och kanske rent av lite farliga personer. En hem
lig sekt av alkemister som konspirerade bakom ryggen på 
världen. 

Zafóns romaner är inte ensamma utan ingår snarare 
i en hel genre som vi kan kalla litterära mysterier. Um-
berto Ecos Rosens namn och A S Byatts De besatta, som 
båda kom ut på 1980-talet, var en sorts riktningsgivare. 
I dag har de fått många efterföljare, som väl tyvärr säl-
lan är av samma litterära kraft. Det är böcker som His
torikern av Elizabeth Kostova, Den trettonde historien av 
Diane Setterfield, Shakespeares hemligheter av Jennifer 
Lee Carrell, Slutet på Mr Y av Scarlett Thomas, Var är 
Jane Eyre av Jasper Fforde. 

Men även om en del av de här böckerna inte är några 
litterära mästerverk är det lätt att gripas av den sugges-
tion som utgår från dem. Kanske bär många av oss på en 
längtan efter att fly bort från ”ljust och fräscht”, gå ner i 
labyrinten, låta oss ledas av slumpen och hoppas på att 
det oväntade och mirakulösa ska hända. 

Jag fylls av ett äventyrsdoftande välbehag när jag vand
rar bland hyllorna som trängs med varandra och är vid
skepligt säker på att någon etablerad hierarki av bokstäver 
eller siffror en dag kommer att föra mig till en utlovad de
stination, som Alberto Manguel skriver i sin bok Nattens 
bibliotek.

Men den bokens underjordiska labyrint, det flät
verk av gångar, tunnlar, trappor avsatser, broar och hyl
lor proppfulla med böcker, som vi söker lär vara svårt att 
hitta i sinnevärlden. I alla fall i den svenska. KB:s under-
jordiska kulvertar med sina sju hyllmil bokhyllor och 
2,7 miljoner volymer är väl det närmaste de bortglöm-
da böckernas gravkammare man kan komma i det här 
landet. Och i Stockholm finns också stadsbibliotekets 
underjordiska magasin som har lite mer mänskliga pro-
portioner. 

Patrik Schylström, bibliotekarie och programansva-
rig på Stockholms stadsbibliotek, vet allt om magasi-
nen och han berättar att de rymmer ungefär 400 000 
böcker. Det är nästan lika många som enligt förmodan 
fanns i det antika Alexandriabiblioteket där man ansåg 
sig ha samlat allt vetande i världen. Fast där var det för-
stås inte inbundna böcker på hyllorna utan papyrusrul-
lar.

Patrik Schylström leder någon gång ibland guidade 
turer ner i denna underjord.

Och visst har folk en ganska så romantisk uppfattning 
om vad som väntar där, säger han.

Kanske blir de snabbt besvikna, för inte är det särskilt 
romantiskt här nere, och inte någon labyrint heller utan 
raka gångar med identiska, relativt moderna och prak-
tiska hyllsystem där alla skrifter är noga ordnade, klas-
sificerade och katalogiserade. 

Så måste det förstås vara, för som låntagare vill vi inte 
att den bibliotekarie som stiger ner i underjorden efter 

en bok åt oss ska gå vilse och komma tillbaka efter tre 
dagar, inte med den beställda boken utan med någon-
ting som hon eller han hittade av en slump. 

Men ändå. Blotta tanken på att någonting är stängt el-
ler svåråtkomligt gör att vi blir fascinerade och lockade, 
som när vi läser om klosterbiblioteket i Umberto Ecos 
Rosens namn:

Biblioteket har framgått ur en plan som förblivit höljd i 
dunkel för alla under århundradenas lopp och som ingen 
munk är kallad att känna. Endast bibliotekarien har fått 
veta hemligheten av den föregående bibliotekarien och ger 
den vidare under sin livstid till den biträdande biblioteka
rien på det att döden icke måtte överrumpla honom och 
beröva kommuniteten detta vetande. Och hemligheten för
seglade bådas läppar. Endast bibliotekarien har rätt, för
utom att veta, att röra sig i böckernas labyrint, han ensam 
vet var han skall finna dem och var han skall ställa dem 
tillbaka, han ensam är ansvarig för deras bevarande.

Men William från Baskerville, hjälten i romanen, kan 
inte godta ett sådant förbud. Han inser att bibliotekets 
mystiska slutenhet har kommit till för att hindra kun-
skaperna att spridas och sanningen om klostret att kom-
ma i dagen. Som den detektiv han är måste han tränga 
sig in i biblioteket och avslöja dess hemligheter.

Men även bortsett från extremfall som Ecos klos-
terbibliotek så finns det onekligen en gammal slitstark 
bibliotekstradition som går ut på att hålla besökarna 
kort. Att man måste göra sig moraliskt förtjänt av att 
få tillgång till bokskatterna. Ungefär som Primo Levi 
beskriver sin ungdoms bibliotek i Turins kemiska in-
stitut: endast den som drivs av ett absolut nödtvång eller 
en oemotståndlig lidelse skulle godvilligt underkasta sig de 
försakelsens prövningar som fordrades för att han skulle 
slå i volymerna. Bibliotekets öppettider var korta och nyck
fulla, belysningen matt, registerkorten i oordning; på vin
tern ingen uppvärmning; inga stolar utan obekväma och 
bullrande metallpallar och slutligen var bibliotekarien en 
inkompetent och oförskämd knöl…

I dag finns kanske inte så många hemligheter kvar 
att avslöja i biblioteksvärlden. Alla offentligt finansie-
rade bibliotek i landet är så vitt jag vet tillgängliga för 
allmänheten. 

Och bibliotekarierna kämpar för att det ska vara så 
lätt och bekvämt som möjligt att låna böcker. De rum 
som är slutna, alltså magasin och liknande, är det av 
brandsäkerhetsskäl och för att det är för trångt att vistas 
där. 

Men visst finns det en dröm, om att kunna öppna upp 
magasinen för allmänheten, säger Patrik Schylström. 
Böckerna där nere är ju till för att de ska lånas. Och det 
är ett bekymmer att det sker så sällan. Omsättnings-
hastigheten på de magasinerade böckerna är bara 0,6 
gånger per år.

Men det är verkligen en skatt som vilar här nere. Det 
finns en del riktigt gamla böcker men de är undantag. 
Tyngdpunkten ligger på 1900-talet, inte en komplett 
samling förstås, bara KB har skyldighet att samla och 
bevara allt. Men det är ändå en samling av litteratur 
som aldrig skulle kunna återskapas om den skingrades. 

För att skapa intresse kring de magasinerade böck-

→
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erna har biblioteket introducerat ett projekt som man 
kallar Långa svansen där man arbetar med olika teman; 
tidigare 1930-tal och 1960-tal och just nu förbjudna 
böcker. 

Böcker som kommer upp i ljuset lånas nästan alltid 
ut. Men mycket förblir ändå undanskymt. Och om det 
inte lånas alls riskerar det att hamna under fallbilan. 
Principen är att det som inte varit utlånat på ett år flyt-
tas ner i magasinet och det som inte lånats på tio år gall-
ras bort. Men det sker naturligtvis inte mekaniskt utan 
med urskillning, framhåller Patrik Schylström.

Problemet är att det inte finns något ledigt hyllut-
rymme i magasinen och heller inga fysiska möjligheter 
att bygga nya underjordiska lokaler i anslutning till de 
befintliga. Så när nya böcker köps in, måste det gallras 
i samma omfattning. Dock försöker man i första hand 
gallra ut sådana böcker som det finns flera exemplar av.

Gallringar av böcker och andra tryckta skrifter är 
ändå en kontroversiell sak och ska också vara det. I 
USA har det till exempel förts en hård och ibland hätsk 
debatt kring kultförfattaren Nicholson Bakers kritiska 
åsikter om utgallringar som han uttryckt i flera artiklar 
och i boken Double Fold. Baker har väl närmast blivit 
klassad som de amerikanska bibliotekariernas fiende 

nummer ett, men otvivelaktigt har medvetenheten om 
vad som kan gå förlorat vid mikrofilmning och digitali-
sering ökat på grund av debatten.

Den nya tekniken kan vara både ett skäl att göra sig 
av med tryckta böcker och ett kraftfullt redskap för att 
nå fram till dem. Vi kan numera sitta hemma på kam-
maren och använda datorn som ficklampa när vi letar 
gamla titlar i bibliotekens gömmor, i magasinen eller i 
antikvariatens hyllor.

Den gamla, traditionella boken förefaller både mer 
ute och mer inne än någonsin. Det är paradoxalt men 
helt rimligt. Väldiga klyftor öppnar sig men de ser an-
norlunda ut än vi är vana vid, för de handlar kanske inte 
alls om generationsskillnader och inte heller om klass 
eller om kön utan om mera svårgripbara saker som livs-
stilar och värderingar. Vissa kommer att läsa böcker 
som aldrig förr, gamla som nya, tryckta på papper, upp-
hämtade ur mörka magasin eller i digitala medier, kvit-
tar vilket. Andra ger inte ett vitten för gamla-böcker-
romantik. De har allt de anser sig behöva av underhåll-
ning och kunskap i poddan och paddan, de vet precis 
vad som är dagens snackis, de listar allt och rangordnar 
allt, har högsta betyg i skolan och alltid alla rätt i Jeopar-
dy och de kommer aldrig att läsa en bok i hela sitt liv. ■
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 För sådär tio år sedan deklarerade en nytillträdd chefre-
daktör på en av Sveriges största tidningar att redaktions-
lokalernas gardiner skulle bort. 

För att visa hur det skulle gå till rev han med yviga ges-
ter ned närmaste gardinuppsättning. Den samlade skaran journa-
lister reagerade lite olika på det där, somliga förbryllade, andra app-
låderade entusiastiskt och erbjöd sig att hjälpa till. 

Entusiasterna hade fattat galoppen. Det här var den nye chefens 
sätt att markera nya tider och bokstavlig ”transparens”. Vad som 
mer exakt menas med den där genomskinligheten var och är höljt 
i dunkel, åtminstone är det inte glasklart att transparens märks i 
verksamheters vardag. 

Men själva begreppet är som bekant oumbärligt i varje strategi-
dokument. ”Transparens” och management-by-ommöblering in-
går i den nya anti-elitismen, korståget mot det gamla, mot allt som 
”sitter i väggarna” och dit kan man förstås räkna gardiner.

Enligt den anti-elitistiska läran kan möbler besitta närmast ma-
giska egenskaper. Katedern i skolan är ett slitstarkt exempel på att 
döda föremål tillskrivs onda krafter. Varje längre diskussion om 
utbildning måste innehålla ett rituellt avståndstagande till Den 
Gamla Katederskolan. Som om kateder vore synonymt med kada-
ver (som i kadaverdisciplin).

Anti-katederismens motsvarighet inom ABM-sektorn är demo-
nisering av diskarna. Lånedisk och informationsdisk räknas inte 
bara till gammel-möblemanget, de står också för Ett Utestängande 
Ovanifrån-perspektiv och Skickar Helt Fel Signaler. 

Jag har hört lånediskar beskrivas som om de vore något slags el-
stängsel som bryskt stänger ute potentiella besökare = de unga. 

Jag har hört informationsdiskar problematiseras som ”krä-

vande”, så till den grad att nya besökare tros vända i dörren, vett-
skrämda vid åsynen av denna inredningsdetalj, också när disken är 
obemannad. 

Det fascinerande är att de som påstås bli rädda undantagslöst är 
”de unga”. Alltså generationer som reser världen runt, som inte kan 
tänka sig något roligare än att framträda offentligt, gärna i någon 
huvudroll; Generationer som inte kännetecknas av äldre årgångars 
försagdhet i förhållande till myndigheter och auktoriteter.

Så hur ska man då förstå ABM-chefers och andras besatthet av 
strategisk inredning? Varför tror så många att ”förnyelse” kan ske 
med hjälp av möbelfördrivning? 

Jag kan tänka mig att det handlar om känslan av att kunna åstad-
komma någonting alls. Att slita ner gardiner och forsla bort diskar 
må framstå som tämligen primitiva besvärjelser men det blir ändå 
ett sätt att demonstrera handlingskraft. 

Inom informations- och kunskapssektorn är ju annars förutsätt-
ningarna för expansion minimala. 

Så vad ska chefer och ledningsgrupper då ägna sig åt? 
Förutom det trista krympandet, sparpaketen och minskandet av 

luft i organisationerna? 
Man får förstå att det utifrån dessa snåla förutsättningar blir fres-

tande att gå lös på inredningen. 
Att i det läget påpeka för chefen att den som får solen i ögonen 

(genom gardinlösa fönster) inte kan se klart är lika bortkastat som 
att säga att luft i organisationen är en förutsättning för att kunna an-
das. 

Och det är ju hursomhelst en uråldrig veckotidningssanning att 
det alltid piggar upp att möblera om. 

Det piggar upp 
att möblera om
– några funderingar 
kring lånedisken

Av MarieLouise Samuelsson
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 Viktor ömans uppsats ”Managementska 
låneord bland låneböckerna. Om biblioteka-
riers attityder till marknadsmetaforer på bib-
lioteket”, ger inga exakta svar på den frågan. 

Men han är inte heller ute efter det utan snarare vill han 
ställa frågor i förhoppningen om en diskussion om or-
dens makt. 

Utgångspunkten är att språk knappast är något neu-
tralt kommunikationsverktyg utan i hög grad styr upp-
levelser och förhållningssätt. 

Han har alltså valt att kalla det undersökta språket 
för ”managementska”, vilket är ett lån från Lars Melin, 
docent i svenska vid Stockholms universitet och förfat-
tare till boken Corporate bullshit. I den definierar Melin 
två sektorsrelaterade ”modeordsdialekter”, närings-
livssektorns ”managementska” och offentliga sektorns 
”socialsvängska”. Numera är dessa ”dialekter” sektors-
överskridande. 

”Kundorientering” är inte längre förbehållet vinst-
drivande företag. Företagen å sin sida betonar sådant 
som känslomässig intelligens och sociala nätverk. 

Melin skriver om ”managementska” som något som 
länge var ”kostymernas” språk och Viktor Öman vill 
titta närmare på hur kostymterminologin har tagits 
emot ”av en yrkesgrupp vars kavajer traditionellt varit 
inte av nypressad ull, utan av armbågslappad manches-
ter”. Vilket, apropå hur ord uppfattas, knappast kan sä-
gas vara någon könsneutral definition av bibliotekarier 
utan snarare ett resultat av uppsatsförfattarens formu-

leringsglädje. 
Det är också en styckvis rolig uppsats, 

med samtidshistoriskt perspektiv på hur det 
privata företagandets praktik och teorier 
blivit självklara också i icke-kommersiella 
sammanhang. Självklarheten har alstrat be-
greppet New Public Management, (NPM), 
som markerar att den offentliga sektorns 
regelverk har ersatts av ”målstyrning” och 
krav på ekonomisk rationalitet. 

I Sverige har marknadsinflytande på bib-
lioteksverksamhet ofta blivit lika med pri-

Månadens uppsats MarieLouise Samuelsson

Nyspråket – ingen stor sak 
för bibliotekssektorn
Vad händer med biblioteksverksamheten när man talar om ”kunder” istället 
för ”besökare”? Hur uppfattar bibliotekarier det språkbruk som hämtats från 
marknadsretoriken och som används i och om offentlig sektor, inklusive biblioteken? 

vatisering och bibliotek på entreprenad. 
Men marknadsspråket används också för bibliotek i 

offentlig regi, som t ex när ”besökare” blir ”kunder”. 
Kund-ordet är ett tecken på marknadsorienteringen, 

samtidigt som ordets insteg i offentlig sektor också 
förändrar den gängse betydelsen av ordet ”kund” som 
lika med någon som betalar för en tjänst eller produkt. 
Viktor Öman påpekar att ”bibliotekskund” kan tolkas 
som en uppgradering i positiv riktning genom att be-
greppet kund kan komma att signalera en mer aktiv be-
sökare, någon som förväntar sig (bättre) service. 

Så vad tycker då bibliotekarierna, om ”marknads-
tänket” och om själva språket? Viktor Öman har använt 
en språkexperimentell metod, Matched Guise Techni-
que, (MGT), i en enkät riktad till 500 slumpmässigt ut-
valda bibliotekarier, dokumentalister och biblioteks-
chefer verksamma på folk- och forskningsbibliotek.

319 lämnade in godkända svar vilket utgör ett större 
underlag än vad som brukar förekomma i magisterupp-
satserna. 

Bibliotekspersonalen fick ta ställning till en text, 
”Biblioteksplan för Stockholmsregionen”, som mani-
pulerats (enligt MGT-metoden) i två versioner så att den 
ena innehöll flera ”managementska” uttryck och den 
andra färre. 

Den förstnämnda berättade – för att ta ett mycket 
tydligt exempel – om ”marknadsföringsinsatser”, vilket 
i den andra texten ersattes av ”insatser för att nå ut till 
allmänheten”. 

Enkäten visade att texten som var mindre kryddad 
med marknadsspråk upplevdes som något mer intres-
sant och (den fiktiva) skribenten som en aning mer ”in-
satt, sympatisk och trovärdig”. Särskilt forskningsbib-
liotekarier tolkade lägre frekvens av ”managementska” 
som tecken på trovärdighet. 

När det gäller den marknadsspråkskryddade texten 
uppfattade läsarna skribenten som yngre. Den uppfatt-
ningen var främst företrädd bland de läsare/biblioteks-
personal som tagit examen på 1980-talet eller senare 
samt hos de läsare som inte hade någon chefsposition. 

Skillnaderna i tolkning var dock inte tillräckligt stora 

Viktor Öman
Managementska låneord 
bland låneböckerna. Om 
bibliotekariers attityder 
till marknadsmetaforer 
på biblioteket. 
Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid 
institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap, Biblio-
tekshögskolan 2010. 
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för att hävda att de skulle vara allmängiltiga för alla bib-
liotekarier. Slutsatsen blir i stället att bibliotekspersona-
len sannolikt inte har så starka åsikter, varken positiva 
eller negativa, till användningen av managementspråk 
för att beskriva biblioteksverksamhet. 

Ett av Viktor Ömans tankespår är också att motstån-
det mot den affärsmässiga retoriken skulle kunna vara 
betydligt starkare utanför bibliotekssfären. 

Han exemplifierar med författaren Andrzej Tichys 
debattartikel i samband med Malmö stadsbiblioteks 
”massgallring”: ”Vilka ideologiska krafter är det som lig
ger bakom marknadstänkandet och nyspråket? Och vilka 
konsekvenser får det att vi betraktas som kunder och inte 
som nyfikna och engagerade medborgare (det vill säga del
tagare i kulturellt och politiskt liv) när vi träder in i detta 
nya bibliotek?”

Tichy samlade också 18 författare till ett upprop mot 
Malmös biblioteksvision – ett upprop som bemöttes av 
62 bibliotekarier (från hela Sverige) som invände mot 
författarnas kritik. Öman betonar att det naturligtvis 
inte går att dra bestämda slutsatser utifrån enstaka 
debattartiklar. Men hans slutsats att bibliotekarier och 
annan bibliotekspersonal inte reagerar mot marknads-
retoriken stärks av att det i enkäten fanns möjlighet att 
lämna ”fria kommentarer”, något som utnyttjades av 57 
av dem som medverkade. 

Endast tre av dessa kommenterade ”manage-
mentskan”, två av dem var starkt negativa till ord som 
”biblioteksprodukter”. 

De övriga fria kommentarerna innehöll kritik av 
bägge textversionerna, men missnöjet gällde då att det 
var allmänt trist läsning; byråkratprosa, överformellt, 
o inspirerande. 

Det som uppfattades som ”byråkratiskt” fick också 
enstaka lovord: ”Korrekt och klar text rent språkligt och 
även innehållsmässigt. Visst, inte jättekul skriven men 
hellre formell och begriplig än skojig och obegriplig.” 

Nej, det här är ingen forskning som levererar bestäm-
da svar, men Viktor Ömans förhoppning är att uppsat-
sen ska fungera som maning till en fortsatt diskussion 
om managementvokabulären: Den som lånar in mark-
nadsbegrepp bör fundera på vilken betydelse de har fått 
och får för bibliotekens verksamhet. 

SöktjänSten Fakta & ForSkning
Är du intresserad av att läsa om boksvinn vid forskningsbib-
liotek, barns sökvanor eller alternativa hyllplaceringar? Då 
ska du söka bland Master- och magisteruppsatser på Svensk 
Biblioteksförenings hemsida. Under Fakta & Forskning finns 
en söktjänst där de biblioteks- och informationsvetenskap-
liga uppsatserna sedan 2008 ingår. Via söktjänsten kan alla 
uppsatser som publicerats elektroniskt – vilket är så gott 
som samtliga – laddas ner i fulltext.

Uppsatserna är indelade i ett trettiotal ämneskategorier, 
bland annat användarvanor, bemötande, bibliometri, in-
formationskompetens, lokaler, marknadsföring, pedagogik 
och vetenskaplig publicering. Uppsatserna kan även sökas 
utifrån den bibliotekstyp uppsatsen berör och förstås också 
författare, titel, år och lärosäte.

Krönika Erik Lindfelt

Både bredd och djup!

 Mitt e-brev Gick ut till hela biblio-
tekspersonalen klockan 08.33:

”Jag har förstått att alla inte delar 
mitt beslut om en satsning på Mar-

git Sandemos Sagan om Isfolket. Men som jag sagt 
många gånger måste ett folkbibliotek stå för såväl 
bredd som djup, därför tar jag – med förlov sagt – 
ganska lätt på protesterna.”

Sedan följde en redogörelse för hur ett ”mycket förmånligt” pris om 3 700 
kronor förhandlats fram. Inte bara ”för de 87 volymer som hittills kommit ut i 
Sverige, utan också för de fyra som ännu inte blivit översatta från norska”. Alla 
Jönköpings kommuns 16 biblioteksenheter skulle få varsin sändning. Medgav 
dock vissa problem för talboksavdelningen som skulle föra över allt till DAISY. 
Respektive biblioteks mediebudget skulle belastas genom central fördelning av 
totalfakturan. 

Det blev tyst i korridoren när mejlet plingade till i datorerna. En filialföre-
ståndare ringde på studs och kämpade med gråten i halsen; nästa halva hennes 
bokanslag skulle gå åt i ett nafs. 

Andra svor tyst. Tills någon uppmärksammade dagens datum: den första 
april.

Som nyutnämnd chef – året var 2004 – kan man kosta på sig vissa hyss. 
Nu låg det ett korn av sanning i mitt aprilskämt. Varför just Sandemo skulle 

vara totalförbjuden på bibblan har jag aldrig fattat (däremot fattar jag att det inte 
är stor litteratur). Som en rest av mitt regemente finns numera också ett tjugotal 
Sandemoposter i Jönköpingsbibliotekens katalog. 

I grunden fanns mitt credo: både bredd och djup! Ett på folkbiblioteken idag 
ganska sällan ifrågasatt, även om det då och nu puffar upp små debatter. Oftast 
kommer dock kritiken utifrån. 

På massmediesidan förhåller det sig annorlunda. Debatten om public ser-
vice kokar ofta ner till just detta. En ohelig allians av borgerliga finfnysare 
(som tycker att Melodifestivalen är för låg), vänstermoralister (som tycker att 
Melodifestivalen är för kommersiell) och nyliberala blå khmerer (som tycker att 
Melodifestivalen är så populär att den bör säljas ut). Fronten enar sig om det som 
publiken skall uppfostras med: samhällsprogram, teateruppsättningar, klassisk 
musik. Typ. I den nyliberala versionen dock satt på svältkost. När SVT1, P3 och 
P4 sålts och resterna skall tuggas genom finansdepartementets budgetkvarn 
blir det inte mycket stålar kvar. 

Men public service är just public service genom sin blandning. Såväl radio-
sport som Robinson, Ring så spelar vi och radioteater, både dansband, doku-
mentärer, Dostojevskij och Dvořák. 

Kvalitet brukar honnörsordet vara för dem som vill begränsa och smalna av. 
Ett förrädiskt ord som jag skyr. För vad är kvalitet? Sandemo enligt gängse lit-
teraturnormer definitivt inte. Men för dem som vill läsa henne? Och det var ju en 
hel del (”det kom ju folk hit som vi aldrig hade sett här”, som en bibliotekarie an-
förtrodde mig när man för en massa år sedan – långt före min tid – faktiskt bjöd 
in författarinnan i egen hög person och lät en bokhandel sälja hennes böcker – 
dock ej till biblioteket). Idag är kanske tanten mindre efterfrågad. Läckberg och 
Larsson går bättre. 

Folkbiblioteken skall vara public service i dess bredaste mening. Alla behöver 
inte älska allting. Och det smalare kan gärna lyftas fram extra. Men varför på 
Manga-böckernas bekostnad?

Ber – med dessa rader – att få tacka för mig som krönikör. Samt önska alla en 
trevlig sommar!
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Utblick Tottie Lönn

DANMARK

Olika val av bibliotek
Stor eller liten biblioteksbyggnad? Århus 
och Köpenhamn har valt olika strategier. 
Köpenhamnarna får nöja sig med ett re-
noverat huvudbibliotek. Renoveringen av 
huvudbiblioteket i Köpenhamn fortsätter 
nu efter ett halvårs uppehåll. Första etappen 
är klar och politikerna satsar totalt 15 miljo-
ner. En renovering av den gamla, men cen-
tralt belägna byggnaden, är betydligt bil-
ligare än de 700–800 miljoner kronor som 
ett nytt huvudbibliotek beräknas kosta.

Århus satsar stort på att skapa Nordens 
största folkbibliotek, Multimediehuset 
”Urban Media Space”, dubbelt så stort 
som huvudstadens huvudbibliotek. Enligt 
planen ska det stå färdigt i slutet av 2014.

(Politiken 2.4.2011, www.urbanmedia-
space.dk, Danmarks Biblioteker 2011:3 m fl)

Dyra lån
De digitala biblioteksmaterialen är för dyra 
för biblioteken. Kostnaderna framgår av 
statistik i Kommunernes Landsforenings 
nyhetsbrev Momentum, som refereras i 
Søndag Aftens majnummer.

Kostnader för olika lån i danska kronor 
enligt Momentum:

Utlån av en e-bok kostar 16,70 kr. 
Utlån av en tryckt bok kostar 7 kr. 
Utlån av en nätljudbok kostar 26,70 kr. 
Utlån av en ljudbok på cd kostar 13,15 kr. 
Utlån av ett musikalbum genom nät-

musik kostar 5 kr.
Utlån av en musik-cd kostar 2,25 kr.
Siffrorna baserar sig på rena material-

utgifter, dvs inköp och iordningsställande. 
De ger alltså inte hela bilden, som natur-
ligtvis är betydligt mer komplicerad än så. 
”Det finns ingen enkel sanning hur mycket 
digitala biblioteksmaterial ska kosta. Det 
enda säkra är att de digitala materialen är 
för dyra”, skriver Søndag Aften.

I branschtidskriften Bogmarkedet me-
nar man däremot att förlagen måste se upp 
så att de inte ödelägger sina möjligheter på 
den kommersiella marknaden genom att 
sänka priset till biblioteken för mycket.

Dragkampen fortsätter.

JAPAN

Efter jordbävningen
I Tohoku-distriktet i nordöstra Japan har 
speciellt prefekturerna i Iwate, Miyagi, Fu-
kushima och Ibaraki drabbats i samband 
med den stora jordbävningen och tsunamin 
i mars i år. Den japanska biblioteksorgani-
sationen undersöker vad som hänt bibliote-
ken. Av en rapport till International Federa-
tion of Library Associations and Institutions 
(IFLA) framgår att prefekturbiblioteken i re-
gionen visserligen har stängts tillfälligt men 
att personalen där är aktiv med att samla in-
formation om biblioteken. Andra regioners 
bibliotek samt Japans biblioteksförening, 
privata institutioner och regeringen försö-
ker bedöma vad man kan hjälpa till med. I 
första hand prioriteras böcker till evaku-
erade barn och liknande uppgifter. Det är 
angeläget att restaurera det förstörda och 
man tänker då ta lärdom av andra länders 
erfarenheter och expertis, skriver general-
sekreteraren för Japan Library Association, 
Matsuoka Kaname, till IFLA i april.

STORBRITANNIEN

Biblioteken utmanas?
Låna av varandra istället för att låna på bib-
liotek? Biblioteksvärlden känner sig inte 
hotad men biblioteksvänner är oroliga 
över online-utlåning av böcker, skriver the 
Guardian. The London Borough of Sutton 
invigde i april ett online-system på internet 
där invånarna kan registrera och beskriva 
egna böcker till utlån och sedan komma 
överens med intresserad låntagare om att 
träffas och överlämna boklånet. Kan det an-
vändas som en ursäkt att stänga bibliotek, 
undrar oroliga biblioteksvänner. Sutton har 
påbörjat en översikt av biblioteksservicen 
för att skära ner biblioteksbudgeten men 
försäkrar att det ska ske genom att minska 
öppettiderna snarare än att stänga biblio-
teken och förnekar att webbplatsen hand-
lar om nedskärningar. En lokal software-
utvecklare har fått 30 000 pund för att 
utveckla idén. Till skillnad från en del bib-
lioteksvänner, tror inte den brittiska biblio-
teksföreningen CILIP att just detta projekt 
kan hota biblioteken. 

USA

Konsten att skaffa resurser
De hårt pressade amerikanska biblioteken 
får nu hjälp med att planera hur de ska kun-
na få fram resurser i dessa svåra tider. En ny 
webbresurs, ”The Frontline Fundraising 
Toolkit”, ger en grundläggande orientering 
i hur de kan utveckla en plan, identifiera 
lämpliga donatorer och utvidga antalet bi-
dragsgivare. Till möjliga donationer hör t ex 
sådana som ges för att hedra eller minnas 
någon. Sätten är många.

Samtidigt som kraven på biblioteksser-
vice och teknik växer i häpnadsväckande 
fart, minskar tillgången till allmänna med-
el. Oavsett vilka metoder som används 
är det viktigt att alla sorters bibliotek blir 
kunnigare i att nå möjliga donatorer. ”The 
Frontline Fundraising Toolkit” ingår i arbe-
tet inom American Library Associations Of-
fice for Library Advocacy.

Biblioteken styr inte alltid över vilka gå-
vor de får. De kan onekligen variera och har 
verkligen inte alltid något med bibliote-
kets kärnverksamhet att göra. I Trumbull i 
Connecticut har t ex ett lokalt energibolag 
donerat 18 solfångarpaneler som kan ge-
nerera upp till 4 kilowatt. Gåvan var avsedd 
att demonstrera solenergins möjligheter 
och skänktes till staden som beslöt att bib-
lioteket var en lämplig mottagare eftersom 
det ligger centralt, är öppet för alla och har 
ett platt tak. En centralt placerad kiosk inne 
i biblioteket beskriver solenergin och hur 
mycket energi panelerna ger vid ett givet 
tillfälle. Nu talar den förtjusta biblioteks-
styrelsen om ”going greener”. Elbolaget är 
också belåtet över intresset och planerar att 
fortsätta donera till andra platser i Connec-
ticut.
(www.ala.org)

Tänk på miljön 
– låna en bok!

Biblioteket är ett 
hållbart alternativ.

Läs mer i BBL: 
www.biblioteksbladet.se

POST klassisk tidskriftshylla
SPOT snyggt terminalbord
PULPET mångfunktionell talarstol

Lillian Öberg Design AB tillverkar 
möbler för offentlig miljö och har 
sedan starten 1996 varit med och 
gjort svenska bibliotek vackrare.

Besök vår hemsida eller kontakta oss 
för att hitta en återförsäljare.

info@lillianoberg.com
www.lillianoberg.com
040-23 23 99
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Recensioner

Gitte Balling
Litterær æstetisk oplevelse: 
læsning, læseoplevelser og læse-
undersøgelser: en diskussion af 
teoretiske og metodiske tilgange
Danmarks Biblioteksskole, 2009

Litteratur förmedling 
och litteratursociologisk 
läsforskning har under 
2000-talet skapat en 
egen nisch som forsk-
ningsområde inom skan-
dinavisk biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
Först ut var Jofrid Karner 

Smidt med sin banbrytande doktorsavhand-
ling Mellom elite og publikum (2002) följd 
av norska kollegan Cecilie Napers Kvinner, 
lesning og fascinasjon (2007). Därefter har 
två avhandlingar tillkommit i Danmark: 
Litterær æstetisk oplevelse: læsning, læseople
velser og læseundersøgelser av Gitte Balling 
(2009) och Oplevelsens rammer av Rasmus 
Grøn (2010). De båda senare har publicerats 
elektroniskt, vilket är bra ur tilllgänglighets-
synpunkt. Eftersom Ballings avhandling en-
bart finns som pdf-fil, har den dessvärre inte 
uppmärksammats som den borde. Denna 
anmälan ägnas därför enbart åt Ballings av-
handling. 

Ökat användarinflytande och efterfråge-
styrning ställer nya krav på bibliotekens lit-
teraturförmedling, såsom ökad lyhördhet 
för användarnas smak och önskemål. Detta 
är utgångspunkten för avhandlingen där 
läsupplevelsen står i centrum. Denna un-
dersöks teoretiskt och empiriskt med stöd 
av tre frågeställningar som även utgör en 
progression. 

I avhandlingens första del kartläggs 
litteratursociologisk läsforskning från 
1945–2009 för att ge en vetenskaplig åter-
blick över läsforskningen. Denna visar att 
utvecklingen gått från kvantitativa läsvane-
studier till ett ökat antal kvalitativa, individ-
orienterade studier. Med detta som avstamp 
går Balling vidare för att på teoretisk och 
empirisk grundval belysa läsupplevelsen. I 
den teoretiska delen analyseras begreppet 
”litterær æstetisk oplevelse”. Skillnaden 
mellan en allmän upplevelse och en estetisk 

är, menar Balling, med stöd av Hans-Georg 
Gadamer, att den senare rymmer erfaren-
heter av en oändlig helhet. Häri ligger kon-
stens värde: Den dynamiska kraft varmed 
konstverket skapas av konstnären för att på 
motsvarande, dynamiska vis upplevas av 
mottagaren. Strukturer i denna mångfald 
urskiljs med stöd av Jan Mukařovskýs funk-
tionsbegrepp. Läsprocessen menar han, gör 
oss å ena sidan uppmärksamma på verket 
som fiktion men tillägnelsen kräver å andra 
sidan att läsaren sätter verket i relation till 
sin egen verklighet. Läsningens funktion 
baseras på läsarens attityder, förväntningar 
och upplevelser av verket. 

I avhandlingens empiriska del analyseras 
insamlat material från fokusgruppinter-
vjuer och individuella intervjuer med läse-
cirkeldeltagare på bibliotek och studenter 
på Danmarks Bibliotekskole. Responden-
terna intervjuas om sina läsupplevelser och 
uppfattningar om vad en bra bok är. Pro-
blem som Balling ställs inför är olikheterna 
i svaren från respondenter som läst samma 
text (läsecirkeldeltagare) och från dem som 
inte gjort det. Analysen visar att läsupple-
velsen är sammansatt och kan rymma olika 
inslag. Läsaren kan samtidigt både vilja lära 
sig något och bli underhållen. Två egenska-
per tycks dock vara överordnade i den goda 
läsupplevelsen: Det måste vara en god his-
toria som berättas och den måste vara väl-
skriven.

Nästa steg är att utveckla en under-
sökningsstrategi byggd på resultaten av 
avhandlingens föregående delar. Denna 
strategi blir därmed kronan på avhand-
lingsverket. Ambitionen är pragmatisk. 
Undersökningsstrategin ska kunna fung-
era som stöd i förmedlingen och hjälpa 
läsarna att få kontakt med sina läsupplevel-
ser och att verbalisera dem. Det viktigaste 
för den litteraturförmedlande biblioteka-
rien är, menar Balling, att uppmärksamma 
läsupplevelsens före, nu och efter, dvs 
förvänt ningar, läsögonblick och resultatet 
av läsningen. Centrala är också de nivåer i 
läsningen, som anknyter till läsaren, texten 
och kontexten, dvs stämningar och känslor 
som aktiveras under läsningen, förståelse 
och tolkning av texten samt yttre omstän-
digheters inverkan på läsupplevelsen.

Avslutningsvis ställs frågan om biblio-

teken ska satsa på kvantitativ eller kvalita-
tiv förmedling. Både och, svarar Balling. 
Biblioteken ska hålla fast vid välbeprövade 
förmedlingsstrategier men också utveckla 
nytänkande. Viktigast är att introducera 
användarna för genrer, teman och läsupp-
levelser som de själva inte skulle ha valt. 
Förmedling handlar också om att ge den 
enskilde läsaren möjlighet att utvidga sin 
repertoar för att på så vis få tillgång till nya 
läsupplevelser som genererar nya reflexio-
ner. Sammantaget är Gitte Ballings avhand-
ling en stimulerande läsupplevelse. Den är 
ett väl genomtänkt och välskrivet bidrag till 
utveckling och förnyelse av bibliotekens lit-
teraturförmedling. 

Skans Kersti Nilsson
Universitetslektor
Högskolan i Borås

Avhandlingen finns att läsa elektroniskt 
på:http://www.iva.dk/binaries/gb_afhandling.
pdf_3957.pdf

Emma Arenhill
Album: Kungliga bibliotekets 
porträttalbumsamling
Kungliga biblioteket, 2010

I december förra året 
u p p m ä rk s a m m a d e 
Kungliga biblioteket 
sina egna fotografiska 
samlingar vid ett pro-
gramtillfälle då Eva 

Dahlman och Emma Arenhill presente-
rade materialet för allmänheten. Arenhill 
hade utfört en specifik inventering av KB:s 
porträttalbumsamling som också resul-
terat i en rykande färsk bok i bibliotekets 
skriftserie. Det är en nätt och vacker skrift 
som i format och utstyrsel påminner om ett 
fotoalbum. Här genomförs en systematisk 
genomgång av olika typer av porträttalbum 
från 1850-talet fram till våra dagars virtu-
ella album. På köpet får man sig ett stycke 
fotografihistoria.

Idag kan man på nätet lägga ut bilder på 
hemsidor som fotoalbumet, familjedag-
boken och resedagboken. De gamla foto-
albumens konkreta fysiska form har ersatts 
av oändliga digitala möjligheter att kom-
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municera och göra sitt fotografiska material tillgängligt 
åtminstone halvoffentligt och publikt. Kanske är beva-
rande- och förvaringsfrågorna för de privata bilderna 
lösta genom detta teknikskifte? Vi vet att gamla fotogra-
fier bleknar, lossnar från albumbladen, ramlar ur och 
tappar kontakt med sitt sammanhang. Och handen på 
hjärtat – hur många hinner skriva texter och namn på 
gamla gulnade porträtt. Ett foto utan namn är ofta ett 
förlorat foto. Det privata fotoalbumet blir därmed slutet 
och stängt för eftervärlden.

Författaren försöker sätta in KB:s samling av foto-
album i olika tidsepoker, som uttryck för hur man velat 
framställa människan i vardagsliv och högtidsskrud ge-
nom kameralinsen. Det är ett rikt material som Arenhill 
dokumenterat och analyserat. KB har nämligen dryga 
tusen fotografialbum i sin ägo och de spänner över 140 
år. För den som släktforskar eller bedriver historisk och 
etnologisk forskning är de bevarade fotoalbumen givet-
vis en guldgruva. De kan fungera som vittnesmål om 
mode, gester, manifestationer, celebritetskultur och 
mycket annat som är på tapeten inom den kulturhisto-
riska forskningen. 

De flesta albumen är fabrikstillverkade, men ett an-
tal är handgjorda. Kvalitet och format varierar givetvis. 
Under 1800-talet var det främst de mer välbeställda 
som hade råd att låta sig fotograferas. Albumen i KB:s 
magasin kommer främst från borgerskap och adel. 
Under 1900-talet sker en klassmässig utjämning då 
amatörfoton från ett ökande resande och semestrande 
dyker upp i materialet. De allra flesta album inkom till 
bibliotekets samlingar under 1960-talet. Tidigare var 
det vanligt att fotoalbum lyftes ur KB:s personarkiv – 
något man numera inte gör. Majoriteten av albumen är 
skapade under perioden 1860–1900 och utgörs främst 
av visit- och kabinettsfotografier. 

Arenhill presenterar de 60 hyllmetrarna fotoalbum 
på KB genom att träget försöka karakterisera materialet 
decennium för decennium. Metoden ger ett välstruktu-
rerat intryck och texten är välskriven och genomarbe-
tad. Men redovisningen blir genom detta kronologiska 
upplägg lite tråkig. Man blir nyfiken på människorna 
bakom albumen och hur de ingått i olika familjehisto-
rier. Men sådana berättelser lämnar denna inventering 
över till andra att sammanställa. Möjligen hade boken 
blivit mer spännande om författaren fördjupat sig i en-
skilda album och gjort en tematisk analys och korsvisa 
jämförelser istället för att pressa fram det tidstypiska. 
Men syftet – att öppna ögonen för fortsatt utforskande 
av samlingarna – uppfylls med råge av Arenhills ele-
ganta skrift.

Gunnel Furuland
Bibliotekarie och fil.dr i litteraturvetenskap

Notiser

Årets låntagare Cyncia Neunhertz.

Årets låntagare 
13-åriga Cyncia Neunhertz har utsetts 
till Årets låntagare. Hon lånar mängder av 
böcker bland annat för att få inspiration till 
sitt eget skrivande. I dagsläget är det Fantasy 
som är favoritgenren. 

Mora folkbibliotek har sedan fem år 
utsett en värdig representant för kategorin 
biblioteksanvändare. Det är personalen vid 
Mora huvudbibliotek och de tre filialerna som 
nominerar vem som kan bli Årets låntagare. I 
år ville man prisa någon ur ungdomsgruppen, 
berättar bibliotekschefen Sonja Viklund. 

– Tidigare har bland annat en äldre man 
prisats för att han varje dag kom till biblio
teket för att läsa tidningen men även en tre
åring som tillsammans med sin familj besökt 
biblioteket sedan krypåldern. Nu var det dags 
för ungdom, konstaterar bibliotekschefen.

Det var i samband med Världsbokdagen 
som idén kom upp om att under helt subjek
tiva former prisa en låntagare. Pristagaren 
bjuds på tårta och får ett presentkort till den 
lokala bokhandeln. 

– Jag tycker det är ett utmärkt sätt att upp
märksamma dem vi jobbar för. Både för oss 
och för dem. Det rör sig ju om en stor grupp 
som inte kommer att försvinna i första taget 
så priset lär väl finnas kvar ett tag till, tror 
Sonja Viklund. 

ÅE
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Bibliotekschef 
fick gå 

Efter fyra år som bibliotekschef 
i Linköping har Peter Åström 
slutat med omedelbar verkan. I 
Linköping har en ny organisation 
trätt i kraft och kort därefter 
slutade Peter Åström. Orsaken 
är bland annat en längre tids 
schism med biblioteksperso
nalen där bland annat facket 
krävt en förändring. Bland annat 
uppges hans bristande biblio
tekskunskap vara en källa till det 
låga förtroendekapitalet.

Peter Åström fick ett nytt 
förordnande av den kommunala 
utföraren Leanlink som biblio
tekschef fram till 2013. Hans tid 
som chef har varit kantad av 
besparingsförslag och ombygg
nationer av biblioteket för att 
inrymma andra verksamheter. 
Bibliotekets framtida organi
sation har också varit en stor 
stötesten. Tjänsten är nu vakant 
och Linda Fagerlund är huvud
bibliotekschef. Konflikten inom 
stadsbiblioteket har dock pågått 
under några års tid. Det finns 
anställda som anser att hela den 
nuvarande ledningsgruppen 
egentligen borde bytas ut för att 
komma tillrätta med det dåliga 
arbetsklimatet. 

ÅE
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Skanners Skrivare Etiketter Lånekort
Kvittorullar Datortillbehör Rfid-Etiketter
Snabbt Tryggt Enkelt Fraktfritt

Notiser

Enhetlig 
bokmoms

Riksdagspolitikerna vill ha 
sänkt moms på eböcker. Det 
framkom vid en riksdagsdebatt 
om EU:s så kallade grönbok om 
mervärdesskattens framtid. 
En i stort sett enig riksdag har 
antagit skatteutskottets förslag 
om samma momssats på alla 
typer av böcker. Enligt EU:s regler 
är det idag enbart möjligt att ha 
lägre moms på böcker av alla de 
slag – utom nedladdningsbara 
ljudböcker och eböcker. Det 
innebär att momsen på eböcker 
är högre (25 procent) är den 
övriga bokmomsen som är sex 
procent. Riksdagens skatteut
skott menar att det är viktigt att 
samma moms ska gälla både i 
traditionella sammanhang och 
i digitala miljöer – något som 
en enig bokbransch även skriver 
under på. Både Förläggarföre
ningen och Författarförbundet 
har sedan länge drivit frågan om 
en enhetlig bokmoms.

ÅE

Linnéa Sjögren, bibliotekarie på 
Chalmers bibliotek i Göteborg, har 
utnämnts till Årets informations
specialist. Priset får hon för sitt 
mångåriga arbete med nya medier i 
biblioteksvärlden. 

Det är för tredje året i rad som 
utmärkelsen Årets informations
specialist delas ut av bransch
organisationen Svensk förening 
för informationspecialister (SFIS). 
Linnéa Sjögrens har tidigare arbetat 
på Göteborgs stadsbibliotek men 
arbetar sedan i höstas på Chalmers 
bibliotek. 

Motiveringen lyder: 
Linnéa Sjögren har i sitt arbete på 

Göteborgs stadsbibliotek och nu på Chal
mers bibliotek, engagerat, kunnigt och 
nyfiket skaffat sig kunskap om hur man 
kan använda nya medier i verksamheten 
och aktivt och generöst delat med sig 
av den kunskapen till kollegor runt om i 
landet. Linnéa Sjögren har på så sätt inte 
bara lyft fram informationsspecialistens 
värde för den egna organisationen utan 
har också inspirerat andra informations
specialister.

Linnéa Sjögren ansvarar för utveck
lingen av etjänster och sociala medier 
på högskolans bibliotek. Alla elektroniska kanaler 
på biblioteket, intranätet, webben, sociala medier 
och bloggar är något hon arbetar dagligen med. 

Daniel Forsman, som är hennes chef skriver i 
bibliotekets blogg:

”Sedan Linnéa började på Chalmers bibliotek 
har hon arbetat engagerat för att etablera vår 
närvaro i sociala medier, förbättrat vår informa
tionshantering och arbetssätt med webben. Hon 
är en uppskattad medarbetare, och en varm och 
generös person! Vi ser nu fram emot att fortsätta 
arbeta med Linnéa och utvecklingen av Chalmers 
bibliotek.”

Under sin tid på högskolan har Linnéa Sjögren 
även hunnit lansera en ny mobilapplikation som 
ständigt fylls på med nya funktioner. Bland annat 
finns där ett antal Chalmersforskares bloggar. Inom 
kort kommer även ett rssflöde av aktuella och 
nyligen publicerade avhandlingar inom ämnena 
biologi, fysik, kemi och matematik. 

Linnéa Sjögren själv både bloggar och twittrar, 
Hennes blogg heter Nyttovärdering av bibliotek, 
om mät och utvärderingsmetoder http://biblio
teksnytta.wordpress.com/

ÅE

Årets informationsspecialist

Linnéa Sjögren – Årets informationsspecialist
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2010 års bästa översättning

Någonting annat hade egentligen varit omöjligt – det inser 
alla som tagit sig igenom Roberto Bolaños drygt 1000sidiga 
verk 2666. Att översätta denna mastodontroman från spanska 
till svenska, är på grund av dess omfattning, förstås en presta
tion, därtill så smidigt, sömlöst och lyhört… Hon har gjort det 
förut, Lena E Heyman. Hon stod också bakom översättningen 
av Bolaños nästan lika omfattande roman De vilda detektiverna 
som hon dessutom försåg med ordförklaringar, minibiografier, 
resonemang kring vissa val av lösningar i översättningen – 
förklaringar som är värdefulla för läsningen.

Men nu har hon alltså fått priset Årets översättning – ett 
nyinstiftat pris av Författarförbundet som vill lyfta fram en 
aktuell översättarprestation som på ett särskilt berömvärt sätt 
förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Motivering: ”Lena E. Heyman tilldelas priset Årets översätt
ning för att hon med osviklig stilkänsla och förunderlig lätthet återger författarens röst under 
hela den omtumlande resa som läsaren tas med på, i en översättning som präglas av både 
lyhördhet och lyskraft.”

Prissumman är på 75 000 kronor och prisutdelningen ägde rum på Strindbergs Intima teater 
i Stockholm i slutet av maj.

Priset har instiftats av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och finansieras med 
privata donationer. Prisnämnden består av översättare i SFF.

Jämte Lena E Heyman var även Ragna Esséns översättning av Marie NDiayes Tre starka 
kvinnor samt Janina Orlovs översättning av Sofi Oksanens Utrensning nominerade. Under 
prisutdelningen, där Sveriges Radios kulturkorrespondent Gunnar Bolin var konferencier, läste 
skådespelerskan Angela Kovács ur de tre finalisternas översättningar.

HZ

Bokjuryns vinnare 

Sorgligt, spöklikt, spännande och lite vasst 
bland årets vinnare i Bokjuryn. 30 000 barn 
har röstat fram sin favoritbok bland 885 titlar 
ur förra årets utgivning av barn och ung
domslitteratur. Vinnarna i Bokjuryn 2010 är:

Godistrollet av Jonna Björnstjerna i 
kategorin Bilderböcker 0+. Campingmyste
riet av Martin Widmark och Helena Willis i 
kategorin Läsa själv 6+. Sorgfjäril av Ingelin 
Angerborn i kategorin Läsa mer 9+. Jag 
finns av MajaMaria Henriksson i kategorin 
Ungdomsböcker: 13+. Fakirer av BengtErik 
Engholm och Jojo Falk i kategorin Fakta
böcker. Lou 1: Dagboksdagar av Julien Neel i 
kategorin Serier.

Bokjuryns webbplats och Barnbokskata
logen administreras av Barnens bibliotek. 
Bokjuryarbetet bedrivs i samarbete med 
barnbibliotekskonsulenterna vid Läns och 
regionbiblioteken samt BTJ. Topp 10listor 
inom varje kategori finns på http://www.
bokjuryn.se

ÅE
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Katti Hoflin blir ny verksamhetschef för Dunkers 
kulturhus i Helsingborg i augusti. Hon har sedan 
2007 arbetat som chef för Rum för barn och 
enhetschef för Bibliotek TioTretton i Kulturhuset 
i Stockholm. Just barn och unga går som en röd 
tråd genom hennes arbetsliv. Hon har bland annat 
arbetat som programledare, manusförfattare, 
kompositör och producent på SVT, SR och UR. 
Dessutom har Katti Hoflin hunnit skriva flera 
barnböcker och varit ordförande i Augustjuryn för 
barn och ungdomslitteratur. 

– Jag är mest stolt över att ha inte
grerat barnkultur som en del av hela 
Kulturhusets verksamhet, inte bara 
inne i Rum för Barns lokaler utan i alla 
lokaler. Jag är också stolt över att ha 
kunnat skapa ett helt eget bibliotek för 
de barn som är mellan liten och stor: 
TioTretton. Och att ha fått vara med i 
pionjärabetet med att bygga ett bib
liotek ihop med dem som ska använda 
det – barnen!

Finns det något som har varit besvärligt?
– Inget har varit jobbigt, jag har älskat 
jobbet. Och faktiskt varje dag varit 

stolt över att vi arbetar med skattepengar för att 
flytta medborgarna närmare sin egen och andras 
kreativitet.

I jobbet som chef för Dunkers ingår att försöka 
samla alla olika verksamheter i huset och utveckla 
kulturhuset till en mötesplats för alla helsingbor
gare.

– Jag lockas av många saker. Dels att arbeta i en 
övergripande, strategisk roll i en organisation – hu
set och platsen är fantastisk och full av möjligheter, 
dels av att arbeta med alla målgrupper och genrer. 
Jag har tidigare arbetat och bott i Öresundsregio
nen och upplever det som ett centrum, inte periferi. 
Men listan över vad som lockar kan göras hur lång 
som helst... 

Vad gör du om tio år? Kulturminster?
– Jag är absolut kulturminister om tio år! Nej skämt 
åsido, jag vet inte. Allt känns möjligt.

Katti Hoflin tillträder sin tjänst på Dunkers kul
turhus den 1 augusti. Rekrytering av en ny chef för 
Rum för barn har inletts.

ÅE

På nytt jobb

Notiser

Visa punktskrift 
på ditt bibliotek
Gratiserbjudande!
Synskadades Riksförbund (SRF) har böcker, klassisk  
skönlitteratur, poesi eller visböcker tryckta i punktskrift.  
Böckerna som är framtagna och bekostade av De Blindas 
bokfond är vackert inbundna och SRF erbjuder härmed  
alla bibliotek att kostnadsfritt beställa  böcker för att till  
exempel visa för allmänheten eller för att på olika sätt  
sprida information om synskadades läs- och skrivspråk.  
Böckerna går att beställa så långt lagret räcker.

Har du frågor eller om du vill beställa böcker så ring  
08-39 92 20

Det går även bra att skicka en beställning med e-post  
till kontorsservice@srf.nu

Lista över böcker:
En bok kan bestå av flera volymer (v) eftersom  
punktskriften är mer skrymmande än vanlig text.

Lilla poesiboken, 2 v
Selma Lagerlöf/En herrgårdssägen, 3 v
Tage Danielsson/Sagor för barn över 18 år, 2 v
Nils Ferlin/Barfotabarn, 1 v
Dagmar Edqvist/Musik i mörker, 8 v
Viktoria Benedictsson/Förbrytarblod, 1 v
Harry Martinsson/Dikter, 3 v
 Nässlorna blomma, 7 v
Hjalmar Söderberg/Doktor Glas , 3 v
Moa Martinson/ Kvinnor och äppelträd, 5 v
 Sallys söner, 4 v
Per-Anders Fogelström/Mina drömmars stad, 8 v
 Minns du den stad, 9 v
 I en förvandlad stad, 8 v
 Stad i världen, 8 v 
Pär Lagerkvist/Bödeln, 2 v
Fredrika Bremer/Herta, 9 v
Hjalmar Bergman/Markurells i Wadköping, 5 v
Göran Tunström/Tjuven, 8 v
Olle Adolphson/ Slagsmålet på Tegelbacken, 1 v
Elin Wägner/Åsa-Hanna, 9 v
Ivar Lo-Johansson/God natt jord, 14 v
Ted Gärdestad/Kalendarium, 1 v
Karl Gerhard/Karl Gerhards bästa, 2 v
Povel Ramel/Tänk dig en strut karameller,6 v
Stig Clason/De tio budorden, 1 v
Lars Forsell/Jag står här på ett torg, 5 v
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Katti Hofflin, ny chef för Dunkers.
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COPENHAGEN

AUGUST 25th & 26th

FEATURING

THOMAS HYLLAND 
 ERIKSEN

JOIN THE DISCUSSION

BE READY FOR THE 
FUTURE

Beslut om 
upphandling i 
Nacka 

Kulturnämnden i Nacka kom
mun har nu fattat beslut om hur 
upphandlingen av biblioteken 
ska gå till och vilka krav som 
ställs på aktörerna som ska delta. 
Beslutet om upphandlingen 
av driften av de sex kommu
nala biblioteken, däribland även 
Dieselverkstaden AB, togs av den 
borgerliga majoriteten i kultur
nämnden. 

– Vi får nu igång en intressant 
och spännande dialog där målet 
är ännu bättre bibliotek med 
ännu högre kvalitetskrav – detta 
till förmån för alla medborgare i 
Nacka. Det är också ett ställ
ningstagande för bibliotekens 
möjlighet att fokusera på 
verksamhetens innehåll och 
utveckling genom att vi lyfter 
ut hyresdelen ur bibliotekens 
finansieringsmodell, säger Hans 
Peters (C), kulturnämndens 
ordförande.

Det är inte klart vilken drifts
form som ska gälla vid respektive 
bibliotek. Men de som känner sig 
manade och vill driva alla eller ett 
av de sex biblioteken har fram till 
18 juni på sig att lämna in anbud. 
Den rödgröna oppositionen i 
Nacka har protesterat mot beslu
tet. Under hösten ska kommu
nen ha samtal med intresserade 
aktörer.

Samtidigt planerar Biblans 
Hjältar en högläsningsmanifes
tation, utanför kommunfullmäk
tige i Nacka. Biblans Hjältar är ett 
nätverk av individer och grupper 
som vill rädda folkbiblioteken 
från vinstintresse och konkur
rens, som menar att bibliotek 
behöver samarbeta för att fung
era samt att bildning inte går att 
mäta i siffror.

ÅE

Petar på en ikon

Hur unik var Astrid Lindgren – egentligen? Och var 
Pippi Långstrump verkligen den första fria flickan i 
svensk barnlitteratur? 

I slutet av maj disputerade Eva Wahlström, universi
tetsadjunkt vid Institutionen Biblioteks och informa
tionsvetenskap/Bibliotekshögskolan, på sin doktors
avhandling om Astrid Lindgren och Pippi Långstrump: 
”Fria flickor före Pippi: Ester Blenda Nordström och 
Karin Michaëlis – Astrid Lindgrens föregångare”.

Slutsatserna i Eva Wahlströms avhandling, som 
lades fram vid Institutionen för litteratur, idéhistoria 
och religion vid Göteborgs universitet, borde kunna 
väcka viss uppståndelse, eftersom den handlar om två 
verkliga ikoner. 

”Astrid Lindgren i all ära, men hon är inte så genom
gående originell som man påstått och hon är inte en
sam”, menade Eva Wahlström i ett pressmeddelande 
inför disputationen.

Det fanns föregångare till Pippi, födda på 
1920–30talen och mindre kända, och de hette Anne
Mari och Bibi. Dessa barnboksflickor är märkvärdigt 
lika den betydligt mer kända Pippi, menar Eva Wahl
ström.

I handböckerna om svensk barnlitteratur har det 
hittills presenterats som en sanning att den moderna 
barnboken föddes 1945 – året då Astrid Lindgren kom 
ut med Pippi Långstrump. Eva Wahlström startade 
sin forskning med misstanken om att det hon själv 
och alla andra sagt till sina elever om den moderna 
svenska barnbokens födelse inte stämde. I samma 
handböcker, som alla föreläsare förlitat sig på, beskrivs 
hur urvattnad, tråkig 
och dålig mellankrigs
tidens barnlitteratur var.

Men Eva Wahlström 
menar, och har funnit 
belägg för, att det fanns 
nydanande barnlittera
tur även före 1945.

I sin avhandling gran
skar Eva Wahlström de 
tre första Bibi böck
erna av danska Karin 
Michaëlis som översatts 
till svenska, fyra böcker 
om AnnMari av Ester Blenda Nordström och Astrid 
Lindgrens tre kapitelböcker om Pippi Långstrump, och 
visar en räcka av gemensamma drag: AnnMari och 
Bibi var inte bara lika fria och modiga som Pippi, de var 
till och med lika henne, både i vad de gör och hur de 
och författarna som skapat dem, uttrycker sig. 

Böckerna har, enligt Eva Wahlström, även andra 
likheter, till exempel förhållandet till skolan och sam
hällssynen. 

Avhandlingen ges ut i bokform på Makadam förlag 
och kommer att ingå i det Svenska barnboksinstitu
tets skriftserie. 

HZ
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Notiser

Till minne av en 
äkta folkbildare

Christina Garbergs Gunn avled tidigare 
i våras, 62 år gammal, efter en längre tids 
sjukdom.

Som 21åring, med en journalistexamen i 
bagaget, beslöt Christina Garbergs Gunn sig 
för att läsa vidare till bibliotekarie. Därefter 
byggde hon på med en fil kand i litteratur
vetenskap. Många är de författare som hon 
har lockat till Brunnsviks folkhögsskola och 
bokstuga utanför Ludvika, där hon i över 30 
år arbetade som bibliotekarie och lärare. 
Hon ansåg att läsandet kunde skapa mod 
hos eleverna, mod att yttra sig och mod att 
ändra sig. Christina Garbergs Gunn var även 
en aktiv debattör som bloggade och skrev 
kolumner i Dalademokraten. Hon utnämn
des till Årets läsfrämjare 2010 av förlaget En 
bok för alla. Christina Garbergs Gunn mejlade 
ofta till BBL och tipsade om sådant som hon 
ansåg vara värt att bevaka. 

Brunnsvik, bokstugan och bibliotekarien 
Christina Garbergs Gunn var tätt samman
flätade livet ut. Inte sällan är det inom 
folkhögskolevärlden man hittar eldsjälar som 
Christina Garbergs Gunn. Hon var även en av 
initiativtagarna till Biblioteket i folkhögskola 
& folkbildning, BIFF, som hon var ordförande 
för åren 1997–2010.

Vi är många som minns Christina Garbergs 
Gunn. Och saknar henne!

ÅE

Maria Ehrenberg ny 
regionbibliotekarie 

Östra Göinges kultur och bibliotekschef Maria Ehren
berg blir från första augusti ny utvecklingsledare och 
regionbibliotekarie i Halland. Hon efterträder Anette 
Eliasson som numera är chef för Mölndals bibliotek (se 
BBL nr 3/2011).

– Jag är en uppbyggare och ingen förvaltare så det ska 
bli riktigt spännande att få jobba i en helt ny organisation, 
säger Maria Ehrenberg till BBL.

Maria Ehrenberg har i Östra Göinge förvandlat ett av 
Sveriges sunkigaste bibliotek till ett levande kulturhus. 
Flera personer som BBL talat med intygar att hon satt 
kulturen och biblioteket på agendan. Maria Ehrenberg 
är en prisad bibliotekarie som bland annat belönats med 
Svenska Akademiens bibliotekariepris.

– Jag brinner för kultur och vill att den ska vara tillgäng
lig för alla. Biblioteken är en oerhört viktig del i Kultur
sverige. Därför är det även viktigt med bibliotekarier som 
tycker något. Fram för fler subjektiva bibliotekarier, säger 
hon.

Maria Ehrenberg är själv en skrivande människa som 
bloggar om slöjd och skriver bokrecensioner i Kristian
stadsbladet. Något som hon kommer fortsätta göra så 
länge det är förenligt med hennes uppdrag som ordföran
de i Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur. Rekryte
ringen av ny bibliotekschef i Östra Göinge pågår internt.

ÅE

BRIS 
Vuxentelefon 
– om barn
För dig som vill prata 
om dina egna eller 
andras barn.

Öppettider: 
måndag–fredag 
kl.10–13

Telefonnummer: 
077-150 50 50

Rädda 
Östersjön!
Skaffa Östersjövimpeln 
på wwf.se

0601_WWF_RaddaOstersjon_38x49.indd   109-06-16   13.20.09



[05:2011] bibLioteksbLaDet | 39



40 | bibLioteksbLaDet [05:2011]

Besserwisser Anders Mathlein

Läst

 Kvinnoöden från svunna tider tycks in- 
 tressera Elin Boardy. När hon debuterade  
 2008 gjorde hon det med något så otids- 
 enligt som en roman om en småbrukar-

hustrus liv vid 1900-talets början. En verkligt fin roman 
ska sägas, Allt som återstår minns jag som känsligt och 
inkännande skriven med en stor omsorg om ord och 
detaljer – som hade den knappt trettioåriga debutanten 
stått där intill när det begav sig och tätt, tätt följt små-
brukarhustrun Emma på Orust från vaggan till graven. 

I hennes andra, nu föreliggande roman Mot ljuset är 
handlingen förlagd till 1947, alltså tiden närmast efter 
andra världskriget och liksom i den första romanen är 
det också här en kvinnas utveckling som står i centrum. 
Hon heter Elly Lund, är 23 år och är kartriterska men 
när konstnärliga drömmar. Elly följer med sin nygifta 
syster Annie och hennes danske make Laurids till Ma-
laya (numera västra Malaysia) där Laurids har tänkt för-
ena nytta med nöje genom att praktisera som läkare och 
samtidigt fira smekmånad. Med på resan är även Lau-
rids vän Niels, en man med intellektuella intressen men 
också, ska det visa sig, ett starkt politiskt engagemang. 

För Elly blir det en yttre men även en inre resa från 
kvävande konventioner och lycklig okunskap till något 
nytt och okänt – till en värld där den koloniala ordningen 
fortfarande, men inte länge till, härskar. Skildringen av 
kvartettens liv på plantagen för tankarna till en välspe-
lad kostymfilm av gammalt gott brittiskt märke. Man 
tänker på ”En färd till Indien” eller varför inte ”Ett rum 
med utsikt”. Det är vaselin på kameralinsen, färgerna i 
mild pastell och Elin Boardys prosa laddad med impres-
sioner. Det är långsamma rörelser i hetta, kvinnokläder 
som frasar men begränsar rörelsefriheten, oförlösta be-
gär, drinkar på verandor, lågmälda samtal och förstulna 
blickar, jakt- och safariutflykter och så mötet med det 
främmande som ter sig lika exotiskt som hotfullt. Och 
vid randen av plantagen tornar det vilda och otyglade 
upp sig – den snåriga och täta djungeln som om kvällen 
förvandlas till ett svart okontrollerat tomrum. Utanför 
plantagens privilegierade vardag i vilken borgarklas-
sens västerlänningar framlever livet som vore det en 
enda evig söndagsutflykt jäser känslorna bland lokal-
befolkningen och missnöjet kokar. Det ryktas om upp-

lopp. Kartan håller på att ritas om – i världen men även 
inom Elly.

Hon reagerar med fasa på de koloniala övergreppen 
mot lokalbefolkningen men njuter samtidigt av den fri-
het som vistelsen på den främmande platsen ger henne. 
Hon lägger snart av de förtjusande klänningarna till 
förmån för mer praktiska kläder som shorts och kängor. 
Hon beundrar visserligen sin söta syster men känner ett 
allt större avstånd till det traditionella kvinnoliv som 
systern med hull och hår lever och tror på. Kartriterskan 
som annars tecknar efter uppgjorda mallar prövar nu 
friare pennstreck som med tiden blir allt säkrare. Ellys 
dragning till och förälskelse i den mystiske men tempe-
ramentsfulle Niels är ett viktigt element i romanen där 
Ellys vacklan mellan känsla, dvs ge sig hän, och förnuft, 
dvs konvention, ställs på prov och det på mer än ett sätt 
eftersom Niels inte riktigt visar sig vara den Elly trodde 
han var. Hennes besvikelse och bryska uppvaknande 
skildrar Elin Boardy varsamt och ömsint. Och den löper 
parallellt med den väl pålästa skildringen av en liten 
koloni i upplösning

Elin Boardys styrka i debutromanen var 
förmågan att lågmält och med små gester 
ge liv åt de starka känslor som försiggår un-
der ytan. Så är det också i denna roman och, 
skulle jag vila påstå, än mer finslipat när det 
gäller att skapa spänning kring det oförlös-
ta genom det sparsmakade och genom en 
formmedvetenhet som sjunger långsam-
hetens lov och dröjer vid ögonblicken. 

Det artar sig till ett slags kammarspel där 
det yttre ger ramarna – även om dessa för-
ändras när den lilla malayiska kolonin är på 
väg att lösas upp – men det väsentliga egent-
ligen utspelar sig i huvudpersonens inre 
också när omvärlden tränger sig på. 

Henriette Zorn

Elin Boardy
Mot ljuset
Wahlström & Widstrand
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Föreningsnytt

Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

svensk biblioteksföreninG verkar för fritt, 
delbart, öppet metadata och en nationell katalog 
där varje media bara katalogiseras en gång. Det 
beslutade Svensk Biblioteksförenings årsmöte 
när förslaget till Verksamhetsinriktning för 2012-
2013 behandlades. Det var Christina Persson, chef 
vid Göteborgs stadsbibliotek, som föreslog att ett 
sådant tillägg skulle föras in i verksamhetsinrikt-
ningen. Styrelsen anslöt sig till Christina Perssons 
förslag och fick årsmötets uppdrag att slutgiltigt 
formulera tillägget med den inriktningen.

Till årsmötet, som genomfördes den 12 maj, un-
der Biblioteksdagarna i Visby, hade ett 70-tal med-
lemmar kommit. Årsmötet gästades av Sinikka 
Sipilä från Finlands biblioteksförening. Hon häl-
sade alla svenska bibliotekarier varmt välkomna 

till IFLA-konferensen i Helsingfors nästa år. I det 
budgetförslag för 2012 som årsmötet fastställde 
har också resestipendiesumman förstärkts med 
100 000 kr för att möjliggöra ett stort svenskt del-
tagande.

Till nya styrelseledamöter valdes Peter Linde, 
bibliotekarie vid Blekinge Tekniska Högskola och 
David Jonsson, strategisk utvecklare vid Kultur-
förvaltningen i Helsingborg. Dessutom omvaldes 
Inger Edebro Sikström, Margareta Lundberg Ro-
din och Ulrika Domellöf Mattsson som styrelse-
ledamöter. Allt i enlighet med valberedningens 
förslag.

Avgick ur styrelsen gjorde Jenny Poncin och 
Christina Jönsson Adrial. De båda avtackades av 
ordförande Inga Lundén.

Svensk Biblioteksförenings årsmöte 2011

Svensk Biblioteksförenings nya styrelse. Övre raden fr v.: Anders Olsson, Lars Björnshauge, Peter Linde, David Jonsson.
Mittenraden: Inger Edebro Sikström, Daniel Forsman, Niclas Lindberg, Ulrika Domellöf Mattsson
Längst fram: Margareta Lundberg Rodin, Anette Eliasson, Inga Lundén och Cajsa Broström

Nominera 
Årets bokbuss!

I fjol fick Falkenbergs mobila 
bibliotek ta emot priset, men 
vilken buss blir det i år? Svensk 
Biblioteksförening delar varje 
år ut priset ”Årets bokbuss”. Pri-
set instiftades 1998 i samband 
med att bokbussverksamheten i 
Sverige fyllde 50 år och delas ut 
i vinnande bokbuss hemkom-
mun.

Nu är det dags att nominera 
kandidater till årets pris. Utmär-
kelsen har fått stor uppmärk-
samhet i de vinnande kommu-
nerna och fokuserar på vikten av 
en mobil biblioteksverksamhet 
med stor spridning och bredd. 

I nomineringen ska finnas:
•  verksamhetsbeskrivning
•  beskrivning av inredningen
•  fakta om bussen (årsmodell, 

chassi, byggare, längd, bredd)
•  motivering varför just den 

bussen ska bli Årets bokbuss

Sista dag för nominering är den 
30 september 2011. 

Upplysningar och anmälan:
Lise-Lott Nilsson/Bibliotekarie
Biblioteksbussen
Folkbiblioteken i Lund
Box 111
221 00 Lund
tel. 0708-578 190
lise-lott.nilsson@lund.se

Svensk Biblioteksförenings styrelse har beslutat om platsen för de närmaste årens 
Biblioteksdagar:

2012 Norrköping 2013 Örebro 2014 Umeå 2015 Lund

Vid Biblioteksdagarna i Lund 2015 kommer Svensk Biblioteksförenings 100-årsjubileum 
att uppmärksammas. Det var 1915 som Sveriges Allmänna Biblioteksförening grundades i 
Lund.

Kommande 
Biblioteksdagar
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 Biblioteksdagarna 2011 arrangerades 11–13 
maj i Visby och lockade över 560 deltagare 
till Gotland. Konferensen var mycket 
uppskattad och deltagarna kunde välja på 
över 70 olika programpunkter. Dagarna 
avslutades med en bejublad föreläsning, 
Grand Challenges of Librarianship, 
av professor R. David Lankes från 
universitetet i Syracusa, USA.

Ett tiotal av föredragen spelades in och 
går att se på föreningens hemsida.

Biblioteksdagarna arrangerades av 
Svensk Biblioteksförening i samarbete med 
biblioteken på Gotland.

FotogrAF: Roland Hejdström

Maria Björklund Larsson, Barbro Åhlin och Ulf Hölke.

Anders Olsson, R. David Lankes och Inga Lundén.

Jenny Nilsson, Karin Graube och Eva Selin var några av de som presenterade projekt i  
Posterutställningen.

Marie-Louise Riton i samspråk med Gunilla Jingborg.

Niclas Lindberg och Barbro Bolonassos.
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E-boksseminarium med bl a Johan Greiff, Daniel Forsman, Anna Lundén och 
Viktor Sarge.

Den ruvande anden utanför konferenslokalen blev snabbt en snackis. Här 
tittas hon till av Margareta Blixt, Jessica Johansson och Britt-Inger Lindqvist.

Framtidens biblioteksstatistik diskuterades av bl a Margareta Guldér,  
Marjatta Styrud, Lena Wranne och Helena Kettner Rudberg.

Erik Stattin och Glenn Haya.

För dig som missade Biblioteksdagarnas uppskattade avslutningsföreläsning med R. David Lankes finns den och ett tiotal föreläsningar till att se på Svensk 
Biblioteksförenings hemsida. 



44 | bibLioteksbLaDet [05:2011]

svensk biblioteksföreninG erbjuder flera 
olika arrangemang under årets Bok & Biblio-
teksmässa i Göteborg 22–25 september. Förutom 
seminarier arrangerar vi även i år Bibliotekssce-
nen i E-hallen. Där blir det presentationer av olika 
biblioteksprojekt samt prisutdelningar. Liksom 
tidigare år kan alla medlemmar beställa helkort 
till specialpris, se information här intill. 

Svensk Biblioteksförening är medarrangör av 
tre olika seminarier i mässprogrammet. 

Barns perspektiv på läsning, 
torsdag kl 11.00
När ett lässtimulerande projekt dras igång är entu-
siasmen stor bland pedagoger och bibliotekarier 
och barnperspektivet är tydligt på pappret. Men 
vad säger barn själva om sin läsning, vad tycker 
de att de har fått ut av lässatsningen och vilken 
roll spelar biblioteket egentligen när det gäller att 
få barn att tycka att läsning är roligt? Vilka fakto-
rer påverkar projektresultaten och hur använder 
man barns perspektiv i planering av lokaler och 
lässtimulerande insatser? 
Medverkande: Amira Sofie Sandin, Högskolan i 
Borås, som analyserat nästan hundra projektrap-
porter från de senaste tio åren, Åse Hedemark, 
Uppsala universitet, som skrivit en rapport om 
barns egen syn på läsning och bibliotek, och Karin 
Hjelm, Barnbiblioteket i Uppsala, som genomfört 
en ombyggnad med utgångspunkt i barnperspek-
tivet. Moderator: Lena Lundgren, Regionbiblio-
tek Stockholm.

Alla ska få låna! Har skolan resurser, 
torsdag kl 13.00
Från 1 juli, då den nya skollagen träder i kraft, ska 
alla skolelever ha tillgång till skolbibliotek. Vad 

innebär det – när vi samtidigt vet att var tredje 
kommunal skola saknar tillgång till ett skolbib-
liotek? Och att endast 25 procent av skolbiblio-
teken är bemannade. Ett samtal om tillgången 
till skolbibliotek mellan Lotta Davidsson- Bask, 
skolbiblio tekarie i Lund, Edward Jensinger, gym-
nasierektor i malmö, Margareta Lundberg Rodin, 
prefekt, Bibliotekshögskolan, Borås samt Bertil 
Östberg, statssekreterare, Utbildningsdeparte-
mentet. 

Moderator Madeleine Hjort, författare och 
ordförande i Nationella Skolbiblioteksgruppen.

De 265 första dagarna – KB som nationell 
samordnare, torsdag 15.00
Sedan årsskiftet har Kungliga biblioteket ansvar 
för samordningen och utvecklingen av hela den 
svenska bibliotekssektorn. Uppdraget innebär 
bland annat att KB ska ha nationell överblick, 
främja samverkan och följa bibliotekens arbete. 
Förväntningarna är stora. Hur har KB klarat de 
första 265 dagarna? Ett seminarium för samtal 
och diskussion. 

Medverkande: Gunnar Sahlin, riksbiblioteka-
rie och Gunilla Herdenberg, chef för Nationell 
samverkan, Kungliga biblioteket, Karin Grönvall, 
bibliotekschef, Södertörns högskola och ledamot 
i SUHF:s Forum för bibliotekschefer och Marga-
retha Eriksson, chef bibliotek, bildning, media, 
Kultur Skåne och ordförande för Sveriges Läns-
bibliotekarier. Moderator: Niclas Lindberg, gene-
ralsekreterare, Svensk Biblioteksförening.

Föreningens alla arrangemang presenteras på 
föreningens hemsida. Där finns också den spe-
ciella länk som medlemmar (enskilda och insti-
tutionella) ska använda för att köpa helkort till 
specialpris.  PAx

Inför Bok & Biblioteksmässan

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 

(22–25 september 2011). 

Medlemmar i Svensk 
Biblioteksförening betalar 

1 700 kr + moms. 
Ordinarie pris är 
2 000 kr + moms. 

Beställ via länk 
på vår hemsida 

www.biblioteksforeningen.org. 
Där finns även mer 

information om föreningens 
mässaktiviteter.  

KB och Svensk Biblioteksförening 
tillsätter e-boksutredning 

under våren 2011 har debatten kring e-böcker och bibliotek intensifierats. För att 
få underlag för eventuella insatser och ställningstaganden har Kungliga biblioteket 
och Svensk Biblioteksförening tillsatt en gemensam e-boksutredning. Utredarna ska 
formulera vilka problem som är aktuella när det gäller e-boksfrågan och dess tillgänglig-
görande. Diskussionen ska omfatta både kommersiella och fria e-böcker med koppling 
till arbetet med nationell katalog, licensavtal för e-resurser och Open Access.

Utredningen utförs internt inom KB, Avdelningen för Nationell samverkan, under ledning 
av Göran Konstenius. Svensk Biblioteksförening bidrar med utredare av specifika frågor av 
främst juridisk art som kan komma upp under arbetets gång. Styrgruppen utgörs av Gunilla 
Herdenberg, Maria Hedenström och Christina Jönsson Adrial från KB och Niclas Lindberg 
från Svensk Biblioteksförening.
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månGa väl valda ord har formulerats kring informa-
tion som en mänsklig rättighet, om öppen och fri till-
gång till information. Men hur går vi från ord till hand-
ling? Kan Europa föregå som ett gott exempel innan vi 
uppnår det långsiktiga, globala målet?
Det finns två trender i Europa just nu: ökad kontroll av 
information och ökad piratkopiering. Det finns en risk att 
dessa trender triggar varandra och låser in tillgången till 
information. Biblioteken är det självklara alternativet för 
att ge användarna laglig, kostnadsfri tillgång till digital 
information.

IFLAs ordförande, Ellen Tise, inbjöd till ett möte i 
Haag den 14–15 april. Bibliotekarier från hela världen 
samlades och talade intensivt om tillgång till information 
som en mänsklig rättighet, upphovsrätt och om Open 
Access. Det talades om olika hinder, t ex om ekonomisk 
censur som en ny variant av censur samtidigt som många 
bibliotek får nedskuren budget i år. Hur ska vi kunna ge 
gratis information till användarna som ropar ”I want it 
all and I want it now”? 

Föreningen EBLIDA, the European Bureau of Library, 
Information and Documentation Associations, formu-
lerade bibliotekens utmaningar för den närmsta fram-
tiden: massdigitalisering för nationalbibliotek, Open 
Access för forskningsbibliotek och e-böcker för folkbib-
liotek.

Grunden för europeisk upphovsrätt låg i det allmän-
nas intresse (Statute of Anne från 1710). Genom åren 
har rättighetshavarnas intressen skärpts och skyddet har 
ökat från 14 år till 70 år efter författarens död. Allmänhe-
tens intresse har hamnat i utkanten och att göra material 
tillgängligt för användare ingår inte i upphovsrättssyste-
met. I Sverige kunde man bara titta på bevarade svenska 
webbsidor vid en enda dator på Kungliga biblioteket 
(projektet Kulturarw3). I Frankrike kan man genom den 
s k Hadopi-lagen stänga av folk som bryter mot upphovs-
rätten från Internet. Naturligtvis ska rättighetshavarna 
ersättas, men det gäller att hitta balansen mellan förfat-
tarnas rätt och användarnas behov. Och en rimlig balans 
mellan de starka förlagens krav på ersättning och biblio-
tekens ekonomi.

Det finns idag en digital utveckling som drivs av 
användarna och en digital utveckling som drivs av 
marknaden och vi måste hitta nya vägar för biblioteken 
genom Open Access, nya former för e-lån, avtalslicenser 
och nya affärsmodeller. Den digitala utvecklingen sker 
snabbt och det är lätt att kortsiktigt springa på första 
bästa boll om målet känns vagt och avlägset.

Vi fick en del konkreta tips på konferensen. När det 
gäller upphovsrättslagstiftningen och dess undantag 
kanske man ska tänka mer på användarnas behov av 

tjänster (rätt att tillhandahålla etc) istället för att fastna 
i form och funktion. Användargenererat innehåll, att 
stödja kreativitet och länkad data är fler områden att ta 
hänsyn till. Det är viktigt att tydliggöra för politiker och 
makthavare vad det är vi egentligen vill, att lobba i Brys-
sel och formulera tydliga budskap. 

För att komma igång med Open Access rekommen-
deras institutioner att ta fram en egen strategi baserad 
på det europeiska sammanhanget och en implemen-
tationsplan: skapa en lagringsplats för Open Access-
material, utbilda personal i frågorna, förmedla Open 
Access-material till forskare och allmänhet, förhandla 
direkt med förlagen och skriv avtal som inkluderar Open 
Access, lobba för Open Access.  I Sverige finns exempel 
som Chalmers Open Access Policy.

Tillgång till kunskap är en viktig del av EU:s digitala 
agenda:

”Europa måste satsa hårdare på skapande, produktion 
och distribution (via alla plattformar) av digitalt innehåll. 
Europa har exempelvis starka förläggare, men behöver 
mer konkurrenskraftiga onlineplattformar. Det här för-
utsätter innovativa affärsmodeller, genom vilka man kan 
nå och betala för innehållet på många olika sätt. De bör 
säkerställa en rimlig balans mellan rättighetshavarnas 
intäkter och allmänhetens tillgång till innehåll och kun-
skaper. Det är kanske inte nödvändigt med lagstiftning 
som gör det möjligt för sådana affärsmodeller att frodas 
om alla aktörer samarbetar på avtalsbasis. Tillgången till 
ett omfattande och attraktivt lagligt onlineutbud skulle 
också vara en effektiv reaktion på piraterna”. 

(En digital agenda för Europa http://tinyurl.com/ 
3lhs4gt

Europeana ses som en möjlig aktör, men har stött på 
problem med att uppnå en kritisk massa p g a upphovs-
rätt. Nu ska indexerad fulltext från bl a DART-Europé 
och DOAJ in i Europeana.

– Vi har nått en punkt där vi behöver ett nytt gemen-
samt värdesystem, där fri tillgång till kunskap och obe-
gränsad användning är målet. För detta pläderade Bar-
bara Schleihagen från den tyska biblioteksföreningen. 
Det kräver ett helt nytt förhållningssätt.

– För inte vidare det koloniala förtrycket till infor-
mationssektorn, betonade IFLAs nuvarande president 
Ellen Tise från Sydafrika. Låt den teknologiska utveck-
lingen befria informationen, inte bli ett ytterligare red-
skap för inlåsning och ekonomisk censur.

  
Ulrika Domellöf Mattson

Inga Lundén
Svensk Biblioteksförenings styrelse

Vad vi talar om när vi talar om tillgång till information

I mitten av april anordnades IFLAs Presidential Meeting under ledning 
av IFLAs ordförande Ellen Tise. Från svensk sida deltog ordförande 
Inga Lundén och styrelseledamot Ulrika Domellöf Mattsson. Här är 
deras rapport från konferensen.
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Svensk Biblioteksförening 
deltar regelbundet som utstäl-
lare vid partiernas kommun-
politiska arrangemang. Där 
träffar vi kulturnämndsleda-
möter, kommunalråd och andra 
nyckelpolitiker och diskuterar 
aktuella biblioteksfrågor. 

I början av maj arrangerade 
Moderaterna sitt Sverige-
möte i Karlstad med över 1700 
deltagare. Vi provade där en 
ny utställningsform tillsam-
mans med konstnärsnätverket 
Raketa. Montern utrustade vi 
med en fotoautomat och ställde 
sedan frågan: Varför älskar 
du bibliotek? Det blev många 
intressanta bibliotekssamtal i 
montern och här ser du några 
av svaren. Fler bilder hittar du 
på www.biblioteksforeningen.
org/moderat

PAx

foton: raketa.nu

Våra konferenser

Forskardagen 2011 
Om att använda forskning i 
bibliotekspraktiken
15 september 
Program och anmälan på vår hemsida 
www.biblioteksforeningen.org

Nätverken – Träff för kontaktpersoner

Marknadsföring av nätverken och möjligheter till kommunikation inom nätverken var 
ämnen som diskuterades på träffen för nätverkens kontaktpersoner i april. Inom Svensk 
Biblioteksförening finns 20 nätverk med olika inriktning och för olika verksamheter inom 
biblioteken. På träffen i april var 14 av dessa representerade.

Nätverken behöver marknadsföras mera, det är relativt få medlemmar som tagit chan-
sen att på detta sätt engagera sig i föreningens arbete. Förslag för synliggörande är bl a att 
ha en spalt, ”Nytt från nätverken”, i Föreningsnytt. Det finns också planer på att arrangera 
en nätverksdag i december, en dag där flera nätverk kan visa upp sig, arrangera en föreläs-
ning och diskutera framtida verksamhet.

Det går också bra att utnyttja föreningens ”vanliga” vägar; delta i affischutställningen 
på Biblioteksdagarna, skriva i Föreningsnytt i BBL, prata på Biblio-
teksscenen på Bok & Bibliotek, mm.

Idag kommunicerar de flesta nätverken via en e-postlista och 
många av kontaktpersonerna menade att detta blir för anonymt 
och att nya verktyg behövs. Ett par nätverk har startat grupper på 
Facebook. En verktygslåda med tips efterlystes.

Svensk Biblioteksförenings nätverk bildas på initiativ från en-
skilda medlemmar och om det bara är anknutet till biblioteksverk-
samhet kan man säga att det är ”fri etableringsrätt”. Nätverket får 
bidrag till att ha nätverksträffar en eller två gånger per år. Bidraget 
kan bestå i kostnader för lokal, fika, föreläsare. För att arrangera 
nätverksträffar kan man bilda en arbetsgrupp. Man måste vara en-
skild medlem för att vara med i nätverken. WW

Almedalen 2011 

Svensk Biblioteksförening finns med i en rad olika arrangemang 
under årets Almedalsvecka. Föreningens ordförande Inga Lun-
dén deltar i tre olika debattpaneler; om bibliotekens framtid, 
om den digitala delaktigheten och om e-böcker. Almadelsbib-
lioteket genomför också de uppskattade författarkvällarna. Mer 
information med uppgift om tider och lokaler finns på vår hem-
sida. 

Moderatpolitiker berättar varför de älskar bibliotek
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Kalendarium

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

11-13 augusti, Åbo, Finland
Internationell bokbussfestival i Åbo
Mobile Library Festival 2011 will be an international 
meeting of mobile library people. We invite you 
to come to the beautiful city of Turku with your 
vehicles to celebrate the 50th anniversary of the 
Finnish mobile library. The meeting will take place 
in Hotel Radisson Blu Marina Palace located in the 
center of Turku. The mobile libraries will be parked 
in front of the hotel.
Arr: Finlands biblioteksförening och Åbo stads
bibliotek
Mer info: www.confedent.fi/mlf2011

13-18 augusti, San Juan, Puerto Rico
IFLA World Library and Information Congress
World Library and Information Congress : 77th IFLA 
General Conference and Assembly
Arr: IFLA
Mer info: conference.ifla.org/ifla77

25-26 augusti, Köpenhamn
Nordic Library Conference 2011
Vilka utmaningar möter biblioteken i ett multikul
turellt samhälle? Nordic Library Conference 2011 
ger en möjlighet att diskutera dessa utmaningar, 
dela kunskap och erfarenheter samt initiera nya 
relationer och projekt.
Arr: BiblioteksCenter for Integration, Nasjonalbib
lioteket i Oslo och Kungliga biblioteket
Mer info: www.statsbiblioteket.dk/conferen
ce2011

6-7 september, Stockholm
Utbildning av handledare i kundanpassat och 
situationsanpassat bemötande
Kursen gick vid fem olika tillfällen hösten 2010 
och fick mycket gott beröm av de som deltog. Den 
höga uppskattningen av kursen, tillsammans med 
det stora antal personer som inte fick möjlighet 
att delta har bidragit till att KB erbjuder ytterligare 
kurstillfällen under 2011. Deltagarna kommer att få 
verktyg, träning och ett pedagogiskt förhållnings
sätt för att kunna utveckla sina förmågor att hand
leda och genomföra kurser på sina egna bibliotek
Arr: Kungliga biblioteket
Mer info: www.kb.se 

15 september, Stockholm
Forskardag om att använda forskning i biblio-
teksarbetet
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

15 september, Stockholm
Scenarioplanering
Scenarioplanering  ett verktyg för att hantera 
framtidens osäkerhet och förändring för ditt 
bibliotek. Vi vänder oss till dig som har ansvar och 
intresse för den egna organisationen. 
Arr: SFIS Utbildningsgrupp
Mer info: www.sfis.nu

21 september, Göteborg
CHaLS 2011
Arr: Chalmers bibliotek

22-25 september, Göteborg
Bok & Biblioteksmässan
Arr: Bok & Bibliotek i Norden AB
Mer info: www.bokbibliotek.se/sv/

5 oktober, Stockholm
Fortsättningskurs - Utbildning av handledare i 
kundanpassat bemötande
Det är en kursdag för vidareutveckling av utbild
ningen i kund och situationsanpassat bemötande 
för bibliotekarier.
Arr: Kungliga biblioteket
Mer info: www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2011/
FortsattningskursUtbildningavhandledarei
kundanpassatbemotande/

7 oktober, Klara konferens, Stockholm
Nätverksträff för äppelhyllebibliotek
Information om anmälan och program kom
mer senare, men huvudinriktning för dagen blir 
marknadsföring av Äppelhyllor. Dagen kommer att 
vara avgiftsfri.
Arr: Svensk Biblioteksförenings nätverk för biblio
tek som har äppelhyllor

19-20 oktober, Borås, BHS
Mötesplats Borås - Profession-forskning
Temat för 2011 är Läget i Bibliotekssverige. 
Syftet med årets Mötesplatskonferens är att ge 
företrädare från alla olika typer av verksamheter 
inom hela biblioteks och informationsområdet 
möjlighet att träffas under två dagar med ett spän
nande program. Det blir allt viktigare med kontakt 
och erfarenhetsutbyte mellan utbildning och 
forskning och alla typer av bibliotek och biblioteks
verksamheter. Bland annat deltar riksbibliotekarie 
Gunnar Sahlin och Gunilla Herdenberg från KB, 
Calle Nathanson från SKL, samt representanter för 
Biblioteksföreningen, SUHF, SFIS och flera andra. 
Arr: Bibliotekshögskolan i Borås, Borås stadsbib
liotek, Kultur i Väst och Kungliga biblioteket
Mer info: etjanst.hb.se/hb/kalendarium/www.
hb.se/bhs/motesplatsboras

26 oktober, Norrköping
På begäran
Att digitalisera on demand blir allt vanligare. Det 
ger organisationer och företag goda möjligheter 
till användarmedverkan och etablering av nya rela
tioner med både allmänhet, utbildning och forsk
ning. Vi vill i detta seminarium presentera några 
projekt från universitets och högskoleområdet 
som vi hoppas kan inspirera, väcka tankar och visa 
fram konkreta exempel. Medverkande organi
sationer: Umeå universitetsbibliotek, Linköping 
University Electronic Press, Visualiseringscenter C i 
Norrköping och Malmö högskola.
Arr: SFIS Utbildningsgrupp i samarbete med SFIS 
Lokalförening Mellansverige
Mer info: www.sfis.nu

10-11 november, Borås, BHS
Workshop: Social media and Information 
practices
The workshop includes general sessions and three 
parallel tracks. The aim is to bring together resear
chers with similar interests from different insti
tutes and organizations to discuss research ideas 
and develop proposals for collaborative projects.
Arr: Bibliotekshögskolan
Mer info: etjanst.hb.se/hb/kalendarium/www.
hb.se/bhs/workshop

10-11 november, Stockholm
Svenska DAISY-konsortiets årliga konferens
En konferens om den senaste utvecklingen som rör 
anpassade medier. Konferensen innehåller föreläs
ningar om hur man gör produkter och tjänster till
gängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Eftermiddagen den 11 november avslutas med ett 
årsmöte för SDK:s medlemmar.
Arr: Svenska DAISYkonsortiet och Talboks och 
punktskriftsbiblioteket

Sommarstängt!
Svensk Biblioteksföreningens kansli har  

sommarstängt 4 juli – 5 augusti.



B Posttidning
Biblioteksbladet
Box 70380, 107 24 Stockholm

 Bättre service  –  
med BiblioWand! 

Kontakta oss - så berättar vi mer. 

Hyllstädning är ofta en långsam och tidskrävande process. Men nu kan det vara slut 
med det! Med den nya trådlösa hylläsaren BiblioWand kan hylllorna inventeras 
snabbt och enkelt. 

När man sveper med antennen över hyllorna hittar den titlar som, enligt det regelverk 
biblioteket satt upp inte bör stå på aktuell plats. BiblioWand signalerar med ljud och 
text, och materialet kan tas om hand och placeras där det hör hemma.  

En effektiv inventering av biblioteket ger betydligt snabbare cirkulation. Det gynnar 
förstås låntagarna direkt men ger desssutom biblioteket ett mindre svinn, vilket 
innebär sänkta kostnader för återanskaffning samt nöjd personal som får tid över till 
annat – till exempel fler samtal med besökarna och inspirerande skyltning och annan 
marknadsföring. 

Aldrig har det varit så enkelt att hyllstäda.  
Och aldrig så avancerat, tack vare RFID-tekniken!

 

Göteborg 031 710 29 50

Lund 046 270 04 00

www.axiell.se
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