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 För elva år sedan gjorde jag på uppdrag av bbl 
en översikt av de litterära tidskrifterna för det 
årliga tidskriftsnumret. Översikten omfattade 
ett 30-tal olika tidskrifter under rubriken ”Det 
finns en litterär tidskrift för varje smakrikt-
ning”. Tyvärr skulle en liknande inventering 
idag nog inte landa på samma aktningsvärda 
siffra. I alla fall inte om det handlar om tryckta 

tidskrifter som renodlat ägnar sig åt litteratur. 
Men som alltid i tidskriftsvärlden, om än inte lika ofta numera, 

finns det någon som ser ett tomrum som är möjligt att fylla och startar 
en tidskrift, rent av en litterär. I våras kom t ex Atlas Litterära Tillägg 
(alt), utgiven av Atlas förlag som i sin tur ägs av Arenagruppen – en 
ideell förening som vill verka i en ”radikal och progressiv tradition” och 
som också ger ut den tryckta tidskriften Arena och webbtidskriften 
Dagens Arena. alt fick ett varmt välkomnande och det första numret 
visade på ett helt eget upplägg (läs mer om det i detta nummer) utan 
ängsliga sneglingar på mer eller mindre ärorika föregångare. 

Många är de skribenter som börjat sin publicistiska bana i tid-
skriftsvärlden, själv började jag t ex skriva kritik i numera nedlagda 
Allt om böcker och blm. Med rätt och krävande redaktörer är tid-
skriften en utmärkt skola för nya skribenter att odla sitt tilltal. 

Idag finns webben inom räckhåll för alla. Nätet erbjuder möjlighe-
ter för fattiga tidskrifter att billigt nå ut och finna både gamla och nya 
läsare. Nätets demokratiska dimension är oerhörd men oöverblickbar. 
Webben är ett utmärkt komplement till den tryckta tidskriften, där 
finns möjligheterna att redaktionellt vidga ramarna genom att publi-
cera material som har aktualitet eller som inte passar i tryckt form. 
Men t ex alba.nu visar att också en nättidskrift utmärkt kan fungera i 
kraft av sig själv utan att vara ett komplement till något tryckt dito.

Det är på webben de nya skribenterna kommer att fostras, eller sna-
rare fostra sig själva, utan klåfingriga redaktörer som obarmhärtigt re-
fuserar, stryker, rättar och kommer med ändringsförslag. Naturligtvis 
är det en frihet men också fara. Redan för tio år sedan höjdes röster för 
bättre kvalitet på nätproducerade texter. Det är trist om nättidning-
arna blir ett slags slasktratt för oredigerade och illa skrivna texter. Ton-
läget i framför allt en del bloggar skrämmer och förskräcker. 

bbl:s årliga tidskriftsnummer handlar om både tryckt och nätba-
serat, det finns i vanlig ordning mycket läsning om tidskrifter. Ut-
över det har vi en rapport från Almedalen och en liten förhandstitt 
på Bok & Bibliotek. Debattsidorna är sprängfyllda med åsikter, kom-
mentarer och klarlägganden i frågor som Bibliotek på entreprenad, 
Svensk Biblioteksförenings internationella engagemang och fra på 
biblioteken. Debatt rymmer också ett ”öppet brev” som anknyter till 
sommarens rosa utbrott i Expressen i vilken Christer Hermansson 
bl a skarpt kritiserade Svensk Biblioteksförenings kampanj Library 
Lovers. Tidigt i våras välkomnade han kampanjen i en intervju i 
 Dagens samhälle. Nu är det annat ljud i skällan.

Kulturpolitiken eller snarare bristen på den debatteras flitigt just 
nu. Det är bra. Lena Adelsohn Liljeroth borde ta intryck av sina nord-
iska kollegor. Finska kulturministern Stefan Wallin kan presentera en 
ökning för kulturen på närmare elva procent i nästa års kulturbudget. 
”Det behövs hårda tag för mjuka värden”, kommenterar han kampen i 
budgetförhandlingarna i en intervju i Hufvudstadsbladet. Också den 
norske kulturministern Trond Giske har lyckats få mer pengar till 
kulturen. När får vi se resultatet av en dust med Anders Borg?

Henriette Zorn
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Det finns en uppsjö av så kallade 
hälsotidskrifter både på markna-
den och på biblioteken. Men vem 
vänder de sig egentligen till? Och 
vad anser läkaren, professorn vid 
GIH och de andra experterna om 
tidskrifter som Leva, i Form, Må 
Bra, Hälsa och Topphälsa?  

 ”Få din mage i balans! Änglarna lind-
rar min sorg! Ner i vikt med hyp-
nos! Aktiv vila!”. Så lyder några av 
rubrikerna i livsstils- och hälsotid-

skrifterna som ständigt tycks pocka på vår 
uppmärksamhet. De finns i väntrummen till 
tandläkaren eller läkaren eller i livsmedelsaf-
fären. När man kommer dragandes med sin 
kundvagn ser man hälsotidningarna i prydli-
ga tidningsställ bland grönsakerna och fruk-
ten. Tidningsomslaget visar alltid en väldigt 
fräsch kvinna i träningslinne, ofta en leende 
blondin, som utstrålar sundhet, friskhet 
och harmoni. Målgruppen är tydlig. Aktiv 
kvinna 30-40 år, trots mantrat som ständigt 
basuneras ut: Det är aldrig för sent… Till 
innehållet fokuserar man på folkhälsopro-
blem. Läsarna kan ta del av olika lösningar 
och tips på hur man kommer tillrätta med 
t ex övervikt och stress eller stressrelaterade 
sjukdomar. Enligt vissa är de här tidning-
arna fyllda med energigivande hokuspokus-
teorier medan andra anser att de förmedlar 
viktig information om alternativmetoder 
som saknas inom den traditionella vården. 
Balans är det mest frekventa ordet, men 
text erna består ofta av låneord hämtade från 
naturvetenskapliga teorier, även om dessa 
inte har någon betydelse i sammanhanget. 
I tidskrifterna presenteras lyckade exempel 

på viktminskning: bantning, träning och 
olika dietmetoder. I övrigt är det sex, psy-
kologi, skönhet och ekologi som dominerar. 
Men det finns skillnader tidskrifterna emel-
lan. Tidningen Leva har funnits i fem år och 

ägs av Forma som också bland annat ger 
ut Hus&Hem och Ica-kuriren. Tidningen 
Hälsa grundades 1940 av hälsopionjären 
Are Waerland och står Hälsofrämjandet 
nära. Det första numret av tidningen hade 

Tema: tidskrifter

Tidningarna som vill oss väl 
– men experterna gör tummen ner
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det tidstypiska namnet Solvikingen och var 
ett av de första medierna som varnade för 
vitt socker, salt, vitt mjöl och kaffe. I dag är 
det egenvård och kropp och själ i balans som 
är den dominerande profilen för 2000-talets 
version av Hälsa. Annonserna med healers 
och tarmrensningar anses nog oseriöst om 
man förväntar sig en mer traditionell hälso-
tidskrift. Sveriges största specialtidning för 
kropp och själ, Må Bra, ägs av Allers förlag 
som även ger ut Svensk Damtidning, Jakt-
journalen och Se&Hör. Må Bra har en upp-
laga på 103 100 enligt branschorganisationen 
Sveriges Tidskrifter. Bonnier Tidskrifter ger 
ut Topphälsa och norska Bonnier Publica-
tions ger ut den snyggaste rent formmässigt 
av dem alla, i Form, som beskriver sin mål-
grupp så här: Genomsnittsläsaren har vidareut-
bildning, bra jobb, hög inkomst, höga ideal och 
är mycket ambitiös med vad de vill med sina liv. 
Livet ska vara fyllt med kvalitet, oavsett om vi 
talar om valet av en partner eller en joggingsko, 
insatsen som förälder, part i ett förhållande eller 
den aktivitet fritiden fylls med. 

i Form har en ständigt ökande upplaga på 
65 800 exemplar.

Men hur pass seriöst är innehållet i de här 
tidskrifterna som ofta får det att låta så lätt 
att gå ner i vikt, ändra sitt liv eller få en välträ-
nad kropp? Varför finns det en så stor mark-
nad för tidningar som handlar om hälsa och 
välbefinnande?

bbl bad Aija Sadurskis, doktor i medi-
cinsk vetenskap och näringslära, att titta när-
mare på ett nummer av tidskrifterna Hälsa, 
i Form och Topphälsa (se utvärdering på sid 
6). Hon är vice ordförande i den ideella för-
eningen vof, Vetenskap och Forskning, som 
är emot all pseudovetenskap som exempelvis 

astrologi, scientologi och ufon. Varje år utser 
de Årets folkbildare och Årets förvillare som 
prisas för sina förtjänster alternativt brister. 

– Jag har alltid varit förbluffad över att det 
finns en marknad för så många veckotidnin-
gar i ett litet land som Sverige, säger Aija Sa-
durskis.

Som framgår av hennes utvärdering, som 
med tanke på det begränsade underlaget 
knappast ger några spikade sanningar men 
ändå en fingervisning, är hon kritisk till stora 
delar av innehållet i hälsotidningarna. Man 
ger ett intryck av att luta sig mot vetenskap-
liga fakta men som i själva verket är mycket 
välvilligt allmängods och osakligt.

Men vad finns det då för eventuella risker 
eller fördelar med dessa tidskrifter? 

– Den risk jag ser är att diverse osanna el-
ler tvivelaktiga påståenden får spridning 
och därmed ytterligare fäste. Det får kanske 
inte så stor praktisk effekt utan är närmast 
ett slags mentalhygienisk skada. De råd som 
ges är i allmänhet mer eller mindre ofarliga 
men i värsta fall leder de till att man inte sö-
ker vård för allvarliga sjukdomar, menar Aija 
Sadurskis.

– Övervikt, brist på motion och stress är 
folkhälsoproblem. Men bidrar den här typen 
av tidningar till att problemen minskar? Det 
vill säga, är det de som har dessa problem 
som läser tidningarna, och leder läsningen 
till ändrade beteenden? Om det är så kan 
man överse med en del struntprat så länge 
de råd som ges är rimligt ok. Men jag tror att 
det alltför ofta är så att människor använder 
hälsotidningar som ett sätt att bekräfta egna 
favoritföreställningar och att bekräfta bilden 
av sig själv som överlägsen andra på grund av 
den egna stora ”medvetenheten”. 

Egentligen, säger Aija Sadurskis, tycker 
hon inte att det är tidningarna som är det pri-
mära problemet utan den okunnighet som 
finns och som gör det möjligt att komma med 
svepande påståenden om olika företeelser. 
Människor borde kunna genomskåda det här 
– inte minst med tanke på hur många år man 
tillbringar i skolan idag. Gör en halvbildning 
oss bara mer okunniga genom att skapa en il-
lusion av kunskap, frågar hon retoriskt. 

– Den diskussionen gäller dock snarare den 
riktiga populärvetenskapen, inte det som 
finns i dessa tidningar. Samtidigt tror jag att 
särskilt Hälsa och i Form vill framstå som 
populärvetenskapliga, och kanske föreställer 
de sig att de också är det. Vad är det då som 
gör att dessa tidningar inte är populärveten-
skapliga? För all vetenskap är de metoder man 
använder primära, resultaten står och faller 
med metoderna. Om bara forskningsresultat 
återges i en artikel måste läsaren fråga sig 
Hur kan man undersöka detta? En kritisk läsare 
kan då genomskåda påståenden som den som 
skrev artikeln tydligen inte gjort, avslutar 
Aija Sadurskis.

Ute på Bosön utbildas de som vet hur man 
kan förebygga en del folkhälsoproblem. Björn 
Ekblom, är professor i fysiologi och preventiv 
hälsovetenskap vid Gymnastik- och idrotts-
högskolan i Stockholm. Han erkänner att han 
sällan läser hälsotidningar. Oftast sker det i 
väntrummet till tandläkaren. 

– Jag är allmänt kritisk och anser väl att 
det oftast är ren smörja som sprids i hälso-
tidningarna. Ofta består artiklarna av rena 
referat av andra artiklar. Myter sprids lätt 
eftersom man inte undersöker resultaten 
närmare.  

– Rent generellt kan jag väl säga att dessa 
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tidningar inte tillför någon större skada så 
länge råden inte är helt felaktiga. Allmänna 
träningsråd är inte direkt skadliga men när 
det gäller direkt felaktiga råd, som att aku-
punktur botar cancer eller att gi-diet är 
bättre för levern, kan man bara konstatera: 
man bör inte låta sig luras av dessa okritiska 
texter.  

Björn Ekblom anser att det finns vissa mer 
eller mindra konstiga teorier som florerar i 
dessa tidningar och som återkommer med 
jämna mellanrum. Just nu finns det ett starkt 
intresse för matkultur vilket kan vara en 
förklaring till de många dietanknutna teo-
rierna. 

Hur ser då läkarna på dessa tidskrifter? 
Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson 
Bågenholm, anser att det är väldigt bra att 
det informeras om hälsa i lättillgänglig form 
eftersom många känner sig osäkra på hur 
man tar hand om enklare symtom och sjuk-
domar. 

– Många vill veta hur man bör leva för att 
uppnå en bra hälsa. Men tyvärr har flera av 
de så kallade hälsotidningarna en låg grad av 
vetenskaplighet i sina artiklar och det är ett 
problem, menar Eva Nilsson Bågenholm. 

– Problemen är paradoxala. Samtidigt som 
folkhälsan är god i Sverige tornar stora pro-
blem upp med övervikt och fetma och dess 
följdsjukdomar och komplikationer. Stress-
relaterade sjukdomar och andra psykiska 
besvär är också ett stort problem. Svenskens 
vikt ökar trots att många veckotidningar och 
kvällstidningar överöser läsarna med bant-
ningstips och recept på hälsosam mat. 

Eva Nilsson Bågenholm tror att hälsotid-
ningarna skulle kunna fylla en viktig funk-
tion genom att i lättläst form förmedla tips 

om hur man kan må bättre genom motion 
och goda matvanor. Men det är en marknad 
där alla konkurrerar och där alla därför för-
söker hitta sin egen nisch vilket inte alltid bi-
drar till ett sakligt innehåll. Det handlar mer 
om att sticka ut. Flera har livsstilsföränd-
ringar som motto och det kan vara viktigt. 
Men tyvärr, menar Eva Nilsson Bågenholm, 
blandar man alltför ofta in metoder som det 
inte finns några vetenskapliga belägg för, t ex 
olika alternativmedicinska metoder. 

Hur ser du på att t ex en läkare som Annika Dahl-
qvist propagerar för att man ska äta mer fett och 
lågkolhydratkost för att komma tillrätta med 
övervikt? 

– Tidningarna säljer mer om de kan visa 
upp personer med hög trovärdighet, som t ex 
en läkare, rekommenderar vissa metoder. 
Det kan röra både diet och motion och livs-
stilsförändringar men ofta handlar det om 
betydligt mer tro än vetande.  

Hur ser du på att det är just inom vården, i 
väntrummen till vården, som man oftast hittar 
dessa tidningar? 

– Att väntrummen fylls av hälsotidningar 
och andra veckotidningar kan man fundera 
över. Jag tror inte att det är en medveten 
strategi från vårdcentraler och kliniker utan 
istället en strategi från tidningarna som vet 
att här sitter personer som funderar mycket 
över sin hälsa. Samtidigt kan man ju tycka 
att det just därför borde vara på plats med en 
vänlig men bestämd hint om att det kanske 
inte är riktigt välkommet med dessa tidning-
ar just i väntrummen. 

Samtidigt är det bra att det finns ett stort 
intresse för hälsa bland allmänheten, anser 
Dan Larhammar, professor vid neuroveten-

skapliga institutionen vid Uppsala univer-
sitet och välkänd skeptiker till alternativa 
behandlingsmetoder eftersom de alltför ofta 
saknar vetenskaplig grund. 

– Det är förstås angeläget att människors 
intresse för hälsa eller deras önskan att göra 
sig av med överviktskilon bemöts med rim-
lig och faktabaserad information. De special-
tidningar som etablerar sig i denna nisch 
erbjuder dessvärre inte detta. Istället skriver 
de med sedvanligt sensationsmakeri om alle-
handa kurer och metoder som många gånger 
inte bara saknar vetenskapligt underlag utan 
också är direkt orimliga. 

Han understryker att denna tidnings-
bransch är forum för mer eller mindre 
oseriösa annonsörer.

– Det finns i denna press genomgående en 
påtaglig förkärlek för produkter som kom-
mer från naturen. Dessvärre informeras inte 
läsarna om svagheter och begränsningar i 
sådana produkter, framför allt inte om bris-
tande vetenskapligt underlag och svårtill-
gänglig dokumentation – om sådan överhu-
vudtaget existerar. 

Dan Larhammar menar att det finns flera 
risker med denna typ av ogrundade påståen-
den och råd. Dels slösar människor pengar på 
verkningslösa metoder, dels lägger de ned tid 
i onödan på detta. 

– Men på längre sikt tror jag att den vilsele-
dande ”informationen” är ett större problem. 
Människor får en felaktig uppfattning om 
hur kroppen och psyket verkligen fungerar 
vilket kan leda till försämringar av möjlig-
heterna för människor att i framtiden före-
bygga och hantera åkommor av olika slag.  
Vissa metoder sägs vara bra vid ett stort antal 
åkommor eller tillstånd – detta brukar vara 

”Jag tror att det allt för ofta är så att människor 
använder hälsotidningar som ett sätt att bekräfta egna 
favoritföreställningar och att bekräfta bilden av sig 
själv som överlägsen andra på grund av den egna stora 
medvetenheten. ”
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ett säkert tecken på att metoden inte har nå-
gon effekt utöver placeboeffekten. Reporta-
gen som tar upp olika metoder brukar handla 
om enskilda individer som upplever sig ha bli 
bättre eller må bättre efter behandlingen. Det 
är bluffmetoder, anser Dan Larhammar.

– Eftersom högt motiverade människor 
oftast brukar känna en förbättring av vilken 
liten förändring i livsstilen som helst. 

Han menar att det som är avgörande är för-
stås om det är signifikant fler individer i en 
stor grupp av behandlade personer som upp-
lever förbättring jämfört med en grupp som 
fått placebo. Det som ingen av experterna 
som bbl varit i kontakt med har tagit upp är 
hälsotidningarna som en källa till inspiration 
eller eskapism. På samma sätt som många lä-
ser mat- och modetidningar för att antingen 
låta sig inspireras eller fly undan den gråa 
vardagen i mättade fyrfärgsarrangemang 
som förleder en att tro att det kanske trots 
allt är möjligt med en förändring. Kanske får 
hälsotidningarna ändå en eller annan soffpo-
tatis att resa sig från locket och ta några fler 
steg än nödvändigt. Fast varför skulle de då 
läsa i Form, tidningen för de redan invigda? 
Risken finns att det är så som Aija Sadurskis 
är inne på: Man läser hälsotidningar för att 
bekräfta egna favoritföreställningar. 

Åsa Ekström

Hälsa nr 5/2008
”Mer oförarglig än väntat” 
Numret jag tittat på innehåller flera artiklar 
som är OK, utan egendomliga råd eller upp-
seendeväckande felaktigheter. Var tidningen 
hör hemma ”ideologiskt” märks dock i en 
förfärlig artikel om utbildningar till olika 
”hälsojobb”. Utan att blinka rekommenderar 
man läsarna att utbilda sig till exempelvis 
homeopat, och att sedan inte tveka att ta bra 
betalt för sina tjänster. Man rekommenderar 
också en snabbutbildning till kostrådgivare, 
vilket gör mig lätt svimfärdig. En artikel om 
elitsimmaren Lars Frölanders kostvanor 
innehåller en massa nonsens, och är uppen-
barligen skriven av någon som helt saknar 
kunskaper på området. Som i andra veckotid-
ningar finns ganska många annonser, men 
här är det genomgående för produkter som 
skall förbättra hälsan. Man kan väl inte ställa 
samma krav på annonstexter som på redak-
tionell text, och de är också sämre än genom-
snittet i förhållande till tidningen i övrigt. 
Jag hade en minnesbild av Hälsa som mer 
”new age-aktig”, men jag kanske minns fel. 
Den är i alla fall mer veckotidningsaktig och 
oförarglig än jag hade väntat mig. De hälso-
råd som ges är kanske inte verkningsfulla 
men knappast värre än i ”vanliga” veckotid-
ningar. Kopplingen till new age syns dock 
ibland, som i en kalender över olika arrange-
mang runt om landet, till exempel en tarm-
reningskur. Detsamma gäller frågespalten 
”Hälsa svarar”, med en brokig grupp sakkun-
niga. Diverse notiser med olika forsknings-
resultat är försedda med källa, vilket kanske 
är ett försök att verka mer seriös, men utan 
referenser är sådana uppgifter inte använd-
bara. Det man sammanfattningsvis kan säga 
om Hälsa är väl att den vill vara något mer än 
vanlig veckotidning, men det är den inte.

Topphälsa nr4/2008
”Välmenande allmängods”
Topphälsa är förvillande lik Damernas värld, 
utan mode. Den är mer flärdfull än Hälsa, 
med smink och lyxigare framtoning. Ar-
tiklarna är lite mer personfixerade än dem i 
Hälsa, och det finns också mer av tramsiga 
tester att fylla i. Tidningen är mer aktive-
rande än Hälsa, med övningar, recept och 
råd av olika slag. Numret som jag har tittat 
på innehåller mycket om mat, jag vet inte om 
det är representativt. Som i andra veckotid-
ningar slås olika modedieter upp, dieter som 
det säkert ligger något i, men som lika säkert 
kommer att sjunka i glömska efter en tid. Det 
mesta är välmenande allmängods. En riktigt 
ful plump är dock artikeln om aurafotografe-
ring. Artikeln ”Snyggare kropp” innehåller en 

massa nonsens om ämnesomsättning, okri-
tiskt citerat av någon tv-expert. De prak-
tiska rörelser som rekommenderas är dock 
säkert bra. 

i Form nr 7/2008
 ”Sakligt men också nonsens”
i Form har lite snyggare layout och lyxigare 
framtoning än de andra två tidningarna. Den 
är smalare och innehåller nästan bara frågor 
kring motion och mat. Tidningen har beto-
ning på användbarhet: recept, övningar och 
test av sportbehåar. En stor artikel om varför 
man bör välja ekologisk mat är till innehållet 
sakligt. Detsamma kan man säga om en arti-
kel om löpning och en om diabetes, medan ar-
tikeln om superråvaror innehåller en mängd 
påståenden om hälsosamband som är noto-
riskt svåra att belägga. En artikel om stress är 
bara välmenande allmängods. Liksom Hälsa 
vill man verka vetenskaplig genom att återge 
forskning i notiser, men även här utan refe-
renser. I artiklarna vinnlägger man sig om att 
hänvisa till ”forskarna”. Problemet är att även 
om forskningsartiklar är korrekt återgivna 
kan läsarna knappast avgöra om den forsk-
ning som presenteras är udda stickspår eller 
solid forskning som leder någonstans. Även 
seriösa universitet kan ha oseriösa forskare, 
vilket inte syns när den enda källan som ges 
till en nonsensrapport om mobiltelefoner är 
Karolinska Institutet.

FAKTA

Må Bra finns på de flesta bibliotek, från Kiruna i norr 
till Ystad i söder.  

i Form är också ganska spridd och kan hittas på bl a KB, 
Umeå universitetsbibliotek, biblioteket PRV, Gymnas-
tik och Idrottshögskolans bibliotek, Polishögskolans 
bibliotek, Uppsala universitets bibliotek, Livsmedels-
verkets bibliotek, Hjälpmedelsinstitutets bibliotek, 
Regionbiblioteket Halmstad, Lunds universitetsbiblio-
tek och campus i Helsingborg, folkbiblioteken i Lund, 
Malmö stadsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek 
och Kalmar högskola. 

Leva! är mindre spridd på biblioteken. 

toppHÄLSA finns bl a på Jämtlands länsbibliotek, 
Österåkers bibliotek, Jönköpings stads- och länsbib-
liotek, Ljungby kommunbibliotek, biblioteken i Lerum, 
Sotenäs, Stenungsund och Högsby.

Hälsa finns bl a på Sunderby sjukhusbibliotek i 
Luleå, Restauranghögskolans bibliotek i Grythyttan, 
Universitetsbiblioteket i Karlstad, Högskolan i Gävle, 
KI universitetsbibliotek, SCB:s  bibliotek Stockholm, 
PRV, KB, Livsmedelsverkets bibliotek, Läkemedelsver-
kets bibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Malmö 
stadsbibliotek, Högskolans bibliotek Kristianstad, 
Universitetssjukhuset bibliotek i Lund, Universitets-
biblioteket i Lund, Regionbiblioteket Halland, Stifts- 
och landsbiblioteket i Skara, Göteborgs universitets-
bibliotek och Linköpings universitetsbibliotek.’

Aija Sadurskis kommentarer 
efter läsningen av ett nummer  

av tre hälsotidskrifter
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Det är snart dags för årets största händelse inom 
bok- och biblioteksbranschen och vi på BTJ ser fram 
emot att trä!a dig i vår monter E01:28 från 25 till 28 
september. 

I år har vi ett fullspäckat schema i montern med 
en mängd författarbesök. Bland annat kommer Elsie 
Johansson, Mari Jungstedt, Majgull Axelsson och 
Jujja Wieslander att berätta om sina nya böcker. 

BTJ Förlag har en mängd intressanta författare  
   på plats som tar upp ämnen som manga, fantasy  
& reality, kända okända barnboksförfattare, 
 berättande i undervisningen, e!ektiv sökning på 
Internet, utveckling av skolbibliotek och hur man kan 
synliggöra bibliotekens värde.

På torsdagskvällen är det dags för BTJ-puben, 
hämta din biljett i montern.  

I vår monter visar vi våra produkter och  tjänster. 
Och i år har vi förutom barnböcker till oerhört 
pressade priser även riktigt bra mässerbjudanden på 
bland annat film och TV-spel. Passa även på att få en 
visning av de senaste TV-spelsnyheterna. 

På www.btj.se/bok-bibliotek hittar du mer 
 information om alla våra erbjudanden, aktiviteter och 
prisutdelningar.

Hjärtligt välkommen!
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Gråklädda miljömuppar gör sig 
icke besvär! Livsstilsmagasinet 
Eco Queen vänder sig snarare till 
de kvinnor som vill ha massor av 
glamour och som på fullt allvar 
tror att de kan shoppa sig till en 
bättre värld. 

 ”Från progg 68 till lyx 08” är en av 
rubrikerna i tidningen och den talar 
väl för sig själv. Det första som slår en 
är att omslaget till livsstilsmagasinet 

Eco Queen är motsägelsefullt. Mycket mot-
sägelsefullt. Omslagsflickan ser snarare ut 
som en ung prinsessa i nedre tonåren än som 
en drottning. I mitten av maj släpptes det för-
sta numret av Eco Queen. Redan namnet på 
tidningen signalerar vad det är man satsar på. 
Ordet ekologisk har man bytt till det lite mer 
trendiga och anglifierade ordet eco. Det är ett 
ord som man i tidskriftsvärlden tror starkt 
på. Förlaget lrf Media har redan registrerat 
Eco Joy, Eco Fashion, och Eco Trend hos prv 
så det lär nog bli fler tidningar med ”miljö-
fokus”. Och Bonniers har redan registrerat 
namnet Eco Living. I dag finns endast ett al-
ternativ till Eco Queen. Tidskriften Camino, 
som lanserades förra året, var först ut på plan 
(se förra årets tidskriftnummer av bbl). Ca-
minos ambition är att få oss att konsumera 
mindre, bättre och begagnat för att få en 
bättre och mer ekologiskt hållbar miljö. Eco 
Queen har en annan ingång.  

– Vi gör den här satsningen för att vi tror 
att man kan satsa på miljömedvetenhet sam-
tidigt som det inte med automatik ska inne-
bära något förutsägbart trist. Det ska vara 
tillåtet med lite glitter och glam. Vi är ett bra 
alternativ och vänder oss till de som i dag 
läser veckotidningar som Elle, Femina och 
Damernas Värld, säger chefredaktören Åsa 
Holmström.   

Målgruppen är framför allt välutbildade 
och välavlönade kvinnor mellan 25 och 40 år 
som konsumerar mycket och medvetet. Orden 

glamour och lyx är frekvent använda i artik-
larna. I tidningen är det kändistätt, med mat-
reportage, smink, ekokläder och ekomöbler. 
Till och med en större artikel om miljöbilar 
finns att läsa. Det är en tidning som ligger i 
tiden. När allt fler ekologiska varor lanseras 
vädrar naturligtvis de stora tidningsförlagen 
morgonluft. Här finns en stor annonsmark-
nad att erövra. Mycket riktigt är det också 
många annonser i tidningen som sponsras 
av bilföretaget Mini, det gröna livsmedels-

företaget GoGreen, kosmetikamärket Isa-
dora och Nuxe, Ekovin, Grumme, Bodyshop, 
antroposofernas märke Weleda, Löfbergs 
Lila, naturproduktföretaget Dr Hauschaka 
och ica:s matsatsning I ‰ eco. En femtedel 
av premiärnumret består av helsidesannon-
ser från företag som dessa. 

Eco Queen är en glassig och påkostad tid-
skrift med lyxkänsla och snygga färgbilder. 
156 sidor som naturligtvis är tryckt på mil-

Tema: tidskrifter

Grön livsstil i lyxförpackning
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jöcertifi erat tryckeri med miljögodkänt lack. 
Det märkligaste och mest irriterande är dock 
modereportagen. Som vanligt är det unga 
snygga modeller som fotograferats i dyra 
ekologiska märkeskläder eller iklädda second 
hand, som numera i regel säljs dyrt under be-
greppet vintage. Förutom prisuppgift på de 
exklusiva plaggen är bilderna illustrerade 
med textsnuttar som ” Ca 20 000 människor 
dör varje år som en direkt följd av besprut-
ningarna på bomullsfälten” eller ”Framställ-
ningen av ett par vanliga jeans kräver totalt 6 
600 liter vatten”. Om detta är ett nytt grepp 
känner jag för egen del att det är ett rejält 
magplask. Även artikeln om Johanna Ho-
fring, vd för Ekovaruhuset i New York och 
Stockholm, lämnar en olustig känsla. Men 
man får hoppas att hon sköter det mesta av 
sitt arbete via nätet och inte genom att pen-
delfl yga till usa varannan vecka. Men för att 
inte bli alltför negativ ska det också påpekas 
att det fi nns matnyttiga tips på grönt smink 
och bra ekologiska märkeskläder. Tidningen 
är snygg och full av intressanta notiser. Ar-
tiklarna i tidningen är ömsom småtramsiga, 
ömsom småroliga. Själv fastnar jag för enkä-
ten där fjorton ”miljökändisar” får svara på 
om de lever som de lär, men även för Göran 
Everdahls miljöspaning kring ”Pelle Kanin, 
Christer Sandelin & andra trädkramare”. Ar-
tikelförfattaren menar att människan i alla 
tider stridit för och mot naturen och nämner 
bland annat att Christer Sandelin, medlem i 
åttiotalsbandet Freestyle, vägrade ”ha ozon 
i håret” under en tid då det var lika vanligt 
med hårspray inom populärkulturen som att 
alla kulturskribenter i dag hyllar Lars Noréns 
dagboksanteckningar som stor konst. Det är 
nog heller ingen tillfällighet att det är den 
tvålfagre skådespelaren Leonardo DiCaprio 
som står för inslaget om miljöhjälten som 
värnar om världen. Al Gore har helt enkelt 
inte den rätta looken för målgruppen, miss-
tänker jag. Men är det verkligen rimligt att 
shoppa mer för att göra världen bättre? Chef-
redaktören Åsa Holmström:

– Man kan shoppa några dyra hållbara 
ekoplagg än massor av billiga, ohållbara 
kläder från de stora klädkedjorna och på det 
sättet förbättra miljön. Det går ju inte stoppa 
konsumtionen men kanske några skadliga 
mönster.  

Åsa Ekström

Eco Queen

Ägare: LRF Media 
Upplaga: 50 000 ex
Prenumeration: 59 kr/lösnr 
Distribution: Tidsam
Antal nr/år: 3
Än så länge inte spridd på biblioteken

Från start till mål – EBSCONET® förenklar processen för inköp, 

administration, access och utvärdering av dina e-resurser.

-ED�SOÞSTIKERADE�AKTIVERINGS��OCH�REGISTRERINGSREDSKAP�SAMT�
en stor mängd övrig e-tidskriftsinformation ögonblickligen 

tillgänglig, levererar EBSCONET® det som många 

konkurrerande system bara lovar - ett sant hanteringsverktyg 

för e-resurser!

Med mer än 3 miljoner prenumerationsbeställningar, gränssnitt 

på svenska och endast tre eller färre klick från att ta dig till 

önskad information, är EBSCONET® det mest användbara 

och intuitiva prenumerationshanterings- och e-resurssystemet 

på marknaden.

Upptäck vad 16 000 EBSCONET®-användare redan vet.

Från inköp till access, från administration till utvärdering – 

vi visar vägen.

Kontakta EBSCO idag:

tel: 020-791 662 

e-post: mailnordic@ebsco.com

www.ebsco.com

Ofullständinga lösningar fungerar inte!

Men EBSCONET® gör det!

Vi visar vägen.
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När ord som miljö och eko 
får trendstämpel är det helt 
logiskt att de mer traditionella 
inredningstidningarna nu får 
konkurrens av tidskriften Kloka 
hem. Det är väl inte heller helt 
oväntat att det är ETC:s Johan 
Ehrenberg, med näsa för vad som 
ligger i luften, som står bakom 
satsningen.

 När jag ringer Johan Ehrenberg, 
ansvarig utgivare för Kloka 
hem, för att komma överens med 
honom om en intervjutid äter jag 

just lunch på Kulturhusets takterrass. Han 
ber mig snabbt att titta närmare på de små 
vindsnurrorna uppe på taket. Det rör sig om 
vindkraftverk som hans nya miljövänliga 
energiföretag ”Egen El” säljer. Han är över-
tygad om att svenskarna blir allt mer miljö-
medvetna om de får producera sin egen el. 
Det är nog en orsak till varför han nu satsar på 
Kloka hem som ska stimulera till användning 
av miljövänliga alternativ. Det är svårt att 
sätta epitet på Johan Ehrenberg, grund aren 
av tidskrift en etc. Samhällsdebattör, miljö-
profil och entreprenör. Han var tidigt ute på 
nittiotalet med satsningar på webben. Några 
konkurser senare hoppas Johan Ehrenberg 
att han nu gör rätt när han lanserar en hem-
inredningstidning som tar avstamp i miljö-
frågor.  

– Som entreprenör känns det hoppfullt 
eftersom jag har haft en benägenhet att ofta 
lansera saker två år för tidigt. Jag var alldeles 
för tidigt ute med cd-romtidningar och digi-
talisering överhuvudtaget. Men ju äldre man 
är desto trögare blir man så nu är man kan-

ske mer i synk med tidsandan, säger Johan 
Ehrenberg. 

Men Kloka hem är ingen alternativ akti-
visttidning. Till ytan ser den snarare ut som 
de traditionella inredningstidningarna bru-
kar göra. Gör-det-själv-kändisar som Martin 
Timell och Ernst Kirchsteiger finns också i 
Kloka hem – även om de just i det här sam-
manhanget talar om lite tyngre miljörelate-
rade ämnen som klimathushållning.

– Hälften av all hushållsel i Sverige skulle 
kunna produceras av hushållen själva. Dess-
utom kommer det att bli lönsamt om några 
år, med tanke på de höga elpriserna, tror 
Johan Ehrenberg men understryker sam-
tidigt att han inte vill att Kloka hem ska få en 
miljöstämpel på sig.  

– Jag tror man kommer att kräkas på mode-
ordet eko om ett år. Vi fokuserar på ordet klok 
istället för på miljö. Orsaken är att vi inte rik-
tigt kan garantera vad det innebär att vara 
miljöcertifierad, säger han.  

Tidningen vänder sig till både män och 
kvinnor mellan 30 och 55 år som är hus- eller 
bostadsägare och intresserade av hem, na-
tur, design och hållbarhet. Konceptet är att 
det är det bästa för hemmet och framtiden 
som gäller – inte det billigaste. I tidningen 
presenteras ny miljöteknik men även gam-
mal kunskap med tips som effektivare an-
vändning av svalskåp och jordkällare. Till 
och med balkonger borde användas mer för 
matförvaring i vårt svala klimat.   

Nyckelorden är nyfikenhet, individuellt 
ansvar och aktiv. Den ekologiska och tydligt 
avgränsade profilen i tidningen har mot-
tagits väl och responsen har varit god. An-
nonsörerna är många och läsarna har gillat 
det dom läst. 

– Tidningen ska inte bestå av löjliga re-
portage om ouppnåeliga drömhus i ytter-
skärgården. Det är viktigt, konstaterar Johan 
Ehrenberg.  

Bläddrar man i Kloka hem kan man bland 
annat läsa reportage om ekohusen i Björk-

hagen och Vaxholm, ekofärg, miljövänliga 
trädgårdslampor, ultramoderna avfallskvar-
nar som fördubblar biogasproduktionen och 
klimatvänlig pool. Naturligtvis lanseras även 
miljövänliga produkter från etc:s varuhus 
på nätet. I Kloka hem vill man visa idéer och 
saker som kan förbättra för oss alla på sikt. 

– Vi vill profilera kloka produkter. Det är 
ingen tillfällighet att det finns ”söta” vind-
kraftverk på Kulturhusets takterrass. Jag an-
ser att det är viktigt med form. Testresultat 
och funktion i all ära men den kloka bran-
schen har glömt hur viktigt det är för mark-
naden med design, säger Johan Ehrenberg.  

Åsa Ekström

Kloka hem 

Ägare: ETC förlag
Upplaga: 40 000 ex
Prenumeration:
Distribution: Tidsam (30 000 ex) och direktdistribution 
(10 000 ex) till opinionsbildare och återförsäljare inom 
ämnet klokare hem, arkitekter, köpare av grön el etc
Antal nr/år: 5
Chefred: Tillsätts under hösten
Finns än så länge i ett ex på KB

Kloka hem –  
inga ouppnåeliga drömmar!

Tema: tidskrifter
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Vi välkomnar biblioteken  
i Åre och Bollebygd

Q� Q� Q�

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Mikromarc kan göra 
ditt bibliotek ännu bättre.
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Blir det i höstens forskningspro-
position som Open Access-frågan 
får en, av många efterlängtad, 
knuff framåt? Eller genom att 
Vetenskapsrådet villkorar sina 
forskningsanslag, med Open 
Access-publicering som ”mot-
prestation”? Eller kommer den 
avgörande knuffen framöver från 
en högre politisk-byråkratisk 
nivå, nämligen EU-kommissio-
nen?

 Kommissionen har under senare 
 år markerat tydlig avsikt att 
 sy ihop en lösning som, utan att 
 trampa den mäktiga förlagsin-

dustrin på tårna, skapar en gemensam euro-
peisk politik och policy för fri tillgänglighet 
till all offentligt fi nansierad forskning. 

Open Access, öppna arkiv och parallell-
publicering, hör ohjälpligt samman med 
politik och med teknik, juridik och upp-
hovsrättsfrågor. Det krävs förändrade roller 
både för universitetens och högskolornas 
bibliotekarier och för forskarna. För den en-
skilde forskaren tillkommer ett val mellan å 
ena sidan den etablerade tidskriftsprestigen 
och å andra sidan den lockande och betydligt 
större synligheten. Man kan, i viss mån, jäm-
föra med litterär publicering. Om de kan välja 
föredrar de fl esta författare stora, etablerade 
förlag som Bonniers eller Norstedts framför 
att ge ut på ett litet, okänt förlag. Å andra si-
dan kan forskaren som publicerar sig i det nya 
oa-sammanhanget räkna med omgivning-
ens (forskarkollegernas och studenternas) 
nyfi kenhet och därmed bli ännu mer läst. 

– Under 2007 räknade vi till nära 740 000 
nedladdningar i diva (Digitala vetenskap-
liga arkivet) av universitetets mellan 3000-
4000 avhandlingar, berättar Aina Svensson, 
bibliotekarie, tidigare vid slu och nu vid 
Uppsala universitetsbibliotek där diva ut-
vecklades och där Aina Svensson är projekt-
ledare för Open Access.

Från hennes utgångspunkt har det hänt 
mycket de senaste åren, relaterat till Open 
Access och webbpublicering. Samtidigt som 
just internetutvecklingen innebär att fors-
karna inte längre kommer till biblioteken 
och frånvaron av personliga möten gör det 
svårare att informera forskarna om nya pu-
bliceringsformer. 

– Men idag vet forskarna mycket mer om 
Open Access än vad de gjorde för bara några 
år sedan. Tidigare kände många helt enkelt 
inte till hur mycket pengar som läggs på att 
”köpa tillbaka forskning”, via prenumeratio-
nerna på de traditionella tidskrifterna.

Ja, en stark drivkraft i riktning Open Ac-
cess-publiceringar har som bekant varit att 
universitets- och högskolebiblioteken skulle 
slippa de allt dyrare prenumerationerna på 
de traditionella vetenskapliga tidskrifterna. 
Men tillgänglighet är inte lika med gra-
tis, tvärtom, i ett övergångsskede kommer 
de gamla prenumerationskostnaderna att 
hänga kvar. Dessutom får man betala för pu-
bliceringen i Open Access-tidskrifterna. Och 
som alltid när nya teknikrelaterade system 
införs, kommer det att kosta pengar.

– Inga oa-förespråkare är så korkade att 
de tror att de nya systemen inte innebär kost-
nader, säger Inge-Bert Täljedahl, själv varm 
anhängare av oa-utvecklingen. Han är pro-
fessor i histologi, tidigare rektor vid Umeå 
universitet och nu ordförande i kb:s led-
ningsgrupp för det nationella utvecklings-
programmet Open Access.se. 

Inge-Bert Täljedahl betonar också att eko-
nomisk vinning aldrig kan vara drivkraften i 
den här sortens systemförändring. 

– För det kan till och med bli dyrare, initi-
alt. Men det blir på sikt billigare, totalkostna-
den sjunker, säger han.

Man skulle kunna beskriva det som att 
utgifterna fl yttar, från att universiteten/fors-
karna tidigare har fått betala för tillgång till 
tidskrifterna, till att man nu måste betala för 
publicering i dessa. Det i sin tur lär leda till 
krav på att oa-tidskriftsförlagen samordnar 
sina publiceringsavgifter. 

Jan Hagerlid, samordnare för ovan nämnda 
OpenAccess.se, talar om osäkerhet i fi nans-
iering och i värsta fall risk för nya förlags-
monopol, men då i oa-version. 

– Och vi vill ju inte bara ha tillgänglighe-
ten, utan också en sundare marknad. 

En annan komplikation eller åtminstone 
konsekvens av en framgångsrik tillgänglig-

Open Access:

Tillgänglighet inte lika med gratis

– Det är orättvist att peka ut Vetenskapsrådet som 
ett Open Access-motståndsfäste, vi är ju den enda 
svenska forskningsfi nansiär som faktiskt har skrivit 
på Berlin-deklarationen, säger Håkan Billig, ansvarig 
för Open Access-frågor på Vetenskapsrådet.
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Teknikhuset uppfinner och utvecklar programvara och lösningar med människan i centrum för att göra information och teknologi tillgänglig för alla. Produkterna ut-

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

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

Riksdagen har beslutat att samhället skall vara anpassat för funktionshindrade senast 
år 2010. Det innebär bl.a. att bibliotekets webbplats och katalog skall uppfylla Vervas krav 
enligt den s.k. 24-timmarsmyndigheten. Med CS Library 2.0 har Ditt bibliotek möjlighet 
att erbjuda funktionshindrade en webbplats som uppfyller dessa krav och som därmed 
fungerar med talsyntes och andra hjälpmedel.
 
På köpet kan Du erbjuda dina besökare en mötesplats på nätet. Personalen kan marknads-
föra bibliotekets olika medier samtidigt som besökarna bidrar till innehållet genom att sätta 
betyg, skriva in egna nyckelord och egna recensioner.
 

Kontakta gärna Karin Wikgren, projektledare för våra biblioteksprojekt, tel: 090-798716 
epost: karin.wikgren@teknikhuset.se  eller besök oss i monter E03:26 under 
Bok & Biblioteksmässan så får du veta mer!

AudioIndex ger personer med läshinder nya möjligheter att ta del 

av bibliotekets tjänster och utbud. När en låntagare pekar med fing-

erläsaren på en bok, får han eller hon information om boken uppläst 

i hörlurar. Systemet kan även ge orienteringshjälp och information 

om exempelvis evenemang och boktips.

AudioIndex är en lättanvänd produkt, utvecklad med användaren 
som utgångspunkt. Med AudioIndex kan synsvaga och blinda 
personer ”browsa” i hyllorna med ett finger, på samma sätt som en 
seende sveper med blicken. 

AudioIndex utvecklas och säljs av Teknikhuset AudioIndex AB. 
Vill du veta mer om möjligheterna med AudioIndex, kontakta 
Kent Lindbergh, 070-337 47 02, kent.lindbergh@audioindex.se

www.audioindex.se

  AudioIndex gör biblioteket 
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Teknikhuset uppfinner och utvecklar programvara och lösningar med människan i centrum för att göra information och teknologi tillgänglig för alla. Produkterna ut
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AudioIndex ger personer med läshinder nya möjligheter att ta del 

av bibliotekets tjänster och utbud. När en låntagare pekar med fing

erläsaren på en bok, får han eller hon information om boken uppläst 

i hörlurar. Systemet kan även ge orienteringshjälp och information 

om exempelvis evenemang och boktips.

  AudioIndex gör biblioteket 
mer tilltalande 
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på CS Library 2.0 

och AudioIndex i vår
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hetsutveckling är svårigheten att överblicka 
den redan nu enorma och ständigt växande 
mängden av forskningsresultat. Visserligen 
kan det bli lättare att söka om a l l t är tillgäng-
ligt, men då måste sökverktygen anpassas för 
att täcka både det som publiceras nationellt 
och internationellt. 

Och i den sammantagna utvecklingen har 
biblioteken och bibliotekarierna en central 
roll:

– Vi blir spindlar i nätet, vi kommer att 
fungera som utgivare när det gäller parallell-
publicering, samtidigt gör vi det vi alltid har 
gjort, samlar in, organiserar, katalogiserar, 
säger Aina Svensson.

Mycket handlar för närvarande om nämn-
da parallellpublicering, det vill säga att forsk-
ningsresultat publiceras både på webbplats 
och i en traditionell tidskrift, enligt särskilda 
avtal mellan forskare och förlag. Enligt Aina 
Svensson är det nära 70 procent av tidskrifts-
förlagen som säger ja till parallellpublice-
ring, men man får då ofta bara lägga ut ”för-
fattarversionen”, inte den layoutade version 
som finns i tidskriften. Granskning av biblio-
grafiska data liksom att fulltexten stämmer 
med de uppgifter som forskaren har matat in 
i systemet, blir bibliotekariernas uppgift.

Aina Svensson hoppas vidare att det inom 
en mycket snar framtid ska komma besked 
från de stora forskningsfinansiärerna. 

– Vi har tekniken, den finns på 33 lärosä-
ten, vi är redo! Det vi väntar på nu är att Ve-
tenskapsrådet ska bestämma sig och införa 
krav på att den forskning de finansierar ska 
publiceras som Open Access, sådana villkor 
skulle göra det lättare för forskarna att skriva 
avtal med förlagen om parallellpublicering. 
Samtidigt är det jätteviktigt för oss på bib-
lioteken att ha riktlinjer att gå efter, för den 
fortsatta utvecklingen. 

Från Vetenskapsrådets perspektiv är det 
dock inte fullt så enkelt. Om biblioteken 
väntar på vr, så väntar vr i sin tur på bib-
lioteken, det vill säga på universitet och hög-
skolor.

Håkan Billig, huvudsekreterare i ämnes-
rådet för medicin på Vetenskapsrådet och 
ansvarig för oa-frågor inom myndigheten, 
tycker också att det är orättvist att peka ut vr 

som ett Open Access-motståndsfäste: ”Vi är 
ju den enda svenska forskningsfinansiär som 
faktiskt har skrivit på Berlin-deklarationen”. 
Enligt denna europeiska deklaration, formu-
lerad av ett antal forskningsorganisationer 
ska forskningsresultat ha fri tillgänglighet, 
man ska kostnadsfritt kunna läsa, citera, 
ladda ner och skriva ut vetenskapliga artik-
lar. Deklarationen, som i Sverige underteck-
nats av kb, suhf (Sverigs universitets- och 
högskoleförbund) och Vetenskapsrådet, är 
dock inte bindande. 

Håkan Billig säger att styrelsen kommer 
att ta upp frågan i november, men tillägger 
att det är något som vr:s styrelse har gjort de 
senaste åren, så det är ingenting nytt. 

Att man inte har fattat beslut beror enligt 
honom på att vr inte litar på att det finns 
”robusta, pålitliga system för lagring” på alla 
universitet och högskolor. Än mer svårlöst 
är, enligt Billig, ”den juridiska problemati-
ken”, som upphovsrättslagstiftning. I Sve-
rige finns också Högskolelagstiftningen och 
det så kallade lärarundantaget som ger varje 
enskild forskare exklusiv rätt till sin forsk-
ning, liksom rätt att fritt bestämma över ex-
ploatering och publicering. 

– Man hänvisar till att nih (National In-
stitute of Health, ett av världens största 
forskningsinstitut) i usa har villkorat sin 
finansiering genom att forskningsresultaten 
ska publiceras inom ramen för Open Access 
inom sex månader, men nämner inte tilläg-

get, att det förutsätter att publiceringen inte 
strider mot någon upphovsrättslagstiftning. 

Men alldeles frånsett vad vr beslutar, 
kan man alltså tänka sig att den kommande 
forskningspolitiska propositionen skulle 
kunna ändra på svenska förhållanden, som 
exempelvis Lärarundantaget. Oavsett om 
utbildningsdepartementet och forsknings-
minister Lars Leijonborg kommer med nå-
got tvingande, säger Inge-Bert Täljedal att 
Open Access-frågan hur som helst måste fin-
nas med i höstens proposition, ”att inte alls 
ta upp Open Access i en proposition om de 
kommande årens forskningspolitik skulle få 
Sverige att framstå som pinsamt på efterkäl-
ken”.

Snabb förändring förutsätter alltså på-
bud ”uppifrån”, från regeringen eller EU. 
Samtidigt kan det alltså ifrågasättas om den 
sortens påbud och beslut kommer att behö-
vas på längre sikt. Man kan ju pröva tanken: 
Vad skulle hända om ett tillräckligt stort an-
tal forskare börjar lägga ut samtliga resultat 
och ”working papers” på egna hemsidor. 
Tillgängligheten skulle då kunna beskrivas 
som maximalt fri och Berlin-deklarationen 
för Open Access som optimalt genomförd. 
Men frågan är vad en sådan utveckling skulle 
innebära för forskningsbiblioteken och den 
nyckelroll som de idag har erövrat, i system-
skiftet mellan traditionella tidskrifter och 
Open Access. 

MarieLouise Samuelsson

– Idag vet forskarna mycket mer om Open Access än de gjorde för bara några år sedan, säger Aina Svensson, 
projektledare för Open Access, Uppsala universitetsbibliotek. 

Annons till BBL nr 6 2008 från WAGNER Form AB     080806

Annons 1 = 4 st annonser för insättning endast i BBL nr 6 inför Bok & bibliotek 2008.
(resterande nummer under året, annonser enligt original 080128) 

Mått annons: 59 x 30 mm    (OBS! Ingen svart ruta runt annonsen)
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Olle Lidbom som ligger bakom 
bloggen Vassa Eggen har koll på 
vad de stora tidningsföretagen 
har för sig och han är understund-
om kritisk till kulturtidskrifter. På 
bara några år har Vassa Eggen 
blivit en oumbärlig informations-
källa för mediaintresserade.

 Människor som är kritiska  
 till bloggar brukar anföra som  
 ett av huvudskälen att där inte  
 finns något av värde att läsa. 

Att de tryckta medierna står för nyheter och 
analys, medan bloggarna ägnar sig åt internt 
navelskådande. Olle Lidboms blogg Vassa Eg-
gen är ett av de bästa exemplen på motsatsen. 
Den som är intresserad av tidskrifter i ett 
övergripande perspektiv, från trender och för-
säljningssiffror till formgivning finner knap-
past en sådan heltäckande bevakning i något 
tryckt medium. I synnerhet inte när det gäller 
den kommersiella tidskriftsmarknaden. Olle 
Lidbom har koll på vad de stora tidningsföre-
tagen har för sig, han droppar insidesskvaller 
som ofta visar sig stämma. På bara några år 
har Vassa Eggen blivit en oumbärlig informa-
tionskälla för mediaintresserade.

Själv läser jag den så gott som varje dag, 
och även om jag inte alltid håller med dess 
upphovsman (Lidbom är t ex mycket kritisk 
till många kulturtidskrifter, men mer om det 
strax) är den alltid stimulerande och infor-
mativ. Bloggen föddes som ett sidoprojekt 
när Olle Lidbom jobbade som frilans med af-
färsutveckling av tidskrifter. Han hade arbe-
tat med att starta tidskrifter – framför allt om 
ny teknik – på tidskriftsförlag ett tag, men 
tröttnat på den världen. 

– Jag kom över en hel del information som 
jag märkte att ingen annan samlade in, så 
2004 började jag blogga. 

Först levde Vassa Eggen en ganska undan-
skymd tillvaro, men sommaren 2005 föränd-
rades allt. Det är den som brukar kallas för 
”Summer of the blog”, när bloggfenomenet 
verkligen exploderade i Sverige.

– Det var när Sigge Eklund började blogga 
som det bara sa boom. När han, en etable-
rad person i kulturvärlden, började blogga 
ansågs det plötsligt som fint. Alla kultursi-
dorna skulle genast ha bloggar. 

I den vevan upptäckte Lidbom att media-
världen hade hittat hans blogg.

– Jag var bortrest några veckor den som-
maren, och när jag kom hem hade min be-
söksstatistik plötsligt mångdubblats, bland 
annat för att Sigge hade länkat till mig. Det 
blev plötsligt lättare för mig att sälja in artik-
lar till tidningar, för folk visste vem jag var. 

Det är ett exempel på hur bloggvärlden 
förändrade medieklimatet: nya röster kom 
fram. 

– Jag hade aldrig kunnat komma in på en 
dagstidning eller DI. Bloggvärlden förde med 
sig att trösklarna blev lägre och kotterier 
mindre viktiga. En duktig bloggare kan göra 
sig hörd bland de etablerade medierna utan 
att komma från något kotteri alls. Dessutom 
är bloggen en väldigt bra träningsarena där 
man kan slipa på sin egen röst. 

Vad anser då Olle Lidbom som tidskrifts-
analytiker om det nuvarande svenska tid-
ningsklimatet? 

– För de kommersiella tidskrifterna är lä-
get väldigt gott. Deras syfte är att dra in vinst 
till sina tidskrifter och det är det många som 
gör. De stora företagen som t ex Bonnier Tid-
skrifter har sina kassakor: Sköna Hem, Allt i 
Hemmet och Mama. Men när det gäller inno-
vationsgraden så tycker jag att det ser min-
dre bra ut. Alla tidskrifterna ser ju mer eller 
mindre likadana ut och innehållet är väldigt 
likriktat. Det är väldigt stereotypt.

Detta är inget svenskt fenomen, menar 
Olle Lidbom. Över hela världen har man slu-
tat förnya. Fram till slutet av 1990-talet kunde 
man fortfarande hitta nyskapande produk-
ter som t ex den egensinniga inrednings-/
kulturtidskriften Nest, eller Raygun på de 
utländska hyllorna. Idag är det glest med de 
annorlunda projekten.

– En av förklaringarna är övergödning. När 
det kommer så många nya tidskrifter hela 
tiden försvinner de udda projekten – de når 
helt enkelt inte igenom bruset, även om de 
bygger på en briljant tidningsidé. Ger man 
ut en tidning idag blir man därför väldigt 
försiktig. 

Delvis hänger det också ihop med att män-
niskor som köper tidskrifter gör det av andra 
skäl idag än förr, tror Olle Lidbom.

– Man köper inte tidningar idag för att bli upplyst, 
utan för att bli underhållen, säger Olle Lidbom som 
står bakom bloggen Vassa Eggen.

Ingen förnyelse och mer likriktning

Tema: tidskrifter
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– Man köper inte tidningar idag för att bli 
upplyst, utan för att bli underhållen.

Är det verkligen så illa, undrar jag och 
nämner en välsäljande tidskrift som inne-
håller både yta och substans, amerikanska 
Vanity Fair.

– Nja, men den säljer ju knappast för upp-
lysningens skull utan för underhållningens. 

Kulturtidskrifter borde därför knappast 
ha någon framtid i Olle Lidboms framtids-
vision. Själv har han stuckit ut hakan både 
en och två gånger när han klagat på en del av 
de statsunderstödda tidskrifterna. Men själv 
betonar han att han inte alls är någon mot-
ståndare till kulturtidskrifter per se. Han vill 
bara att de skall bli lite bättre.

– Huvudproblemet är att de alldeles för säl-
lan är gjorda för sina läsare. Som jag ser det är 
det ett kulturpolitiskt problem. Kulturpoliti-
ken är väldigt inriktad på deltagande, snarare 
än på mottagande. 

– Om vi bortser från de kulturtidskrifter 
som får de stora stödpotterna, som Ord & 
Bild, Glänta och 00-Tal t ex, är kvaliteten på 
många tidskrifter väldigt låg. Texterna är 
skrivna av skribenter som inte är journalister 
utan ämnesexperter. De är sällan redigerade 
av redaktörer som kan redigera. Artiklarna 
är dåligt rubriksatta och har ofta inga ingres-
ser. Formgivningen är undermålig med låg 
läsbarhet.

Det är många hårda ord. Jag frågar Olle 
Lidbom om det finns någon kulturtidskrift 
som är undantag från regeln.

– Axess tycker jag är jättebra. Även om 
man inte håller med den är den alltid läsbar. 
Texterna är välredigerade, formgivningen är 
snygg. 

Ja, se där vad man kan göra med lite Ax:son 
Johnson-pengar. Olle Lidbom håller förvisso 
med mig om att det är just pengar som be-
hövs även om det går att göra bra formgiv-
ning utan mycket pengar, Pequod tycker han 
t ex är en fin och välgjord tidning. Men kul-
turstödet är ett problem. I stället för att ge ett 
litet stöd till många tidskrifter borde ett fåtal 
få desto mer pengar, tycker han.

– Det finns mycket som är fel med produk-
tionsstödet. Filmtidningen Ingmar fick inte 
stöd för att de hade annonser i tidningen. 
Att ge en tidskrift 25 000 kronor är som ett 
hån – man kan inte göra en professionell pro-
dukt med så lite pengar. Det cementerar bara 
inställningen att kulturtidskrifter är något 
som man gör för att man är entusiast.

Ja, men hur går det med mångfalden då? Och 
dessutom påverkar ju de smalare, mer vågade 
tidskrifterna i förlängningen även den kommer-
siella tidskriftsmarknaden? 

– Jag skulle hellre se att man gjorde kon-

centrerade insatser för att skapa mångfald 
i stället för att bara ge möjlighet till väldigt 
många. Om man vill ha bättre kulturtid-
skrifter tycker jag också att de borde få bättre 
förutsättningar. Jag vill att man ska bli mer 
elitistisk, helt enkelt. Vad trevlig jag låter nu, 
haha.

Slutligen, vad kännetecknar då, enligt Olle 
Lidbom, en bra tidskrift?

– Jag tycker att en tidskrift skall vara lön-
sam och hantverksmässigt gjord. För att en 
tidskrift skall vara riktigt bra bör den uppnå 
sina mål, oavsett vad de målen är. 

Tror du att en tidskrift måste ha själ för att bli 
framgångsrik?

– Jag brukar kalla det för ”värld”. En bra 
tidskrift skapar en värld kring tidningen som 
känns så attraktiv att man som läsare vill vara 
en del av den världen. The New Yorker är en 
sådan tidning. Offside, om man skall ta ett 
svenskt exempel. Men även Svensk Damtid-
ning, som jag tycker är väldigt hantverks-
mässigt gjord. Tyvärr tror jag att det även går 
alldeles utmärkt att göra en lönsam tidning 
utan att den har någon tydlig själ.

Annina Rabe

Fakta Olle Lidbom

Född: 1975
Bor: Stockholm
Yrke: Tidskriftsanalytiker och ägare till tidskrifts-
analysföretaget M&M. Skribent och bloggare på  
www.vassaeggen.se. Har även jobbat som AD och 
grafisk formgivare. 
Övrigt: Sitter som ledamot i granskningsnämnden.
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alba.nu och tidningen Dans hör 
till dem som fick bidrag av Kultur-
rådet för sin tidskriftsverksamhet 
på webben. Bidrag till nätbase-
rade tidskrifter är en försöksverk-
samhet som kommer att fortsätta 
under några år.

 I början av året fördelade Kulturrådet 
för första gången ekonomiskt stöd till 
nätbaserade tidskrifter. Sex tidskrifter 
av totalt 19 sökande valdes ut av Kultur-

rådets referensgrupp för Kulturtidskrifter 
– delvis efter samma kriterier som gäller för 
stödet till tryckta tidskrifter: ambition, kon-
tinuitet och hög nivå på texterna och i det re-
daktionella arbetet. De sex utvalda fick dela 
på sammanlagt 315 000 kronor. Kulturrådet 
fick inga ytterligare medel under 2007 för 
försöksverksamheten, utan en omfördelning 
har gjorts inom den befintliga budgetramen. 
Mest bidrag, 75 000 kronor, fick veteranen 
alba.nu – en tidskrift för kultur, vetenskap 
och samhälle som har funnits i tolv år. Bakom 
tidskriften står radarparet Christer Wiger-
felt (ansvarig utgivare) och Siri Reuterstrand 
(redaktionssekreterare), tillika ordförande 

i Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter 
(FSK). Dessa båda ingår också i redaktionen 
för den tryckta tidskriften KRUT (Kritisk ut-
bildningstidskrift).

Siri Reuterstrand säger att stödet till alba.
nu var välkommet.

– Konkret har stödet betytt att vi nu slipper 
betala allt ur egen ficka. Vi slipper att själva 
betala serverkostnader, underhåll av sajten, 
utgivarbevis, porto för recensionsböckerna 
som vi skickar ut etc. 75 000 kronor kan se 
mycket ut på pappret men det är ingen jät-
tesumma, vi har ju inte pengar över att betala 
dem som skriver och arbetar för oss. 

Framför allt, säger Siri Reuterstrand, bety-
der stödet ett erkännande.

– Vi har ändå hållit på med det här i tolv 
år. Det är inte bara en liten hobby, vi finns så 
att säga ”på riktigt” och att få det bekräftat 
är viktigt för ibland undrar man ju vad det 
är man håller på med. Jobbar man med en 
nättidskrift syns man inte så mycket i andra 
sammanhang. Vi finns inte riktigt på agen-
dan trots att vi har så mycket kontakter.

Hon och Christer Wigerfelt märker skill-
naden eftersom de också har erfarenheter 
från arbetet med den tryckta tidskriften 
KRUT. Den har färre läsare än alba.nu men 
uppmärksammas ibland i andra media och 
blir recenserad på kultursidorna. Den finns 
kort sagt med i debatten på ett annat sätt än 
vad som är fallet med webbtidskriften trots 

att den har många, många fler läsare. Och 
det handlar om status, tror Siri Reuterstrand 
som hoppas att stödet från Kulturrådet kan 
bidra till att höja statusen för en nättidskrift 
som alba.nu.

På frågan om var de största kostnaderna 
för en nättidskrift ligger dröjer hon inte på 
svaret.

– Vare sig det handlar om tryckta eller nät-
baserade tidskrifter ligger den stora kostna-
den i det arbete som man lägger ner. Skulle 
man ta ordentligt betalt för det, handlar det 
om jättesummor. Men det går ju inte och där-
för arbetar människor ideellt med detta.

Det är på gott och på ont. Eldsjälsmentali-
tet är inte att förakta men det är också svårt 
att ställa krav på skribenter när man inte kan 
betala dem. Det i sin tur hämmar utveckling-
en av tidningen. 

– Man får ju bara vara jättetacksam att man 
får en text överhuvudtaget, dessutom har 
man inte den tid som krävs för att mer nog-
grant gå igenom texterna så som man gör på 
en redaktion med pengar. Tid kostar och vi 
försöker ju också försörja oss vid sidan av, sä-
ger Siri Reuterstrand. 

Redaktionen för alba.nu vill att det i redo-
visningen till Kulturrådet ska synas var kost-
naderna ligger och därför har man beslutat 
att ta ut en symbolisk summa i lön för varje 
nummer. 

– Det är några få tusenlappar, jag tror det 

Bidrag till nätbaserade tidskrifter:

”Stödet betyder status”

Tema: tidskrifter
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är 4 000 kronor för varje nummer som Chris-
ter och jag delar på. Inte för att det på långa 
vägar täcker allt det jobb vi lägger ner – och 
det är inte enligt frilansrekommendationen 
precis – men för att markera att vi gör ett ar-
bete här som kostar pengar. 

För att visa sin uppskattning till ”de stack-
ars människor som skriver för oss” kommer 
albas redaktion också att kosta på sig att 
bjuda de Göteborgsbaserade recensenterna 
på en middag.

Siri Reuterstrand sticker inte under stol 
med att det mestadels ideella arbetet med 
alba.nu haft positiva effekter på den frilans-
verksamhet som de båda redaktörerna ägnar 
sig åt för sin försörjning.

– Det har gett både kontakter och idéer. 
Även om man inte alltid ser resultat direkt, 
märker vi indirekt att vi har nytta av alba.nu 
när vi raggar andra jobb. Så är det också för 
många av dem som medverkar i tidskriften, 
och det är därför som det går att få skriben-
ter. Eftersom vi har väldigt många besökare 
upplever man det som värdefullt att publi-
cera sig hos oss. Och ju längre man håller på, 
desto lättare är det att få genomslag. Vi har 
ändå med tiden blivit något av ett begrepp 
och det gör att det också har blivit lättare att 
hitta mer långvariga samarbeten med olika 
människor. 

Siri Reuterstrand hoppas att stödet till nät-
tidskrifterna kommer att permanentas och 
hon kommer defi nitivt att söka det igen. 

Det kommer också Ann-Marie Wrange, 
ansvarig utgivare för Dans – tidningen för 
rörlig konst, att göra. Dans fi nns som tryckt 
tidning och har en hemsida på nätet där man 
lägger ut anmälningar och nyheter. Nätver-
sionen fi ck 40 000 kronor i bidrag från Kul-
turrådet.

– Det kommer att betyda jättemycket för 

oss. Bidraget innebär att vi kan uppdatera vår 
hemsida och göra den snabbare och bättre. 
Vår dataexpert har fått i uppdrag bygga ut 
tekniken – och teknik är dyrt!– och rätta till 
sådant som inte har fungerat så bra. Vi pla-
nerar som bäst för det och arbetet ska ske 
under sommaren. Exakt när vi fi nns on-line 
med den nya versionen vet jag inte, förhopp-
ningsvis någon gång i höst, men hemsidan 
kommer att bli mycket bättre och mer använ-
darvänlig, säger Ann-Marie Wrange. 

Hon hoppas att det i nästa ansökningsrun-
da kan bli fl er som får stöd. Ansökningsrun-
dan för verksamhetsåret 2008 kom snabbt på, 
fort skulle det gå. På Dans är man rutinerad 
eftersom man sedan många år har sökt stöd 
för den tryckta tidningen. Den rutinen kan-
ske inte alla, framför allt yngre verksamma 
med webbtidningar, har.

– Det var några som hörde av sig till oss och 
ville läsa våra ansökningspapper och det fi ck 
de självklart göra, säger Ann-Marie Wrange.

För egen del beklagar hon att det är långt 

mellan ansökan och besked, det gäller främst 
stödet för de tryckta tidskrifterna. Det är 
svårt att sköta ett företag utan ekonomisk 
framförhållning.

– Samtidigt måste jag säga att det är fan-
tastiskt att det fi nns ett sådant här stöd, det 
är svårt att se vad alternativet skulle vara. En 
privat sponsor är knappast intresserad av att 
ge pengar till en danstidning eller till dans-
konst. Knatteidrott och mer prestigefyllda 
donationer slår ut oss som ett alternativ. Vi 
är ett litet språk och vi behöver våra tidskrif-
ter, vi måste få stöd från det allmänna annars 
går det inte. 

På Kulturrådet har man inga andra besked 
än att försöksverksamheten med bidrag till 
nättidskrifter kommer att fortsätta ett par 
år för att sedan utvärderas. Inför nästa an-
sökningsomgång avseende verksamhetsåret 
2009 har man i internbudgeten avsatt cirka 
400 000 kronor, enligt Heli Hirsch, ny hand-
läggare för kulturtidskrifter på Kulturrådet.

Henriette Zorn

Ta tåget till Bok & 
Bibliotekmässan!

För sjätte året i rad rullar Boktåget från 
Stockholm till Bok & Bibliotekmässan i 
Göteborg  25 – 28 september.

Ta tillfället i akt att förbereda mässda-
gen i lugn och ro och träffa kollegorna. 
Åk tur och retur över dagen den 25 eller 
26 september, eller stanna över natten 

och ta hemresan dagen efter. Ombord 
serveras frukost på vägen ner och mid-
dag på vägen hem. Tåget stannar vid 
och avgår från Liseberg, bara ett sten-
kast från Svenska Mässans portar. I 
priset (1495 kr) ingår resan, frukost, 
middag, och tidningar samt en spän-
nande gästföreläsning! På tåget säljer vi 
även entrébiljetter till mässan. 

MER INFORMATION OCH BOKNING
Gå in på  www.sjevent.se eller ring 
Svenska Mässans reseservice, telefon 
031-708 86 90
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Vem är du? 
– Jag är 52 år. Hustrun jobbar på universite-
tet. Dottern Tekla är 13 år och Viktor är 9 år. 

– Om någon ska få beskriva mig har jag ett 
användbart favoritcitat från dottern. ”Min 
pappa är bara så cool. Han har skivor av både 
Smashing Pumpkins, Patti Smith och Green 
Day”. 

Mer då? 
– Nördig och nyfiken, enligt mig själv. Andra 
tillfrågade föreslår adjektiv som eldsjäl, 
posi tiv, envis, inspiratör, utvecklingsinrik-
tad, omvärldsorienterad, disträ, eftertänk-
sam, långsiktig, noggrann men slarvig (!) 
och egensinnig. Bra på schack. För övrigt har 
jag en stark vilja och lust att förklara samti-
den för andra, genom min blogg bland an-
nat. Också för att försöka beskriva framtiden 
som den kommer att gestalta sig enligt min 
mening. 

Varför valde du att bli bibliotekarie?
– Mötet med människor var nog avgörande. 
Detta med att få hjälpa någon med något som 
de i många fall inte ens själva vet att de är i 
behov av. Att kunna påverka människor. 

Du har engagerat dig aktivt för att få fler kultur-
tidskrifter på biblioteken, bland annat genom 
att dra igång projektet med fem gratisprenume-
rationer till bibliotek. Men fortfarande är det få 
bibliotek som söker stödet. Hur ska man få fler 
bibliotek att söka prenumerationsstöd för kul-
turtidskrifter?
– Det är för mycket pappersarbete för en så 
liten summa. Egentligen är det kanske stö-
det det är fel på och inte bibliotekarierna. Ett 
spännande sätt att lösa det vore att förändra 
stödet och kanske införa ett obligatoriskt 
stöd, liknande distributionsstödet av de kul-
turunderstödda böckerna. Ett exemplar av 
100 tidningar till varje bibliotek – från den 
minsta lilla till det största. Det vore något! 

Varför är det viktigt att det finns kulturtidskrif-
ter på bibliotek? 
– Därför att det kan förändra ens liv! Jag be-

höver bara gå tillbaka i mitt eget liv när jag 
var 15-16 år och besökte biblioteket i Karl-
skoga. Under tiden som jag väntade på bus-
sen bläddrade jag i tidskrifter som Lyrikvän-
nen, Lousiana Revy och om man var på det 
humöret, blm – även om det kanske mest var 
för att imponera på tjejerna i klassen … Hur 
som helst var behållningen insikten om att 
det pågick en värld utanför den lilla bruksor-
ten. Det fanns ett större sammanhang, andra 
tankar och en diskussion som fördes någon 
annanstans. 

Men finns det behovet i dag med det stora utbud 
och flöde som vi har? 
– Jag är övertygad om att behovet finns även 
om det finns olika medieformer beroende 
på livsstilar. Om du är ung, lite utanför, en 
s k emo-unge , som hittar en svart stenci-
lerad tidskrift där det står Anything about 
Anything på omslaget, förstår du att det 
här är någonting esoteriskt just för dig. Hur 
skulle du annars hitta den om du inte visste 
att den fanns? Du bor på en liten ort där det 
inte ens finns en Pressbyrå men väl ett bib-
liotek. Förhoppningen är att biblioteken tar 
detta utrymme.

Hur tror du att framtidens bibliotek ser ut? 
– Jag tror att det kommer att se ut på ett helt 
annat sätt än vad det gör i dag. Det förvän-
tas att biblioteken på nätet bli fler och att det 
finns fler medier, mer saker till utlån än det 
vanliga traditionella. Det kommer att vara 
en betydligt större skillnad på bibliotek i stä-
der och landsbygd. Den enda gemensamma 
nämnaren kommer att vara böckerna och 
själva platsen. En del kommer att vara rena 
utlåningsbibliotek, medan andra kommer 
att stå för det rent utvecklingsmässiga. Dess-
utom tror jag att vi kommer att få se fler alter-
nativa verksamhets- och driftsformer.

Varför är det så polariserat mellan 2.0-biblio-
tekarier och traditionella folkbibliotekarier som 
enbart värnar boken? 
– Tja, vad är en bok idag? Det finns jättefina 
inbundna böcker med guldsnitt och hela kö-
ret men det är icke desto mindre Mein Kampf. 
Frågan är vad man ska förhålla sig till – boken 
eller innehållet? Jag menar att boken bara ut-

gör ett av flera medier. Vi har ett speciellt för-
hållningssätt till boken eftersom den funnits 
med så länge. Likväl som läsrullarna var för 
klosterbiblioteken. På sjuttiotalet stod det 
tv-apparater på vissa bibliotek för att man 
skulle kunna följa nyheterna och Stenmarks 
åk. Det vore otänkbart i dag. Men det tillkom-
mer nytt medan somligt försvinner. Bibliote-
ken är föränderliga. 

I dagens samhälle finns ett enormt behov av mö-
tesplatser utan prestations- eller betalningskrav. 
Varför kan inte ett bibliotek bara satsa på och stå 
för att man är något unikt: en mötesplats med 
innehåll?’’ 
– Biblioteken ligger i mitten på skalan, mel-
lan å ena sidan landets museer vars uppgift är 
att skydda innehållet mot ägarna, och å andra 
sidan fritidsgårdarna där besökarna är det 
viktigaste – inte vad man gör. Men jag tror att 
vi har kommit så pass långt att de flesta har 
insett att platsen för biblioteket är allt vikti-
gare – vilket är bra. Det kommer innebära att 
om man får för många böcker i biblioteket så 
rensar man bort istället för att slänga upp yt-
terligare en bokhylla i ett redan trångt rum. 
Istället prioriterar man själva lokalen som en 
plats för möten där man kan samtala och ut-
byta tankar. Vilket ger en spin off-effekt.  

Vi nördar på BBL undrar förstås hur det är där i 
framkanten? 
– Jag kallar ju mig för 2.0-evangelist. På upp-
drag från Gud som är Tim O’Reilly (grundare 
av begreppet ”Web 2.0” och vd för O’Reilly 
Media som ger ut IT-relaterade böcker och 
magasin). 

Så du känner att du är inne på den rätta vägen?
– Jag vet inte. Det kan ju finnas en risk att 

Nyfiken på… Peter Alsbjer länsbibliotekarie i Örebro.
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Tema: tidskrifter
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man bara talar för de redan frälsta och att de 
andra inte lyssnar. 

Vad är det största motståndet? 
– Det finns en hälsosam tröghet i branschen 
vilket innebär att man inte går på vad som 
helst. Men efter något år brukar tiden vara 
mogen för konkreta förändringar. Om staten 
plöjer ner pengar i för mycket 1.0-inriktade 
projekt kommer det till slut att leda till att 
folk ute på fältet struntar i staten och hit-
tar egna vägar. En klok person har sagt att 
innovationer har sitt ursprung i två tillstånd: 
ungdom eller desperation. Med tanke på att 
vi på biblioteken är kvinnor och män i våra 
bästa år med en bibliotekslag i ryggen och en 
hyfsat stark lobbyorganisation att försvara 
den, så kan det förklara varför vi inte är så 
förändringsbenägna eller kreativa. Man kan 
ju jämföra med hur det gick för Posten.

Kan du utveckla det resonemanget? 
– Det ska jag göra. Men inte här och nu. 

Intervju: Åsa Ekström 

Fem tidskriftstips från Peter Alsbjer:  

Offside, Sonic, Filter, Pequod och Kulturella Perspektiv.  
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Kulturtidskriftsbloggen 
är här
i slutet av juni startade Dan Abelin, som 
i vanliga fall arbetar på Föreningen för Sveri-
ges Kulturtidskrifter, en personlig kulturtid-
skriftsblogg. Han menar att det helt enkelt 
behövs en blogg som handlar om den mik-
rooffentlighet som kallas kulturtidskrifter.

– På bloggen ska man kunna ta del av ny-
heter, debatter och idéer som rör tidskrifter. 
Man ska förhoppningsvis även inspireras av 
bloggen, säger Dan Abelin när bbl ringer 
upp honom.

Han kommer att ägna sin privata tid åt 
bloggen men han vet ännu inte hur mycket 
tid han som småbarnspappa kommer att 
kunna lägga ner på skrivandet. Under som-
maren har dock trafi ken till bloggen varit 
liten av förklarliga skäl. Detta trots att han 
var först med nyheten om avhoppen från 
kulturutredningen. Det var nämligen inte 
SvD:s kulturredaktion eller Sveriges Radio 
som först kunde berätta att Yvonne Rock och 
David Karlsson lämnat sina tjänster på grund 
av samarbetssvårigheter inom kulturutred-
ningsgruppen.

– Jag tror att det fi nns en framtid för bra 
kulturjournalistik. Därför tror jag på kultur-
tidskrifter – både på nätet och i pappersfor-
mat. 

ÅE

Länk: http://kulturtidskrifter.blogspot.com

 Först ska jag erkänna att jag tycker 
det är rätt underhållande att sitta på 
tåget och bläddra i Kupé – kundtid-
ningen som ibland tränger igenom 

bruset. Tänker bland annat på artikeln om 
underhållaren Joe Labero som skyller sina 
misslyckanden i karriären på ”den homo-
sexuella och judiska konspirationen”! Eller 
artisten Robyns rättframma uttalanden om 
att hon inte tror på kapitalismen. Minns även 
fl ygets Upp&Ner (numera Scanorama) som 
en bra kundtidning och jag tror ändå att den 
här typen av tidningar fyller ett behov av 
förströelse när man glömt att ta med sig en 
bok eller inte hann köpa en tidning eller helt 
enkelt inte vill köpa en svindyr, trist vecko-
tidning. 

Årligen reser 20 miljoner passagerare med 
Arlanda Express, enligt tågbolagets egna 
siffror. Vilken marknad för en tidningsma-
kare som vill nå massor av läsare kan man 
tycka. Därför blir man lite besviken när man 
bläddrar igenom deras kundtidning. Det 
borde väl rimligtvis fi nnas plats för lite mer 
tuggmotstånd än ett temanummer om den 
stockholmska stadsdelen Östermalm som är 
så ängsligt tillrättalagt att man häpnar. Det 
handlar alltså om en kundtidning som fi nns 
på tågen till och från Arlanda och som pro-
duceras under devisen” Tidningen som tar 20 
minuter att läsa”. Det borde väl inte vara så 
mycket att raljera över men nog är det trist 
att det inte satsas mer på artikelmaterialet 
i ”Xpress” som ”ombordmagasinet” heter. 
Tidningsmakarna borde väl åtminstone utgå 
från att målgruppen, passagerarna, är mer 
än läskunniga. Temanumret om Östermalm 
består bland annat av en artikel med rubri-
ken ”Utmärkande franskt”. Den handlar om 
att de boende på den östra malmen mycket 
väl kan vara stans mest kräsna matgäster – 
eftersom där fi nns så många franska bistron 
och brasserier (!). Tiden har uppenbarligen 
stannat om man har fransk matkonst som 
något slags ideal. Stockholm kan i dag locka 
de mest kräsna matgäster men även erbjuda 
kulinariska höjdare från hela jordklotet. 
Därför blir man lite förvånad över den kon-
ventionella slutsatsen. En orsak kan vara att 
redaktionen tror att det enbart är konserva-
tiva män i ledarposition som åker Arlanda 

Express men då tror jag att man har gjort en 
grov missbedömning. Det är inte mer exklu-
sivt på tåget än att direktörer, miljökramare 
och charterturister sitter sida vid sida – även 
om tågbiljetten kostar. Så ge då läsarna – Le-
lah, Amanda, Jan och Zoran – något att bita 
i! Istället får man en nonsensartikel om An-
ders Timell, restaurangchef för två krogar 
på Östermalm, som växte upp på ”fel” sida 
om Banérgatan. Den stackarn bodde i lägen-
het medan alla andra växte upp i våningar! 
Några sidor längre fram i temanumret föl-
jer en sida med tips på pocketböcker som 
skildrar livet på malmen ”bland borgerliga 
konventioner, rika pappor, vilda fester och 
ett gisslandrama”. Denise Rudberg och Lina 
Forss, Arne Dahl och Jessica Kolterjahn är 
de som skrivit skildringarna. Därefter föl-
jer ”roliga-produkt-sidan-för-män”. Under 
rubriken ”Bra att ha på Östermalm” skriver 
tf chefredaktören Aleksander Kovacevic att 
”I djungeln är machete praktiskt, på Mallis 
solkräm. Östermalm kräver också sina prylar 
av besökaren. Xpress ger er tipsen.” Därefter 
presenteras ett antal livsnödvändiga attiral-
jer som en klocka för 200 000 kr, något slags 
guldkort från American Express och diverse 
andra produkter. Konventionella stereotyper 
är inte roliga. Jösses, vad det känns tryggt att 
spypåsen fi nns nära till hands.  ÅE

Tidningen intill spypåsen
Tema: tidskrifter

Annons till BBL nr 6 2008 från WAGNER Form AB     080806

Annons 1 = 4 st annonser för insättning endast i BBL nr 6 inför Bok & bibliotek 2008.
(resterande nummer under året, annonser enligt original 080128) 

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

(1) www.wagnerform.se

 Bok & Bibliotek E05:19

(4 st annonser (lika) endast i BBL nr 6)

Tidskrift
för nyskriven 
poesi och prosa.
Vill du läsa?
”Komma breddar perspektivet 
och är välgörande uppkäftig.”
Norrköpings Tidningar 11 okt -07

komma@bredband.net
www.bokinorr.nu/komma
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 Slopa förlustkriteriet, inför en  
 mer transparent beslutsprocess,  
 och mer pengar från staten. Det är  
 i korthet några av de svar som För-

eningen för Sveriges kulturtidskrifter fick 
när man i våras skickade ut en enkät till lan-
dets kulturtidskrifter.

Omkring 60 tidskrifter svarade mer eller 
mindre på fyra frågor: 1) Hur man tycker att 
det statliga stödet för kulturtidskrifter ska 
utformas i framtiden; 2) Vad man anser man 
om det s k förlustkriteriet, dvs för att söka bi-
drag förväntas tidskriften gå med förlust; 3) 
Hot och möjligheter för den egna tidskriften; 
4) Vilka satsningar kan staten göra för att för-
bättra tidskrifternas vardag.

Genom de flesta svaren lyser oron för eko-
nomin igenom och de klassiska bekymren för 
små fattiga kulturtidskrifter: svårigheterna 
att nå ut, bristande resurser för marknadsfö-
ring och distribution. 

Beträffande det statliga stödet ger flera 
svar vid handen att man är nöjd med syste-
met där nivåerna på stödet varierar och där 
några får större summor medan andra för 
mindre, allt beroende på ambitionsnivå och 
utgifter. Vidare är man i huvudsak nöjd med 
att det är kriterier som mångfald och kvalitet 
som styr bidragsgivningen – även om många 
tycker att det är oklart vad som egentligen 
menas med ”kvalitet” och ”mångfald”. 

Några tycker att systemet är orättvist och 

att små bidrag till så många som möjligt vore 
idealet. bbl:s kollega bis hör till dem: ”För 
att behålla mångfalden röstar vi alltså för 
att sprida stödet och inte koncentrera det till 
färre, stora tidskrifter. Vi utför ju allt arbete 
ideellt, men behöver pengar till tryckning 
och distribution även i fortsättningen”. 

Bis får 25 000 kronor i statligt stöd, det är 
”väsentligt för att vi ska kunna vara en röst 
inom biblioteksområdet” och att ”biblioteks-
området har en röst utöver Biblioteksbladet”. 
Från bbl:s sida håller vi naturligtvis med: ju 
fler (olika) röster, desto bättre!

Av enkäten framgår att några är helt ove-
tande om prenumerationsstödet till folkbib-
lioteken, andra tycker att ”kopplingen till 
folkbiblioteken är ypperlig” men att biblio-
tekens roll på kulturtidskriftsområdet borde 
vara större.

”Vårt största problem är att nå ut. Bok-
handlar är sällan intresserade, alltför få bib-
liotek prenumererar, vi är mest hänvisade till 
medlemmarna i vårt sällskap där tidskriften 
ingår”, menar en redaktör som också säger 
att det är viktigt att uppmuntra folkbiblio-
teken att skaffa tidskrifter och visa dem lät-
tillgängligt.

En annan redaktör svarar i enkäten upp-
givet: ”Jag försöker förgäves få in tidskriften 
på bibliotek, men där är ignoransen stor. 
Man drunknar nämligen i överflödet (den där 
omhuldade mångfalden) av kulturtidskrifter 
och biblioteken orkar/ids inte besluta sig för 
något nytt. Kanske skulle staten faktiskt i viss 
mån styra kulturtidskriftsutbudet på de all-
männa biblioteken”.

Hela enkäten kan läsas på www.tidskrift.
nu under rubriken ”Tidskrifterna talar ut om 
stödet”, publicerat 8 juni 2008.

HZ

Tema: tidskrifter

Tidskrifterna  
vill ha mer pengar

Tidningen 
Kulturen 
läggs ned?

2006 började man på nätet och i februari 
2007 kom Tidningen Kulturen ut som pap-
perstidning. Ett och ett halvt år senare tving-
as redaktionen – åtminstone för tillfället – 
frysa utgivningen av den tryckta tidningen. 
”Tyvärr har vår entusiasm inte riktigt gått 
hand i hand med annonsörernas, och utan 
annonsörer går det inte att publicera en så 
dyr publikation som Tidningen Kulturen”, 
skriver redaktionen i det sista numret. 

Tidningen Kulturen har från start haft 
höga ambitioner, en föredömlig önskan om 
att vara folkbildande, men dålig ekonomi och 
svårigheter att hitta en tydlig redaktionell lin-
je. Precis som Siri Reuterstrand, redaktör för 
webbtidskriften alba.nu, säger i en intervju 
i detta nummer: är de ekonomiska villkoren 
dåliga är det svårt att utveckla en tidskrift och 
kan man inte betala skribenterna är det svårt 
att kräva kvalitet – man tar tacksamt emot 
det man får. Det må vara hur det vill med den 
saken – det känns ändå trist att ännu en kul-
tur- och litteraturtidskrift går i graven. I det 
sista tryckta numret inom överskådlig tid gör 
man det ändå med flaggan åtminstone delvis 
i topp. Här finns flera läsvärda artiklar på 
temat Finland, bland annat en som passligt 
nog anknyter till det berömda märkesåret 
som uppmärksammas 2008 och 2009. Det är 
tvåhundra år sedan kriget 1808–09, ett krig 
som kom att bli en av ”de stora vattendelarna 
i svensk-finsk historia”. Här finns också en 
artikel om den finska konstens betydelse som 
identitetsskapare, liksom texter om författa-
re som Pentti Saarikoski och Henry Parland 
– författaren bakom den nära nog kultförkla-
rade romanen Sönder, som aldrig fullborda-
des. Tidningen Kulturen lever dock kvar på 
webben, (www.tidningenkulturen.se). Den, 
liksom allt annat…

HZ

Vi ses på Bok&Bibliotek.
Monter E03:11

Arkitekter  Design  Inredningar
Tel. 046-524 41

www. .se

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

”Vilket trevligt 
 initiativ!”
             Kafka

”En riktigt 
 bra grej det här!”

                    Goethe”Snygg 
   hemsida.”
           Rimbaud
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Fel blir rätt med Oribi

Besök oss i monter E01:20 på Bok och Bibliotek, så berättar vi 
mer om hur Mikromarc 3 kan göra ditt bibliotek ännu bättre.

Q� Q� Q�
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 Förra årets listetta, Lund, har halkat ned ett snäpp. Istäl-
let är det en välbeställd kommun i närheten av Stockholm 
som har klättrat från en femte plats till en första plats i årets 
ranking. Danderyd har rikast invånare, bäst skolbetyg och de 

dyraste husen. God hälsa, låg arbetslöshet, få socialbidragsberoende 
och kommunala satsningar på skola och omsorg är andra faktorer 
som bidrar till att Danderyd är Sveriges bästa kommun att bo i. 

För tredje året i rad har den också i övrigt läsvärda och utmärkta 
tidningen Fokus (nr 24, 13–19 juni) utifrån 30 faktorer rankat alla 
Sveriges kommuner. För varje faktor – t ex antal anmälda brott, ser-
veringstillstånd, utgifter kultur och fritid, arbetslöshet, skilsmässor, 
självmord etc – har varje kommun rankats på en skala från 1 till 290. 
1 är bäst och 290 är sämst men faktorer som t ex hög nettoförmögen-
het ger pluspoäng medan höga taxeringsvärden ger sämre rankning 
eftersom de gör det dyrare att flytta till en kommun. Genomsnitts-
rankningen har sedan avgjort totalplaceringen.

En framgångsfaktor i Danderyd som Fokus pekar ut är den ökande 
företagsamheten i kommunen. 
Man har målmedvetet arbetat för 
att förvandla pendelförorten till 
en attraktiv kommun att bedriva 
företag i. Däremot får kommu-
nen bottenbetyg när det gäller 
faktor ”Taxeringsvärde småhus”, 
dessa är höga i kommunen och 
hämmar inflyttningen.

Ser man till faktor ”Utgifter 
kultur och fritid” – jag tycker 
fortfarande att man kunde välja 
att kalla det satsningar – blir 
rankningen för Danderyds del 
94 (1 är bäst, 290 sämst), vilket är 
bra om man jämför med de andra 
kommunerna som placerat sig 
i tio-i-topp. Liksom förra året 
intar Sollentuna jumboplatsen 
om man bara ser till faktor ”Ut-
gifter kultur och fritid”. Totalt 
sett hamnar kommunen i år på 
en nionde plats, två snäpp sämre 
placering än förra året. 

På en åttonde plats i tio-i-
topp-listan hamnar Norsjö i 
Västerbotten – en imponerande 
klättring uppåt om man jäm-
för med förra årets placering på 
plats 52. Norsjö är i mångt och 
mycket Danderyds raka motsats. 
I alla fall till det yttre. Jättebra 
ranking på faktorer som ”Tax-
eringsvärde småhus” (4), ”Lärar-
täthet” (3), ”Anmälda brott” (2) 
och inte minst ”Utgifter kultur 
och fritid”(1). Mycket dålig eller 

sämre ranking på faktorer som ”Kommunal skattesats” (285), ”Net-
toförmögenhet” (238), ”Sjukskrivningar” (263) och ”In/utflyttningar” 
(263). Vad är det som då gör att Norsjö trots allt placerar sig bland de 
tio kommuner som det är bäst att bo i? 

Fokus skriver att Norsjö visserligen förlorar på glesbygdens klas-
siska problem med utflyttning, resurssvaga medborgare och hög 
kommunalskatt men istället vinner på att den kommunala ekono-
min är god och välskött, att utbildningsnivån är relativt hög, social-
bidragsberoendet är lågt och att det görs kommunala satsningar. 
Därtill är äldreomsorgen väl utbyggd och skolor och barnomsorg har 
hög personaltäthet. 

Statskalendern, inte Fokus, ger vid handen att Norsjö är den enda 
kommunen bland de tio bästa kommunerna i rankingen som inte har 
borgerligt styre. Men politiskt styre är ingen faktor bland de trettio 
olika parametrarna.

En annan kommun i regionen står dock för den mest imponerande 
klättringen uppåt. På ett år har Åre gått från plats 51 till en femte plats 

i rankingen. Kommunen om-
nämns i ordalag som toppkom-
mun och tigerekonomi, vägen 
från fjällort och skidåkarparadis 
till nöjesmetropol, entreprenörs-
centrum och året-runt-resmål 
har gått fort men målmedvetet 
(se även bbl nr 2/2007). Siffrorna 
som bidrar till att dra ner betyget 
totalt sett handlar om faktorer 
som hög kommunal skattesats 
(254), anmälda brott (246), alko-
holrelaterade dödsfall (246) och 
lågt valdeltagande (218).

I Fokus rankning placerar sig 
Ljusnarsberg i Bergslagen sist, 
på plats 290. Förra årets jumbo, 
totalt sett, var Munkfors som i 
årets ranking hamnar på plats 
287. 

I Ljusnarsberg – där socialde-
mokraterna styr, men det är ju 
som sagt irrelevant för ranking-
en – finns få förmögna, utbredd 
ohälsa och dålig utbildning. Där-
till verkar man skilja sig som ald-
rig förr eftersom man hamnar på 
faktor 290 på ”Skilsmässor”. Men 
när det gäller ”Utgifter kultur och 
fritid” är kommunen något bätt-
re än Sollentuna (faktor 256 mot 
258), kommunen som återfinns 
bland de tio bästa kommunerna. 
En klen tröst förmodligen.

HZ

Danderyd etta i Fokus

Tio-i-topp  Faktor Faktor Utgifter
Kommuner (källa: Fokus) Nettoförmögenhet* kultur och fritid*

1 Danderyd 1 94
2 Lund 21 53
3 Lomma 6 95
4 Vellinge 3 173
5 Åre 131 133
6 Lidingö 2 173
7 Täby 4 239
8 Norsjö 238 1
9 Sollentuna 13 258
10 Habo 164 179

Storstädernas placering
13 Umeå (39, 2007) 150 (118) 9 (19)
23  Stockholm (16, 2007) 9 (18) 71 (93)
225  Göteborg (137, 2007) 102 (58) 206 (178)
248  Malmö (165, 2007) 118 (97) 39 (27)

*Två faktorer av totalt 30 och där 1 är bäst och 290 är sämst
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 Oftast har rubrikerna handlat  
 om nedläggningar, mer sällan  
 om etableringar. Åtminstone  
 när det gäller genren tryckta lit-

terära tidskrifter. På nätet lever och frodas 
tidskrifter som i olika former tar upp littera-
tur men det är sällan en ny litterär tidskrift 
etableras irl. Så skedde emellertid i våras 
när förlaget Atlas lanserade ALT nr 1, Atlas 
litterära tillägg. Namnvalet ger associatio-
ner till hädangångna blm (Bonniers litte-
rära magasin) eller varför inte tls (Times 
Literary Supplement). oei är för övrigt en 
annan tidskrift som har trebokstavskombi-
nationen som varumärke. Men alt har ett 
bredare tilltal än nämnda oei och till skill-
nad från blm och tls har alt ingen re-
censionsavdelning. Det brukar annars vara 
legio i litterära tidskrifter. Här finns heller 
inga notiser, inga nyheter och framför allt: 
inga bilder. 

I alt är det istället texten och arbetet med 
den som står i centrum: den redaktionella 
processen och det arbete som föregår den 
färdiga boken eller en skönlitterär text. Och 
för att komma åt texterna får man – som i 
fornstora dagar – göra sig omaket att sprätta 
de närmare 170 sidorna. Redaktören Peter 
Fröberg Idling håller det han lovar i numrets 
förord: att presentera ”mångsidiga och läs-
värda texter om litteratur”. 

Samtalet mellan författarna Peter Kihl-
gård och Anne Swärd där de diskuterar 
skrivprocessen får rejält med utrymme, 

närmare femtio sidor och tillräckligt för att 
vindla iväg i sidospår som långa samtal ofta 
tenderar att göra. Dryga sextio sidor är den 
intervju som den franske historikern och 
akademiledamoten Pierre Nora gör med 
författaren Jonathan Littell. I höst har Lit-
tells 900-sidiga debutroman, De välvilliga, 
kommit i svensk översättning. Pierre Noras 
intervju, som 2007 publicerades i Le Débat 
och som i alt återges i svensk översättning 

av Katarina Ekelund, kretsar kring bokens 
innehåll, författarens drivkrafter samt det 
mottagande som romanen fick när den ut-
kom i Frankrike 2006. Littells roman hand-
lar om en gammal SS-officer som ser tillbaka 
på krigsåren i Hitlers armé. I samtalet i alt 
framgår att huvudpersonen Max Aue är en 
komplex person: bildad, intellektuell, kul-
tiverad och samtidigt en kallblodig bödel. 
Intervjun med Littell fungerar både som 
ingång till romanen men också, inbillar jag 
mig, som någonting man återvänder till ef-
ter att ha läst De välvilliga. 

Förhållandet mellan en författare och 
redaktör belyses i David Reminicks artikel 
”Tuffa strykningar ”– ursprungligen publi-
cerad i The New Yorker. Den handlar om no-
vellisten Raymond Carver och hans redaktör 
Gordon Lish, som med sina ”tuffa stryk-
ningar” mejslade fram den särpräglade stil 
som karaktäriserar Carvers prosa. 

En annan inblick i det litterära kretslop-
pet erbjuder Martin Gelins text om och med 
Elise Blackwell och hennes roman Grub. Bo-
ken, som utkom i usa förra året, skildrar 
2000-talets litterära scen i New York: de få-
fänga författarna, den penga- och pr-stinna 
förlagsindustrin där det blir allt vanligare 
att författare tillsammans med förlagens 
pr-avdelningar ”arbetar fram en gemensam 
produkt”. Berättandet och litterära kvalite-
ter verkar vara av mindre intresse. 

Bilden av den nya författargenerationen 
som träder fram är allt annat än smickrande: 
”En hel generation präglad av ett litterärt 
klimat där personkult, pr-narrativ och lit-
terära gimmickar blivit viktigare än berät-
tande”, skriver Martin Gelin.

Kritikerna tog emot alt:s första nummer 
med öppna armar i våras. Inte svårt att för-
stå. Skriv- och skapandeprocesser får inte 
ofta det här förnämliga utrymmet och skild-
ras sällan ur så många olika infallsvinklar. 
Själv läste jag tidningen i ett svep och läng-
tar efter nästa nummer. För under 2008 är 
ytterligare ett nummer aviserat och nästa år 
hoppas förlaget att kunna ge ut 4 nr/år. 

Den nuvarande upplagan ligger på om-
kring 2 000 ex och tidningen distribueras via 
Interpress. Om den inte finns på ett biblio-
tek nära dig så borde den göra det!

 HZ

AL(L)T man kan önska sig

Tidskriftskonferens för bibliotekspersonal

informations- och lånecentraler i samverkan, Malmö, Stockholm och Umeå, anordnar i 
mitten av september var sin tidskriftskonferens med delvis samma innehåll. Konferenserna 
går alla under samma rubrik: ”Press – från prassel till pdf” och vänder sig till biblioteksper-
sonal. På respektive ort blir det en hel dag som går i tidskrifternas tecken: gamla och nya, 
tryckta och on-line, betaldatabaser och gratisarkiv – det aktuella läget kommer att belysas ur 
olika synvinklar men med speciellt fokus på bibliotekens möjligheter att snabbt och lätt få 
fram artiklar. 

Per Rydén, pressforskare och professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universi-
tet, och Anna Lundén, försäljningschef på ebsco, är två föredragshållare som kommer att 
medverka på alla tre orter. I Umeå äger konferensen rum den 17 september, i Stockholm den 18 
september och i Malmö den 19 september.

HZ
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Nytt gäng på Framsidan

strax innan sommarlovet landade senaste numret av Framsi-
dan. Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland, 
på skrivbordet. Ett helt nummer – årets första för 2008 – som tilläg-
nas det viktiga ämnet marknadsföring och förmedling, ni vet det där 
som alla är så medvetna om men som aldrig någon har tid med. Sälja 
biblioteket var ju också temat för årets Halmstadskonferens, ämnet 
tycks ligga i tiden. Fast ibland har man känslan av att detta alltid lig-
ger i tiden, har man inte talat om detta sedan Hedenhös dagar? Inte 
tillräckligt, kanske.

Utifrån exempel i regionen görs nedslag i verksamheter och in-
tervjuer med branschfolk inom ramen för ämnet marknadsföring, 
förmedling och utåtriktat arbete. Bland annat refererar man till hur 
det gick när frågan om ett eventuellt samarbete mellan biblioteken, 
Läsrörelsen och McDonalds väcktes på ett nationellt konsulentmöte 
i Visby i våras. Bibliotekssverige hoppade inte precis jämfota av gläd-
je, några var positiva, andra negativa. Summa summarum: man är i 
dagsläget splittrade i frågan. 

Noteras kan också att Framsidan numera har ett nytt gäng bakom 
sig. Ny ansvarig utgivare efter Lena Skoglund är Bengt Källgren, t f 
Regionbibliotekarie och verksamhetschef för Regionbiblioteket. Re-
daktören heter Fredrik Swedemyr och även redaktionsgruppen är ny. 

HZ

Låt såväl intellekt som smaklökar 
berikas av våra frukostseminarium. 
På torsdagen bjuder de politiska 
partierna in till debatt och frågar 
sig ”Varför får politiska partier 
biståndspengar?”. 
Under fredagsfrukosten diskuteras
svenskt utvecklingssamarbete och till
lördagens frukostmacka får du dig 
även till livs mänskliga rättighetsfrågor. 

Traditionsenligt dukar Svenska
Afghanistankommittén upp afghansk
frukost under söndagen. 

Kom och häng på Torget! 
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Säljkontor tel: 0910-72 59 39     www.sscskelleftea.se     fora@sscef.seSäljkontor tel: 0910-72 59 39     www.sscskelleftea.se     fora@sscef.se

Specialist på bibliotek 
och inredningar lite utöver 
det vanliga vilket möjliggör 
unika miljöer som här i Alby 
som skapats i kreativ sam-
verkan med arkitektbyrån 
Sandell & Sandberg.

Valet av SSC som leveran-
tör till Alby bibliotek byggde 
på vår välrenommerade 
erfarenhet av att driva och 
genomföra projekt där det 
krävs hög kompetens och 
förmåga att länka samman 
kundens visioner och mo-
dern produktionsteknologi.

Välkommen att besöka oss 
på Bok- & Biblioteks-
mässan i Göteborg monter 
E03:28, där du  kravlöst 
kan passa på att testa 
dina utvecklingstankar med 
oss.
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 Återigen har antalet ansökningar  
 till prenumerationsstödet för  
 tidskrifter sjunkit. I maj i år för- 
 delade Kulturrådet samman-

lagt 191 487 kronor för prenumerationer på 
509 kulturtidskrifter (motsvarande siffror 
2007: 241 300 kr för prenumerationer på 672 
tidskrifter). Kulturrådet hade inför årets för-
delning fått in 109 ansökningar från 108 bib-
liotek, samtliga fick stöd. Vid motsvarande 
ansökningstillfälle förra året hade det in-
kommit 156 ansökningar från 154 bibliotek. 
Sedan 2006 har antalet ansökningar minskat 
med nära nog hälften.

– En förklaring kan vara att många biblio-
tek har haft stödet ett tag och att man betat 
sig igenom de tidskrifter som finns. De mest 
populära tidskrifterna har man i alla fall – 
med eller utan stöd. En annan förklaring kan 
vara att man från bibliotekens sida tycker att 
det är för lite pengar och att det inte är mö-
dan värt, säger Lillemor Wisén, handläggare 
på Kulturrådet.

Mest stöd i kronor fick Perstorps bibliotek 
som sökt 4 657 kronor för prenumerationer 
på fem tidskrifter, tätt följt av Ronneby bib-
liotek som sökte och beviljades 4 439 kronor, 
också för fem tidskrifter. Minsta summan, 
249 kronor, gick till Österåkers bibliotek som 
sökt bidrag för en tidskrift. 

Prenumerationsstödet innebär att kom-
munala bibliotek kan få stöd för fem prenu-
merationer på statligt stödda kulturtidskrif-
ter (dvs sådana som får produktionsstöd). 
Man kan också få bidrag till utvecklingsin-
satser med inriktning på kulturtidskrifter. 
Bland årets ansökningar hade 87 av 109, dvs 
majoriteten, sökt och fått stöd för fem pre-
numerationer. 

Förutsättningarna för prenumerations-
stödet är följande:

-
bibliotek.

-
ter som biblioteket inte har eller har haft, 
men samma tidskrift kan väljas under tre år.

-
skrifter som får statligt tidskriftstöd.

-
liotek är tillåten, men det går bra att placera 
tidskrifterna inom hela bibliotekssystemet 
eller den uppsökande verksamheten.

Stödet är ett efterhandsstöd, initialt måste 
biblioteken alltså själva beställa och betala 
prenumerationerna.

Sammanlagt har Kulturrådet 2008 avsatt 
23,6 miljoner för stöd till tidskrifter (jmf 
med 2007: 24,5 miljoner). Pengarna ska för-
delas på prenumerationsstöd, produktions-
stöd (såväl tryckta som webbaserade), stöd 
till tidskriftsverkstäder, tidskriftskatalog på 
Internet och slutligen utvecklingsstöd. 

För 2008 var 240 000 kronor preliminärt 
avsatt för prenumerationsstöd, varav alltså 
drygt 190 000 kronor tas i anspråk i år.

HZ

Få utnyttjar prenumerationsstödet

Ur en annan synvinkel
Arbetaren levererar motbilder till det gängse
nyhetsflödet, utan att slarva med fakta. Det har gjort
oss till vänsterns främsta nyhetstidning i Sverige.

Arbetaren utkommer varje vecka, fullmatad med
reportage, nyheter, kultur, satir, essäer och debatt.

En prenumeration, tack!

Helår, 52 nr, 528 kr
Halvår, 26 nr, 285 kr
Autogiro, 44 kr/månad
Ett gratis provnummer

Namn

Ev institution

Adress

Postadress

Telefon

ARBETAREN
SVARSPOST

110454700
110 19 Stockholm

PORTO
BETALT

om du använder
adressen nedan

Du kan även mejla till prenumeration@arbetaren.se eller besöka www.arbetaren.se
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 Utvecklingsstödet fördelas 
till insatser som marknadsföring, 
teknik och utbildning. Stödet kan 
ges till en sammanslutning av tid-

skrifter förutsatt att en av tidskrifterna har 
produktionsstöd. 

Kulturrådets praxis för bidraget är att 
prioritera projekt som uppmuntrar bred 
samverkan mellan kulturtidskrifterna, ökar 
tillgängligheten och spridningen av kultur-
tidskrifter samt projekt som leder till ökad 
kunskap om ekonomi och marknadsvillkor 
för tidskrifterna. 

I regleringsbrevet för 2008 slås också fast 
att Kulturrådets övergripande verksamhets-
mål är att ett jämställdhets- och mångfalds-
perspektiv ska integreras i verksamheten lik-
som ett barnperspektiv som syftar till att öka 
barn och ungas möjligheter och inflytande . 
Dessutom ska internationellt och interkul-
turellt samarbete öka och integreras i verk-
samheten.

I år hade det totalt kommit in 20 ansök-
ningar gällande utvecklingsstöd för kultur-
tidskrifter, det är en minskning med mer än 
hälften jämfört med förra året då Kulturrå-
det hade att ta ställning till sammanlagt 55 
ansökningar. 

Det är tidskriftsverkstäderna som generellt 
får mest pengar, 200 000–1 800 000 kronor. 
Föreningen socialpolitisk debatt får 250 000 
kronor i stöd för ett samverksansprojekt som 
involverar ett tiotal tidskrifter och som syftar 

till att utveckla en gemensam distributions-
struktur via försäljning på caféer i flera städ-
er och ett gemensamt annonssamarbete. 

Minsta bidragssumma 2008 är på 40 000 
kronor som bl a Stiftelsen Orkesterjournalen 
får för att nå en bredare publik, bl a genom 
samarbete med skivklubb.  

Den tryckta kulturtidskriftskatalogen får 
även i år 200 000 kronor.

Frågan är dock vad som kommer att hända 
med den tryckta kulturtidskriftskatalogen i 
framtiden. 2007 halverade Kulturrådet stö-
det – från 400 000 till 200 000 kronor – med 
motiveringen att en större del av produk-
tionskostnaderna bör betalas av de delta-
gande tidskrifterna. Så har det också blivit. 
De tidskrifter som vill vara med i den tryckta 
katalogen betalar numera en avgift om 400 
kronor (500 kr inkl moms). Det har å andra si-
dan också lett till att antalet tidskrifter i kata-
logen har minskat, från 384 titlar i 2006/2007 
års katalog till 207 titlar i 2008 års katalog. 
Bland annat har flera tidskrifter från den ve-
tenskapliga sfären avböjt att medverka. 

Katalogen producerades fram till 2005 av 
Tidskriftsverkstaden i Stockholm, dock på 
uppdrag av Kulturrådet. Därefter drog sig 
Kulturrådet ur, man ville inte i fortsättning-
en stå som ansvarig utgivare för produktio-
nen. Uppdraget gick till Tidskriftsverksta-
den i Stockholm som med hjälp av stöd från 
Kulturrådet kunde göra ett ”dubbelnummer” 
av katalogen för 2006 och 2007. Katalogen 

över Sveriges tidskrifter 2006–2007 trycktes 
i 20 000 exemplar och nästan hela upplagan 
gick åt.            HZ

Färre söker utvecklingsstödet
Tio tidskrifter eller tidskriftsrelaterade projekt får 2008 dela på drygt 3,2 miljoner kronor från Kulturrådets 
pott för utvecklingsstöd för kulturtidskrifter.  Mest, 1,8 miljoner kronor, får Nätverkstan Kultur i Väst för 
att fortsätta arbetet med att främja distribution och marknadsföring av kulturtidskrifter genom projektet 
Kulturchock. 
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dagens biblioteksdebatt präglas av 
särintressen. Vad som saknas i debatten är 
låntagarnas syn på tillgänglighet och service-
nivåer respektive vilken syn biblioteksper-
sonalen har på sina arbetsuppgifter i förhål-
lande till lön och utbildning?

Både politiker och bibliotekspersonal har 
förstått att folkbibliotekens sätt att arbeta 
måste förnyas. Men vilken kommun genom-
förde senast en kundnöjdhetsundersökning 
avseende bibliotekens utbud, service och 
tillgänglighet?

Svenska Boklån är övertygade om att bib-
lio teken kommer att utvecklas på samma 
sätt som till exempel bankerna samt stora 
delar av bokhandeln och antikvariaten.

Svenska Boklån anser att alla har rätt att 
inom rimlig tid låna de böcker som önskas. 
Denna syn på bibliotekets uppdrag delas för-
modligen av samtliga politiska partier.

Eftersom biblioteken inte bara är en ut-
låningscentral utan även en mötesplats vill 
Svenska Boklån utveckla båda dessa delar. 
Entreprenader av filialbibliotek och även 
huvudbibliotek ger möjlighet att tillgodose 
alla kommuninvånares behov av en utveck-
lad och annorlunda mötesplats för böcker 
och kultur.

Varför inte ha singelkvällar på bibliote-
ket under en temavecka ”Relationer”? Kan 
Kungliga Operan så kan väl biblioteket i 
Norrtälje!

Några basfakta. De traditionella biblio-
teken förlorar år från år låntagare enligt Sta-
tens kulturråds statistik. Stadsbiblioteka-
rien i Solna, ställer den relevanta frågan (på 
kommunens hemsida!), ”tänk om kunderna 
blir för många?”. Detta verkar ledarskapet 
vid Solna stadsbibliotek ha tagit fasta på.

Från 1997 till 2007 har antalet utlånade 
böcker i Solna minskat från 385 668 till 
258 556. Det är en minskning med 32 %. Brut-
tokostnaden per invånare har under samma 
tidsperiod ökat med 38 % och kostnaden per 

lån från 27:- till 65:- vilket är en ökning med 
58 %!

Effekten av denna minskning av aktiva 
boklån har blivit att många folkbibliotek 
försöker förbättra sin utlåningsstatistik 
med hjälp av passiva boklån, d v s biblio-
tekspersonalen packar väskor med böcker 
och hänger ut dem på daghem eller lämnar 
boklådor på äldreboenden, utan att det finns 
en uttalad efterfrågan.

Cirka hälften av bibliotekens böcker lånas 
trots detta aldrig ut!

En kundanpassning. Förnyelse uppnås 
genom att anpassa utbudet till efterfrågan. 
Genom att kundanpassa öppethållande, er-
bjuda hemleveranser av böcker och erbjuda 
nya tjänster i bibliotekets värld uppnås en 
lyhördhet för låntagarnas behov.

Svenska Boklån levererar strukturerad 
stati stik som visar vilka böcker som efterfrå-
gas. Inköp av böcker anpassas så att vänte-
tiderna på efterfrågad litteratur elimineras. 
Möjligheten att kunna beställa över nätet och 
få leverans på kort tid hem i brevlådan är en 
viktig del i tjänsteutbudet. Svenska Boklån 
kan också leverera många andra nya tjänster 
inom böckernas och kulturens värld.

Ytterligare fördelar kan uppnås om flera 
kommuner samverkar inom biblioteks-
verksamheten och därigenom delar dess 
administrativa kostnader. Varför ska varje 
kommun ha sin egen bibliotekshemsida, sin 
egen service för handikappade. Bokbussar i 
stället för Internet och Posten? Är detta rätt 
sätt att använda skattebetalarnas pengar?

Kommunen är huvudman. Vår kund är 
Sveriges kommuner och andra organisa-
tioner med biblioteksverksamhet. En miss-
uppfattning är att Svenska Boklån har am-
bitionen att privatisera folkbiblioteken d v s 
äga böcker och inventarier. Ambitionen är 
tvärtom att erbjuda tjänster på entreprenad. 
Kommunen som huvudman sätter upp de 

mål som vi skall uppfylla och kontrollerar 
att så sker.

Målen är olika beroende på vilken in-
riktning respektive kommun vill ha på sitt 
bib lio tek. Samverkan sker oavsett om det 
är med folkbiblioteket i Arjeplog, en entre-
prenad av Bibliotekstjänst i Staffanstorp 
eller universitetsbiblioteket i Uppsala! Om 
kommunen vill byta entreprenör eller återta 
verksamheten i egen regi finns det inga hin-
der för detta. 

Det goda exemplet i Nacka. Diesel-
verkstaden är ett folkbibliotek som drivs på 
entreprenad av en ekonomisk förening. Die-
selverkstaden har under det första verksam-
hetsåret ökat sin utlåning med cirka 34 % och 
antalet besök med cirka 30 %. Dieselverksta-
den satsar på att tillgodose låntagarnas be-
hov.

Effekten har blivit att varje bok lånas ut 
ca fem gånger oftare än av motsvarande bib-
liotek i Nacka. Detta har uppnåtts utifrån 
öppethållande och tjänsteutbud men utan 
tillgång till internettjänster och hemsänd-
ning! Dieselverkstaden har parallellt under 
sin verksamhet fått förfrågan om ett stort 
antal studiebesök, både nationella och inter-
nationella. Så visst finns det en önskan om 
förändring!

Vad kan Svenska Boklån uppnå med nu-
varande personal och internettjänster? 
Biblioteken kan tillgodose skattebetalarens 
och låntagarens uttalade och icke uttalade 
behov av tillgänglighet och service. Bibliote-
ken kan också utveckla nya koncept som går 
långt utanför den etablerade synen på vad ett 
bibliotek ska leverera.

Det Nya Biblioteket skapar en ny värld av 
utbud genom att vara lyhörd för skattebe-
talarnas behov. Den nedåtgående spiralen 
vänds då till en uppåtgående spiral genom 
ett tjänsteerbjudande som står för utveck-
ling av nya verksamhetsområden för både 
låntagare och bibliotekspersonal. När vi har 
skapat detta har vi också fått ett bibliotek i 
tiden!

Per Magnus Wicén
Svenska Boklån AB

Biblioteket i tiden! Utveckling eller avveckling?

Med anledning av Barbro Borgs debattinlägg i BBL nr 5/2008 ger Per Magnus Wicén, 
Svenska Boklån AB, sin syn på vad entreprenader på folkbiblioteksområdet kan 
innebära.
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Kundundersökningar
I likhet med alla bibliotek jag känner till ge-
nomför Solna stadsbibliotek regelbundet 
kundundersökningar. Det finns med som 
en självklar del av vårt kvalitetsarbete och 
tar upp just utbud, service och tillgänglig-
het. Det är ett fristående företag som skö-
ter detta åt oss och som har intervjuare på 
plats. Vi brukar få ett utmärkt betyg av våra 
besökare och också många synpunkter som 
vi tagit till oss i vårt utvecklingsarbete. En 
stor majoritet tyckte t o m vid den senaste 
undersökningen att Solna stadsbibliotek var 
bättre eller mycket bättre än andra bibliotek 
de besökt. 

Singelkvällar
Ingen ny tanke för oss! Välkommen till sing-
elkvällen på biblioteket i Solna centrum den 
25 september: ”Nätdejting – allt Du behöver 
veta!”  Med dejtingexperten Marie Hagberg 
som skrivit böckerna Börja dejta och Nätdej-
ting. Ett av många program i höstens rika 
utbud!

Minskning av boklånen
Under den senaste tioårsperioden har ett 
antal stadsdelsbibliotek lagts ned i Solna. 
Vi har genom detta förlorat många barn och 
äldre som läsare då avstånden till ett biblio-
tek blivit omöjligt att forcera för dem. Visst 
har bokutlåningen minskat hos oss som hos 
andra, men samtidigt har vi sett en kraftig 
ökning av utlån av andra medier. Och ut-
låningen just på stadsbiblioteket i Solna 
centrum har ökat kraftigt under en tioårs-
period. Minskningen av bokläsning, fram-
för allt bland barn och unga, är naturligtvis 
ändå bekymmersam. Forskningsrapporten 
Fler besök och utlån (tillgänglig på Svensk 
Biblioteksförenings webbplats) visar på det 

positiva sambandet mellan barnbokslån och 
personaltäthet/goda anslag generellt. Det är 
alltså inspiratörer i form av bibliotekarier 
som behövs för att stimulera barn (priorite-
rad målgrupp i de flesta kommuner!) att låna 
och läsa, och knappast den möjlighet som 
Svenska Boklån vill erbjuda: att ”beställa 
över nätet och få leverans på kort tid hem i 
brevlådan”. Är det månne veckopengen som 
är tänkt att gå till portot?

Kostnaden per lån har ökat från 27 kr till 65 kr
I Kulturrådets statistik används fortfarande 
beteckningen ”Kostnad per utlån”, fast den 
för tanken helt fel. Folkbiblioteksstatistik 
har funnits länge och man har inte ändrat 
titeln på denna kolumn sen det gamla låne-
bibliotekets dagar. Kommunerna har aldrig 
redovisat någon kostnad ”per lån” utan siff-
ran står helt enkelt för bibliotekets totala 
driftskostnad utslaget på antalet lån. Denna 
siffra säger alltså inget om kostnader ”per 
lån”, men däremot mycket om folkbiblio-
tekens utveckling under senare år, med In-
ternet och databaser, pedagogiska tjänster, 
informationstjänster på nätet, program och 
utställningar och allt annat ett modernt bib-
liotek kan bjuda. Men detta är ju inte lätt att 
känna till för den som aldrig arbetat inom 
bibliotekssektorn.

”Det goda exemplet Nacka!”
Jag kan bara konstatera att den uppgivna 
ökningen av antal besök och utlån på Diesel-
verkstans bibliotek ter sig märklig med tan-
ke på att det är samma ledning och samma 
personal på biblioteket under 2006 och 2007 
och att personalkooperativet startade redan 
1 april 2006. Kanske ett penningtillskott? 

Med hälsning från ett bibliotek i tiden!
Barbro Borg

Svensk Biblioteksför-
ening och solidariteten 
på årsmötet i Luleå antog medlemmarna 
riktlinjer för den internationella verksamhe-
ten. På pappret ser det ut som att föreningen 
har ett omfattande internationellt engage-
mang, men i praktiken handlar det om att be-
tala medlemsavgiften i några organisationer 
och att dela ut resestipendier. Riktlinjerna 
innebär också att allt internationellt arbete 
centraliseras till kansliet och kontrolleras av 
generalsekreteraren Niclas Lindberg.

Vi anser att föreningen bryter med den tra-
dition av solidaritetsarbete som Greta Ren-
borg och andra internationellt engagerade 
bibliotekarier initierade på 60-talet. I snart 
50 år har det varit självklart att SAB och se-
nare Svensk Biblioteksförening haft en kom-
mitté som självständigt arbetat för utbyten 
och kontakter med bibliotekarier, främst i 
Afrika, men även i andra delar av världen. 
Det finns många exempel på hur föreningen 
har förmedlat ekonomiskt stöd, ofta medel 
från sida, till seminarier och annan fort-
bildning till kollegor i fattiga länder.

Synen på ett aktivt solidaritetsarbete har 
vår förening delat med Norsk Biblioteksför-
ening, i perioder har våra bägge föreningar 
även samarbetat konkret kring utvecklings-
frågor i Afrika. Norsk Biblioteksförening 
fullföljer och vidareutvecklar sin solidari-
tetslinje, medan vår egen förening abdikerar 
från den uppgiften genom sin organisation 
och de nyligen antagna riktlinjerna.

Vi anser att den organisationsförändring, 
som föreningen genomförde för några år se-
dan, blev ett feltänkande när det gäller för-
eningens internationella arbete. Vi som var 
aktiva i specialgruppen för Afrika, Asien och 
Latinamerika hävdade att de internationella 
frågorna skulle finnas i en verksamhetsgrupp 
med egen handlingsplan och budget. I stället 
bildades ett internationellt råd utan ansvar, 
befogenheter eller ekonomiska medel. Följ-
aktligen har detta råd haft mycket svårt att 
hitta meningsfulla arbetsuppgifter. 

Det var väl inte styrelsens avsikt att av-
skaffa föreningens solidaritetsarbete när 
man beslutade om den nya organisationen?

Tyvärr kommer föreningens riktlinjer att 
innebära en toppstyrning av den internatio-
nella verksamheten som knappast har stöd 

Barbro Borg svarar Per Magnus Wicén: 

Bli medlem eller
skänk en gåva!

www.naturskyddsforeningen.se
Telefon: 08-702 65 00

Nya media och/eller böcker?

Debatten förs även 
på webben!

www.biblioteksbladet.se
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bland flertalet av föreningens medlemmar. 
Vi anser därför att det ligger mer i medlem-
marnas intresse att Svensk Biblioteksfören-
ing fortsätter att ta egna initiativ och fortsät-
ter att stödja engagerade människor som vill 
utveckla sina bibliotek eller vill arbeta med 
läsfrämjande verksamhet bland barn och 
ungdomar. 

Föreningsstyrelsen bör därför inrätta en 
verksamhetsgrupp som fortsätter förening-
ens tradition av solidaritetsarbete. 

Svensk Biblioteksförening är inte bara rik, 
här finns också många kompetenta med-
lemmar som vill och kan göra en insats för 
kollegor i andra länder, om de får chansen. 
Vi kommer att med intresse följa styrelsens 
arbete med de internationella frågorna. Det 
kanske finns anledning att återkomma med 
en motion i frågan till nästa årsmöte. 

Bo Markusson och Uno Nilsson
Medlemmar i internationella rådet

ni har alldeles rätt, Bo och Uno, i att 
vår förening sedan länge drivit ett aktivt in-
ternationellt arbete. Den nuvarande styrel-
sen har inte tänkt ändra på det. Tvärtom! 

När föreningens organisation gjordes om 
förra året valde styrelsen inledningsvis att 
för de internationella frågorna inrätta ett råd 
som bestod av internationellt erfarna med-
lemmar. De som ingick i gruppen var: Birgit-
ta Sandell, ALP-kontoret, Christina Tovoté, 
Stockholms Universitetsbibl., Ann-Katrin 
Ursberg, Alvesta, Uno Nilsson, Tjörn, Bo 
Markusson, Timrå samt undertecknad och 
Bengt Källgren från styrelsen. Jag och den 
övriga styrelsen menade först och främst att 
det var viktigt att till styrelsen knyta det kun-
nande och den erfarenhet som vi vet finns 
bland våra medlemmar. Men ganska snart 
växte det fram en övertygelse – i alla fall hos 
mig – om att det var hög tid att Svensk Biblio-
teksförening för första gången försökte sätta 
på pränt vad vi vill med vårt internationella 
engagemang. Varför är vi internationellt 
engagerade? Hur skall målsättningen för 
och omfattningen av föreningens interna-
tionella engagemang se ut? Jag menar att 
dessa frågor är så viktiga att de förtjänar en 
diskussion i föreningen och också att både 
styrelsen och årsmötet faktiskt måste ta sig 
tid att fundera och besluta kring hur man 
vill att det internationella engagemanget 
skall se ut. Som ni vet ägnade vi ett flertal av 
våra möten i det internationella rådet åt att 
fundera kring dessa frågor. Vi arbetade fram 
ett dokument där vi lyckades enas om ett 
gemensamt synsätt på dessa frågor. Doku-
mentet överlämnades sedan till styrelsen för 
att styrelsen skulle kunna lägga förslag till 
årsmötet om hur det internationella arbetet 
skall se ut kommande år.   

I styrelsen beslöt vi att ta in internationella 
rådets förslag i verksamhetsplanen och bud-
geten och vi sade att vi på årsmötet skulle 
ha en särskild punkt om de internationella 
frågorna. För egen del hade jag tyckt att det 
hade varit bra om det blivit diskussion kring 
styrelsens förslag på årsmötet men så blev 
det nu inte denna gång. 

Styrelsen redovisade på årsmötet sin be-
dömning att den enskilt viktigaste internatio-
nella frågan just nu är att hitta nya lösningar 

så att alp-kontorets verksamhet kan fort-
sätta. alp, (Action for Development through 
Libraries Program) arbetar med att stödja 
biblioteksutveckling i Asien, Afrika och La-
tinamerika. Det är en oerhört angelägen och 
framgångsrik verksamhet vars fortlevnad 
borde vara ett ansvar för hela biblioteksvärl-
den. Hittills har det till största delen finansie-
rats av nordiska (främst svenska) biståndsme-
del. sida har nu aviserat att man upphör med 
sitt stöd. Från Svensk Biblioteksförenings sida 
arbetar vi nu tillsammans med våra nordiska 
kollegor på alla sätt för att hitta nya lösningar 
så att verksamheten kan leva vidare.  

 Jag menar att det bör vara styrelsen som 
ansvarar för de internationella åliggandena 
utifrån de ramar som medlemmarna fattat 
beslut om på årsmötet. I en demokratisk 
förening som vår måste det vara möjligt för 
medlemmarna att utkräva ansvar för hur 
föreningens styrelse skött sina åligganden, 
även beträffande det internationella arbetet. 
Detta bör nu i fortsättningen bli enklare för 
föreningens medlemmar eftersom det nu 
faktiskt för första gången finns en beställ-
ning från årsmötet om hur vårt internatio-
nella arbete skall gestalta sig. 

En sak i er artikel förbryllar mig. Hur har 
ni fått för er att vår generalsekreterare Nic-
las Lindberg skulle vara någon som ville 
centralisera och minska föreningens inter-
nationella engagemang? Undertecknad var 
ordförande för det internationella rådet, 
Bengt Källgren var internationellt ansvarig i 
styrelsen förra året och vi har just utsett Lars 
Bjørnshauge att ha samma uppdrag i den ny-
valda styrelsen.  

För att vår förenings fortsatta interna-
tionella arbete skall vara så klokt som möj-
ligt är det viktigt att styrelsens insatser kan 
vägledas av många erfarna och engagerade 
medlemmar. Därför har årsmötet nu på sty-
relsens förslag beslutat att en internationell 
referensgrupp skall inrättas. Jag ser gärna att 
ni, tillsammans med andra, deltar i det arbe-
tet. Jag ser också gärna att ni återkommer 
med motioner till framtida årsmöten om 
hur föreningens omfattande internationella 
arbete kan förbättras ännu mer.

Britta Lejon
ordförande, Svensk Biblioteksförening

Britta Lejon svarar Uno Nilsson och Bo Markusson:

BookView 
- kulturskatter på nätet

presenterar 
Rara böcker vid 

Umeå Universitetsbibliotek 
i digital form:

http://rara.ub.umu.se

Kom och säg hej på Bok&Bibliotek! 
Vi finns i monter E01:10.

Läs mer på www.devo.se
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christer – att du verkligen inte gillar 
rosa har jag förstått. Och du är naturligtvis 
i din fulla rätt att tycka illa om rosa och hjär-
tan. Precis som jag inte behöver föredra röda 
läderbyxor. Men det betyder ju inte att man 
av nödvändighet måste racka ner på varan-
dra. Särskilt inte som vi synes vara överens 
om innehållet i de åtta punkterna för en 
nationell bibliotekspolitik, som kampan-
jen handlar om. Kanske i sig inte konstigt 
eftersom de, som du efterlyser, tagits fram 
av bibliotekarier och författare. Varför kivas 
om förpackningen i stället för att ha respekt 
och förståelse för att det kan fi nnas olika vä-
gar att nå ett mål? Bara för att man inte själv 
tycker om utformningen så måste det inte 
vara fel. Gissa om det skulle bli slätstruket, 
trist, intetsägande och in i döden tråkigt om 
vi skulle ha utformat en kampanj som ingen 
i biblioteksvärlden hade tyckt något om.

Du använder stora ord och skriver att 
kampanjen är en ”gigantisk felsatsning”. 
Du undrar också ”På vilket sätt har Library 
Lovers bidragit till bibliotekens bästa? Hade 
inte de 10 miljoner kronorna kunnat använ-
das på ett bättre sätt? ”

Jag är nyfi ken på vad du menar?
Menar du att vi borde ha avstått från att 

ge ett bidrag till bl a Författarförbundet och 
Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier för 
att kunna genomföra tre seminarier runt om 
i landet och komplettera Brunnsviksdagarna 
med en biblioteksdag? Eller tycker du att det 
är helt oviktigt och inte till någon hjälp alls 
att vi med 300 000 kr fi nansierat Biblioteks-
högskolans Delphi-studie för att undersöka 
vilken biblioteksforskning som fältet tycker 
behövs? Eller är det de 500 000 kr som vi 
stödjer Lunds universitets biblioteks projekt 
med för att långtidsarkivera elektroniska 
tidskrifter du tycker att vi skulle stryka?

Eller kanske de 500 000 kr vi ska använda 
för att marknadsföra bibliotekens digitala 
tjänster? Eller är det så att du är av uppfatt-
ningen att de 100 bibliotek (av 215 som ansök-
te) som under hösten kommer att genomföra 

olika läsfrämjande aktiviteter (bl a författar-
besök som inte annars skulle ha blivit av) för 
de 1 mkr vi satsar skulle ha utgått? Borde vi 
i samma veva ha avstått från att satsa den 
1 mkr vi kommer att dela ut i höst för olika 
utvecklings- och förbättringsinsatser på 
biblioteken? Eller borde vi ha avstått från att 
satsa de 500 000 kr som vi förstärkt kansliet 
med bl a för att kunna åka runt på partiernas 
kommundagar, skicka mängder av direkt-
brev och skriva debattartiklar (jo vi har gjort 
det och kommer att ha haft ett tjugotal olika 
publicerade innan året är slut) signerade av 
bibliotekarier och författare. Är det de peng-
ar vi satsat på annonser i Lärartidningen, 
Skolledaren, KommunAktuellt, Riksdag & 
Departement m fl  facktidningar samt DN, 
SvD, Göteborgs-Posten m fl  tidningar och 
radioreklamen där vi bl a lyft fram skolbib-
liotekens betydelse som vi borde ha avstått 
ifrån? Är det verkligen så att du tycker att det 
är dumt av oss att satsa pengar på utemedia 
(affi scher, buss- och t-banereklam) i huvud-
sak runt Regeringskansli och Riksdagen, 
inför Riksdagens behandling av biblioteks-
frågor, där vi pekar på bibliotekens betydelse 
för kunskapsinhämtning och läsutveckling? 
Tycker du verkligen att det är så illa att män-
niskor som vill får en knapp att sätta på sig 
eller en påse att bära för att visa att de gillar 
bibliotek? Jag tror nog att de fl esta förstår att 
Library Lovers står för att man gillar biblio-
tek – sen kanske inte alla biblioteksbesökare 
som tar en knapp eller påse i alla delar måste 
kunna rabbla de åtta punkterna för en natio-
nell bibliotekspolitik.

Man kan nog gilla bibliotek ändå.
Jag kan trösta dig med att målgruppen för 

kampanjen (som inte är bibliotekarier, för-
fattare eller andra som redan antas gilla och 
förstå bibliotek utan beslutsfattare i reger-
ing, riksdag, skl, Kulturutredning osv) inte 
låtit den rosa färgen komma i vägen för bud-
skapet. Tvärtom. Om du inte läst riksdags-
motioner, riksdagsprotokoll, debatt artiklar, 
programtexter m m så gör gärna det. Där 

kommer du att fi nna tydliga avtryck av Li-
brary Lovers-kampanjen. Däremot har jag 
inte där sett några spår av röda läderbyxor. 
Och det är helt ok – det ena utesluter inte det 
andra. Om du bidrar med diskussion på le-
dar- och kultursidor samt bloggar så bidrar 
kampanjen till diskussioner och agerande på 
annat håll.

Jag är övertygad om att vi kommer att nå 
framgångar i kampen för en nationell biblio-
tekspolitik. Är det för mycket begärt att be 
om lite tålamod innan man sågar kampan-
jen, som pågått sedan februari i år? Diskus-
sionen om en nationell bibliotekspolitik har 
pågått i decennier utan rosa hjärtan och utan 
att komma i hamn. Det är väl inte orimligt 
att pröva lite nya grepp och ge det en chans, 
även om man personligen inte gillar rosa.

Niclas Lindberg
Generalsekretarare Svensk Biblioteksförening

Svar direkt från 
Christer Hermansson:

Min kritik av Library Lovers-kampanjen vid-
håller jag. Min förhoppning är också att fl er 
röster hörs och att biblioteksmänniskor vå-
gar träda fram och kritisera Svensk Biblio-
teksförening offentligt.

Christer Hermansson

Sommarens rosa debatt – öppet brev

Med anledning av den debatt som Christer Hermansson drog igång i Expressen i 
somras där han ställde sig starkt kritisk till Svensk Biblioteksförenings kampanj 
Library Lovers, gör Niclas Lindberg några refl ektioner i ett öppet brev till Christer 
Hermansson. Debatten i Expressen kan man ta del av på föreningens hemsida.

AmnestyPress35 krNr 2 maj 2008

OS-landet Kina
Här är fria fackföreningar bannlysta, internet 
censureras och i Xinjiang ökar spänningen

Dagarna då 
Zimbabwe
hoppades på 
förändring

Brasilien: 
Kampen om
jorden i 
Amazonas

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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Debatt och kommentar

som bekant har riksdagen beslutat att 
fra får övervaka svenska medborgares in-
ternetbaserade informationskanaler. Inte 
oväntat har beslutet förorsakat både oro och 
protester bland dem som håller fast vid det 
integritetsskydd som grundlagen ger alla 
svenska invånare. Eller har gett.

Men är det bara fra som håller ett öga 
på vad Du använder internet till? På vems 
uppdrag och med stöd av vilken lagparagraf 
registrerar, övervakar och arkiverar svenska 
bibliotek medborgarens internetanvänd-
ning?

På de bibliotek, som jag har kunskap om, 
registreras nästan all internetanvändning. 
Av någon anledning är i regel de s k drop-
in-datorerna undantagna från denna re-
gistrering. Men brukarens – medborgarens 
– användning av alla andra datorer bokförs 
noggrant, antingen manuellt i ”liggare” eller 
också i en dator med ett särskilt boknings-
program. Brukaren får inte använda någon 
av bibliotekets datorer om denna registre-
ring inte genomförs. 

Man får inte vara anonym om man vill 
hämta information på nätet – men man får 
vara anonym om man vill hämta informa-
tion i traditionella, tryckta källor. Att med 
integritetsskyddet i behåll kunna söka infor-
mation eller upplevelser i böcker, tidningar, 
tidskrifter m m ses som något positivt, ett 
bevis på att biblioteket slår vakt om indivi-
dens fri- och rättigheter. Men med internet 
är det annorlunda, internet är ond och boken 
är god.

När brukaren har använt sin i förväg regist-
rerade internettid arkiveras registreringen, 
så vitt jag förstår, för all framtid. När en bok 
återlämnas, raderas alla uppgifter om lånet 
bort från bibliotekets dataprogram. Detta 
uppfattas som ytterligare ett bevis på att 
biblioteket slår vakt om individens fri- och 
rättigheter. Ingen skall någonsin få kunskap 
om vilka böcker Du läser. Men det är viktigt 
att de sidor Du besökt på internet, blir arki-
verade. Internet är ont och boken är god.

Men varför arkiverar biblioteken medbor-
garens användning av internet? Är detta inte 
fullkomligt vansinnigt, inkonsekvent och 
i högsta grad tvivelaktigt med hänsyn till 
andemeningen i våra grundlagar?

När jag ställer denna fråga till olika instan-
ser inom kommunen och inom biblioteket, 
får jag svaret: ”vi måste kunna övervaka vad 
folk använder internet till”.

Jag vet att det förekommer brottslighet 
kopplad till internetutnyttjandet. Men är 
denna brottslighet, utförd via bibliotekets 
datorer, så omfattande att biblioteket måste 
registrera och arkivera internetanvändning-
en? I så fall borde vi väl slänga ut alla datorer 
från biblioteket? Och förekommer det ingen 
kriminalitet kopplad till den goda boken?

Registreringen motiveras också med att 
brukaren använder bibliotekets dator, inte 
sin egen. Brukaren måste därför acceptera 
de villkor som biblioteket ställer. Men bruk-
aren får villkorslöst använda bibliotekets 
uppslagsverk och bibliotekets dagstidning-
ar. Den som söker information på nätet har 
alltså inte fri tillgång till information i den 
betydelsen att han/hon kan bibehålla sin in-
tegritet – eller, för all del, sin anonymitet. I 
Sverige 2008 kan man inte söka information 
utan att legitimera sig. 

Individens fri- och rättigheter är, har jag 
trott, till 100 % (inte 99,9 %) grundlagsskyd-
dade i mitt svenska fosterland. Detta grund-
lagsskydd är i och för sig inte så gammalt. Vi 
har haft allmän rösträtt bara i nittio år. Det 
är riskabelt att tro, att vår demokrati är evig 
och utan yttre hot. När vi nu inom ramen för 
vårt parlamentariska styrelseskick själva gör 
inskränkningar i grundlagsskyddet (och på 
biblioteken gör vi det enligt min mening på 
ett graverande illa sätt), ger vi argument åt 
de politiska mörkerkrafterna. Det är svårt att 
försvara yttrande- och informationsfriheten 
om vi fortsätter med den tvivelaktiga kon-
trollhantering som vi nu ägnar oss åt.

Men kanske är det inget problem? Nä, 
just det, det är kanske inget problem. I som-
marvärmen har jag drabbats av solsting och 
överdriver hela frågeställningen. Biblioteken 
är ju så goda så ingen skulle komma på tan-
ken att just vi håller koll på vad folk läser och 
skriver.

Men jag kan inte komma ifrån den krypan-
de olusten. Det är något som inte stämmer. 
Jag vill inte hålla på med sådant här. Kanske 
kan någon eller några hjälpa mig med förkla-
ringar och utredande svar.

-
gistrera, övervaka och arkivera brukarens an-
vändning av bibliotekets internettjänster?

-
drag?

Urban Bäckström, Mjölby

Vem har gett biblioteken uppdraget att  
registrera brukarna av internettjänster?

  Släktforskning!!
Besök oss i monter D01: 12
under Bok och biblioteksmässan i
Göteborg. 25 - 28 september.
    www.svar.ra.se

Släktforskning!!
Besök oss i monter D01.12

under Bok och biblioteksmässan
i Göteborg, 25 - 28 september.

www.svar.ra.se
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inför Bok & Bibliotek 2008

 Lettland i fokus, hundratals förfat- 
 tare, ny temporär mässhall, ny  
 scen för debatt kring aktuella  
 frågor och samarbete med Världs-

kulturmuseet kring seminarier på temat 
Arktis och klimat, och så böcker, böcker och 
åter böcker…

Det känns som nyss men nu är det dags igen 
för en ny omgång Bok & Bibliotek i Göteborg. 
Den äger rum 25-28 september och program-
met omfattar 435 seminarier och minisemi-
narier (jmf 2007: 420) med sammanlagt 759 
deltagare (jmf 2007: 727) från 30 länder. 

Från årets fokusland Lettland kommer 24 
deltagare att medverka i 27 seminarier. Det 
är poeten och översättaren Juris Kronbergs 
som varit projektsamordnare för det lettiska 
seminarieprogrammet där bl a poeter, för-
fattare, politiker, konstvetare, kritiker och 
journalister kommer att belysa och ge in-
blickar i lettisk kultur och samhällsliv.

Om det känns som om kunskaperna om 
lettisk litteratur och kultur är aningen brist-
fälliga är det inte så konstigt. Efter andra 
världskriget sänkte sig järnridån mellan 
Sverige och Lettland och ett nästan ”50-årigt 
informationsvakuum uppstod”, som Juris 
Kronsberg träffande uttrycker det i pro-
gramkatalogen. 

Att en del av de litterära kunskapsluckorna 
täpptes till kan vi tacka Lennart Frick för som 
1978 startade förlaget Fripress, bl a för att ge 
ut den spännande litteratur som skrevs i de 
s k randstaterna (undertecknad gjorde f ö en 
stor intervju med Frick i Svensk Bokhandel 
i början av 2000-talet). Vizma Bel!evica och 
Knuts Skujenieks (som f ö gästar mässan) är 
några av de författare som då introducerades 
på svenska.

 I spetsen för den lettiska delegationen 
på årets Bok & Bibliotek återfinns Lettlands 
kulturminister Helena Demakova och Vaira 
Vike-Freiberga, Lettlands första kvinnliga 
president åren 1999–2007.

Det bjuds även på ett litet koncentrat av 
författare från Rumänien, bland dem Mircea 
Cărtărescus och Herta Müller, och från In-
dien, bland dem Anita Nair vars Kvinnor på 

ett tåg fick ett fint mottagande när den kom 
på svenska. Det tyskspråkiga området repre-
senteras av en rad författare från Tyskland, 
Österrike och Schweiz. Poeten Durs Grünbein 
är redan bekant för en svensk publik och so-
ciologen och politikern Jutta Ditfurth kom-
mer att bli det i samband med att hennes upp-
märksammande biografi om Ulrike Meinhof 
släpps på svenska. Dessutom anordnas under 
rubriken ”Brottsplats Tyskland, Österrike och 
Schweiz” ett program om den nutida tysk-
språkiga kriminallitteraturen.  

Norden är också rikt representerad och i 
flera seminarier möts nordiska medverkan-
den i samtal kring t ex judehatets historia i 
Norden och världen eller nordbornas förhål-
lande till Norden.

Nytt för i år är den scen som skapats för 
aktuell debatt på fredagen. Enligt program-
met kommer frågor i så diametralt skilda 
ämnen som svensk kulturpolitik och gasled-
ningsprojektet Nord Stream i Östersjön att 
diskuteras. 

Klimatet är förstås på tapeten även på 
mässan. Med anledning av Internationella 
Polaråret 2007-2008 anordnas i samarbete 
med Världskulturmuseet fyra seminarier 
på temat Arktis och klimat. Samtliga semi-
narier, som verkar väldigt intressanta, äger 
rum på lördagen på museet, med start från 
klockan 12.00 till klockan 15.45. I det sista se-
minariet på temat medverkar Majgull Axels-
son som häromåret deltog i en resa till Arktis 
och som inspirerade henne till den i höst ak-
tuella romanen Is och vatten, vatten och is.

Trångt har det alltid varit på mässan men i 
år har man utökat med ytterligare 1 000 kva-
dratmeter – en hall som kommer att ligga 
mellan Svenska Mässan och Valhalla. Det 
gör att man kommer att kunna erbjuda fler 
pausytor och caféer och kanske man även 
släpper in fler utställare, enligt Anna Falck, 
vd för Bok & Bibliotek.

Utökade ytor eller ej, det är nog bäst att 
ställa in sig på att även denna mässa blir allt 
annat än luftig.

HZ

Årgång 24 av Bok & Bibliotek:

Röster från hela världen

Biblioteksrelaterade  
seminarier och mini-
seminarier

Tors 25 sept
Seminarier
Kl 10–10.45: Buskul på sjukhus (Sahlgrenska 
sjukhuset i samarbete med Region Västra 
Götaland) 
Kl 11–11.45 Litteratur och personlighetsut-
veckling (Högskolan i Borås, inst Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Borås och Region 
Västra Götaland)
Kl 13–13.45 Hur blir rätt rättare. Årets biblio-
tek 2007 – ett år senare (DIK)

Kl 16–17.30 Hur sparar man Inter-
net (Kungl. biblioteket, Statens 
ljud- och bildarkiv, Svensk Biblio-

teksförening)

Miniseminarier
Kl 11–11.20 Hur möter skolbiblioteken elever 
från andra kulturer (Lärarförbundet)
Kl 11.30–11.50 Magkänsla och sunt förnuft 
(DIK Bibliotekarieförbundet)
Kl 14–14.20 Morgondagens arkiverade tid-
ningar (Kungl. biblioteket)
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STARTA  
FÖRETAG
Hos oss hittar du information 
och service på vägen till eget företag.

  Starta företag – broschyren
Information och vägledning från sex myndigheter.
Finns hos myndigheterna

  Starta företag – checklistan
Gör din egen checklista på Nuteks webbplats.
www.nutek.se/checklistan

  Starta företag-dagen
Föreläsare från sex myndigheter informerar om  
start av företag.
www.skatteverket.se/infotraffar

HÄR FINNS MER HJÄLP ATT FÅ:

Hitta rätt med Företagarguiden

Använd myndigheternas kostnadsfria 
information och tjänster för att starta 
och driva företag.

www.nutek.se/foretagarguiden

Ring Startlinjen

Kostnadsfri vägledning.

020-35 10 10

Registrera via Internet

Gör företagsregistrering, moms-
registrering, f-skatteansökan och 
ändringar enkelt och snabbt.   

www.foretagsregistrering.se

Vi samarbetar för att förenkla för dig som är eller vill bli företagare:

VI FINNS I MONTER E01:12Hos oss kan du få ett exemplar av  Starta företag-broschyren, testa vår checklista och träffa bibliotekarier som jobbar med service till företag.
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Journalistik: Tråkiga kultursidor? (tors 
9.30–10.45). Den danska journalisten An-
dreas Harbsmeier granskade svenska kul-
tursidorna och blev dyster. Han diskuterar 
med Arne Ruth, Tuva Korsström och Karin 
Magnusson. Ett ämne som engagerar alla 
som någonsin arbetat på en kultursida…

Mera journalistik: Kvinnliga sidor med sting. 
1970-talets tjejmaffia på Expressen. (fre 
10.00–10.45). Två mafiosos, Cecilia Hagen 
och Monika Björk diskuterar. Jag vill veta 
hur det verkligen var. Bättre eller sämre?

Vänskap: Radikal vänskap. Om Bloomsbury-
gruppen (tors 14–14.45). Förläggaren Elisa-
beth Grate och konst- och litteraturkritikern 
Ingela Lind i samtal om Virginia Woolf och 
alla de andra kända medlemmarna i den 
mytomspunna gruppen som vid 1900-talets 
början drev idén om att vänskap och diskus-
sion var livet mening. Spännande!

Litteratur: Litteratur och minne. Ett semina-
rium med den tysk-rumänska författaren 
Herta Müller (fre 15–15.45). En personlig 
favorit som jag länge tyckt borde få Nobel-
priset.

Mera litteratur: Vizma, helt enkelt (lör 
10–10.45). Ett seminarium om Lettlands 
främsta efterkrigsförfattare med bl a 
Magnus Florin, Bengt Jangfeldt och Maarja 

Talgre. Den självbiografiska romantrilogin 
om flickan Bille rekommenderas varmt!

Kanada: Flykt undan det förgångna (lör 
13–13.45). Michael Ondaatje är en av Kanadas 
främsta författare och hans nya bok Divisa-
dero – Annas bok handlar om väldigt mycket 
men bl a just om flykt undan det förgångna.

Udda: En statistisk vecka i Sverige (tors 10.30– 
10.50). Hur ser en svensk medelvecka ut? 
För en hängiven kalenderbitare är detta ett 
måste…
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Fre 26 sept
Seminarier

Kl 10–10.45 Framåtsyftande 
tillbakablickar (Svensk Biblioteks-
förening)

Kl 11–11.45 Är det någon idé med folkbiblio-
teket (bis)
Kl 17–18 Skönlitteratur – en mobbad konst-
art i skolan? (Författarcentrum, Kulturrådet, 
Nationella skolbiblioteksgruppen)

Miniseminarier
Kl 12–12.20 Agila metoder och användarcen-
trerad design (Kungl. biblioteket)
Kl13–13.20 Så blir du en bra bibliotekschef 
(DIK Bibliotekarierförbundet)

Lör 27 sept
Kl 11–11.45 Kärlek till Norden (Föreningarna 
Nordens Förbund, PR-foreningen for nordiske 
biblioteker, Piratförlaget, Norstedts och 
Leopard förlag)

Missa inte heller…

kunskap (Natur & Kultur, Lärarnas Riksför-
bund), tors 25 sept kl 10–10.45

12–12.45 

tors 25 sept 13–13.45

15–15.45

(Natur & Kultur, Karolinska Institutet Uni-

sept kl 16–17.30

10.30–10.50

Bokmässan i urval – när katten själv får välja…

Herta Müller. En personlig favorit. Michael Ondaatje. 

Uppdaterad  
eller avpolletterad? 

Läs BBL-nyheter på webben!
www.biblioteksbladet.se
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Mod: Civilkurage. Take a look at dig själv (fre 
12–12.45).  Civilkurage – självklart för många 
men få som har det. Ett seminarium med 
Lena Victorin, Ola Larsmo, Ann Heberlein 
och Mustafa Can.

Mod och motstånd: Litteraturen och hemliga 
polisen – motståndets estetik (lör 11–11.45). Om 
litteratur och skapande i totalitära samhällen. 
Litteraturen som förklädnad och läsaren som 
tränas att läsa mellan raderna. Medverkar gör 
Thomas von Vegesack, Mircea Cărtărescus 
(Rumänien) och Uldis Berzins (Lettland).

Tyskland: Ulrike Meinhof – en modern myt (tors 
kl 13–13.45). Jutta Dittfurth är aktuell med en 
biografi om Ulrike Meinhof, tysk intellektuell 
som blev terrorist och delaktig i händelser 
som hör min barndom och uppväxt till.

Danmark: Den motvillige profeten (lör 
13–13.45). Motvillig eller ej men Suzanne 
Brøgger är författare, inte profet, hon klär 
inte i den rollen… Men klok är hon för det.

Jutta Ditfurth, aktuell med en bok om Ulrike Meinhof, 
gästar mässan.
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Prenumerera för 200 kr/bok. 
Besök oss i vår monter 
B07:61 på bokmässan  
eller beställ på  
www.nationalnyckeln.se

Nyckeln till  
Sveriges natur

nationalnyckeln till sveriges flora 
och fauna är vårt lands största bokverk och 
en inspirerande nyckel till naturen. Sveriges cirka 
50 000 arter av växter, djur och svampar kommer 
att finnas med, merparten utförligt beskrivna i 
text och med bilder av häpnadsväckande kvalitet. 
Inget annat land har valt att göra kunskapen om 
sina arter tillgänglig för sitt folk och National-
nyckeln bör naturligtvis finnas på alla bibliotek!

Biblbl_6_08.indd   1 2008-08-13   16:20:13
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Vad gör Svensk Biblioteks-
förening egentligen i Almedalen? 
Får man något gehör för sitt 
budskap? Och vad läckte ut från 
Kulturutredningen? BBL bad 
Greta Henriksson, journalist 
på Gotland och van Almedals-
besökare, att rapportera – gärna 
med de kritiska glasögonen på. 
Men hon blev imponerad av 
Library Lovers genomslagskraft.

 Under 40 år har Almedalsveckan 
i Visby vuxit från ett enkelt som-
martal till ett gigantiskt forum för 
opinion, politik och marknads-

föring. Mellan den 6 och 12 juli 2008 fanns 
350 organisationer och företag på plats med 
drygt 660 arrangerade programpunkter. 
Detta på en yta som är knappt större än en 
dryg kvadratkilometer. Att göra sin röst 
hörd i myllret är en svår uppgift, volymen är 
hög. Därför måste man säga att Svensk Bib-
lioteksförenings opinionsarbete under årets 
Almedalsvecka lyckades väl. Library Lovers 
rosa kassar och knappar syntes runt om i 
Visby under veckan. Och nu börjar också 
budskapet att sjunka in.

Library Lovers hann under politikerveckan 
dela ut 3 000 kassar med informationsmateri-
al och 2 000 nyckelband. Kampanjen som ska 
pågå fram till valet 2010 börjar nu ge resultat. 
I början av veckan var det de läckra och roliga 
prylarna som lockade barn och vuxna till in-

formationsborden. Men efterhand visade allt 
fler att de har åsikter om biblioteken.

– Det är lätt och ofarligt att älska bibliotek. 
99,9 procent av dem vi möter är allmänt po-
sitiva. Samtidigt är det allt fler som stannar 
till och vill diskutera våra sakfrågor, berät-
tar bibliotekskonsulenterna Tinne Wenner-
holm och Gunilla Brink. 

– Fler vill prata och veta mer.  Särskilt skol-
biblioteken och de små bibliotekens framtid 
engagerar många – dessa ska vara kvar. Den 
sista negativa promillen är de som inte vill 
finansiera biblioteken skattevägen. 

Och kanske fick Library Lovers en oväntad 
internationell spridning under Almedals-
veckan, genom en grupp gästande politiker 
från Uganda som entusiastiskt utropade 
”We will promote! We will promote” inför 
det färgstarka – och för engelsktalande be-
gripliga – kampanjmaterialet. 

Svensk Biblioteksförening utnyttjade Al-
medalsbibliotekets centrala läge och erbjöd 

förbipasserande mycket av det som bib-
lioteken är bra på – öppenheten, att vara en 
mötesplats, att tillhandahålla information, 
dagstidningar, datorer och uppkopplings-
möjligheter, tillgängligt för alla.

Svensk Biblioteksförening arrangerade 
tre författarkvällar i direkt anslutning till de 
politiska talen. Att författarmöten är ett tra-
ditionellt och uppskattat biblioteksarbete, 
det vet Svensk Biblioteksförening. Men lite 
överraskade blev föreningens representan-
ter ändå över att Almedalsbibliotekets stora 
entré fylldes till sista plats med lyssnande 
läsare. 

Jens Orback, Gunnar Wetterberg och 
Åsa Moberg fick en kväll var att berätta om 
sina senaste böcker för en stor och blan-
dad publik. Dessa möten samlade män och 
kvinnor ur alla läger och åldrar – och detta i 
stark konkurrens med veckans traditionella 
kvällsmingel efter politikernas tal.

En akademisk kvart om svensk bibliotekspo-

Library Lovers i Almedalen
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Biblioteket – mötesplatsen i Almedalen 
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litik lockade en liten med intresserad publik 
mitt under Almedalsveckan. Niclas Lindberg 
presenterade på exakt 15 minuter fakta, för-
slag och farhågor för framtidens biblioteks-
politik.

Han konstaterade att svenskarnas bild av 
biblioteken är positiv. 65 procent kan tänka 
sig att betala mer skatt om pengarna går till 
biblioteken. 80 procent har stort förtroen-
de för bibliotekens verksamhet. Samtidigt 
saknar 450 000 svenska skolelever tillgång 
till bemannade skolbibliotek. Klyftorna i 
regionerna och inom befolkningsgrupper 
ökar. 400 bibliotek har försvunnit de se-
naste åren, bland annat från städernas yt-
terområden.

Färre böcker lånas ut och läsförståelsen 
sjunker i Sverige – samtidigt som vi talar om 
det framtida kunskapssamhället och livs-
långt lärande.

– Vi behöver en nationell bibliotekspo-
litik, med åtgärder och uppföljningar. Det 
brådskar, utvecklingen får inte fortsätta i fel 
riktning, avslutade Niclas Lindberg.

Den pågående statliga Kulturutredningen 
tog inte oväntat chansen att ”läcka” under 
Almedalsveckan. I december ska det slutgil-
tiga betänkandet lämnas till regeringen. Det 
börjar med andra ord bli dags att pröva utred-
ningens nya förslag. 

Kulturutredningens ”läckage” var av för-
klarliga skäl rätt allmänt och svepande, då 
höstens arbete ännu återstår. Men biblioteks-
frågan är inte glömd även om dess roll i kul-
turutredningens betänkande ännu återstår 
att se. Frågan om en nationell bibliotekspoli-
tik kräver mer tid, säger man från utredning-
ens håll.

– Vi har tittat speciellt på bibliotekens 
framtid. Där är det viktigt att vi får en lång-
siktigt hållbar lösning. Det kräver mer ut-
redningstid, förklarade utredningens ordfö-
rande Eva Swartz och bad att få återkomma 
i frågan.

Den stora nyheten var Kulturutrednings 
kommande förslag om att regionerna ska få 

ett större inflytande över kulturstöden. Sta-
ten ska lämna detaljfinansieringen av spe-
ciellt utpekade institutioner och istället ge 
bidrag med större långsiktighet och flexibi-
litet. 

– Kulturpåsen ska bli en kulturportfölj, 
menade Ewa Swartz. 

– Staten kan ha synpunkter på kulturpoli-
tikens mål, men inte styra i detalj.

Dagens bidragssystem sker dessutom ofta 
enligt principen ett år i taget samt att kom-
mun eller region bidrar med lika mycket. 
Större satsningar sker sällan. Istället växer 
mängden små stöd och det blir allt svårare att 
hålla koll på vad som händer runt om i landet 
och inom olika kulturområden. 

Men om dagens korta pengar gör det svårt 
att planera medför långsiktighet en stor by-
råkratisk och administrativ förändring. Dis-
kussioner om mål och kvalitet måste föras 
både på statlig och på regional nivå – med 
stor kompetens. 

Kanske får vi se regionala versioner av 
Framtidens kultur, som sedan 1994 fördelat 
medel från de upplösta låntagarfonderna till 
nyskapande kulturprojekt. Frågan är bara 
hur en sådan konstruktion ska finansieras.

– Framtidens kultur har betytt mycket 
runt om i landet. Vi kommer att peka på be-
hovet av något som fungerar på samma sätt, 
avslöjade Ewa Swartz.

Är då bibliotek och kultur – en kommande 
valfråga?

En bra beskrivning av biblioteksverksam-
het gjordes – utan att nämna det vid namn – 
vid Broderskapsrörelsens seminarium ”Vad 
är det för fel på svensk kulturpolitik?” Här 
diskuterades behovet av mötesplatser och 
arenor. 

– Kulturen måste ha mötesplatser. Dessa 
mötesplatser ska vara fysiskt tillgängliga och 
geografiskt spridda. De ska vara öppna för 
alla – oavsett åldrar, etnicitet, ekonomi eller 
behov av tekniska hjälpmedel, sa Margareta 
Israelsson, gruppledare för (s) i riksdagens 
kulturutskott. 

– Gemensamma arenor behövs för kultu-
ren, instämde Keith Wijkander, då fortfa-
rande i sin roll som huvudsekreterare i Kul-
turutredningen.

– Men inom detta område händer dock 
mycket, tillade han. 

– Det som tidigare var svårt och dyrt har 
blivit enkelt och billigt genom digitaliser-
ing, exempelvis förvaring och distribution. 
Andra saker som var enkelt har blivit dyrt, 
framför allt de fysiska mötesplatserna. 

I dag går 0,9 procent av statsbudgeten till 
kultur. Dessa statliga kulturanslag ligger på 
ungefär samma nivå, oavsett konjunktur el-
ler regering. Som lägst under 1990-talet fick 
kulturen 0,6 procent.

Den pågående Kulturutredningen är den 
första sedan 1974 och har nu arbetat under ett 
år. I december 2008 ska utredningen lämna 
sitt förslag. Därefter väntar en remisstid un-
der våren. Tanken är att en proposition ska 
läggas senast hösten 2009 för att få genom-
slag under den pågående mandatperioden. 

– Kanske blir kulturen äntligen en riktig 
valfråga år 2010, hoppades Margareta Israels-
son. 

Greta Henriksson
Språkeriet, Gotland

Almedalen: veckan och biblioteket

programpunkter.
1968 höll Olof Palme det första sommartalet från ett lastbilsflak i ett hörn av Almedalen, inbjuden av 
Gotlands lokala (s)-förening. Sedan dess har Almedalen utvecklats till en årlig mötesplats för alla svenska 

öppenhet och informell atmosfär. 
-

tek. Biblioteket ligger granne med Almedalens scen där de politiska partierna disponerar var sin kväll under 

Källa: Gotlands kommun och Högskolan på Gotland

Tidskriften Palestina Nu är full av aktuella politiska 
analyser, krönikor och berättelser ur vardagen på 
ockuperad mark.

För 100 kronor får du fyra nummer per år
pg 55 57 17 – 8

www.palestinagrupperna.se

Veta mer om Palestina?
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Författare i Almedalen

Biblioteken spelar en viktig roll både för det svenska vardagslivet och 
för det framtida kunskapssamhället. Det tror de tre författare som 
medverkade under Svensk Biblioteksförenings författarkvällar under 
Almedalsveckan.

Jens Orback
Författare till Medan segern firades – min 
mammas historia (Natur & Kultur 2007).

Vad betyder biblioteken för dig?
– Enormt mycket! Biblioteken är öppna 
rum som välkomnar alla med allt från 
böcker till toaletter. Öppna lokaler blir allt 
ovanligare i Sverige. Biblioteken förmed-
lar både läsning och kulturarv!

Åsa Moberg
Journalist och författare till boken Hon var 
ingen Florence Nightingale – människan bak-
om myten (Natur & Kultur 2007).

Vad betyder biblioteken för dig?
– Utan biblioteken hade det inte blivit nå-
gon bok om Florence Nightingale! Biblio-
teken ger en lands- och världsomfattande 
service, där man kan fråga precis vad som 
helst.

– Särskilt viktig är det personliga be-
mötandet – där man även från små lands-
ortsbibliotek kan få fram i stort sett all lit-
teratur och arkiverade skrifter. Boken om 
Florence Nightingale är skriven med hjälp 
av biblioteken i Malmö, Höganäs, Örebro 
och Skinnskatteberg.

Gunnar Wetterberg
-

ken Efter fyrtiotalisterna – politikens viktigaste 
perspektiv (Kommunlitteratur 2008).

Vad tror du om bibliotekens framtid?
– Jag hoppas jättebra! Bibliotekens roll är 
viktig för samhällets utveckling och män-
niskors möjlighet till återkommande ut-
bildning genom hela livet.

– Bibliotek och arkiv gör kunskap till-
gänglig för alla!
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Ett månadsmagasin 
med brett innehåll

Prenumerera och beställ böcker på da.se

VI AVSLÖJAR
 inträngande samhällsreportage
 intressanta personporträtt 

VI FÖRKLARAR
 namnkunniga krönikörer
 fackliga nyheter i fyra editioner 

VI UNDERHÅLLER
 högklassiga bildreportage
 kultur, mat, serier, korsord, musik

Eva Dahlgren om

DAIMAJ01.indd   1

Kampen Sorgen Kyssen
Sedan 1997 har Dagens Arbete 
verkat i sann svensk reportage-
tradition. 

Den här boken innehåller 
de 22 bästa texterna.

Dacapo
200-sidig fotobok med 
de bästa bilderna ur 
Dagens Arbete 97–07.

Ett fyrtiotal av Sveriges 
främsta fotografer medverkar.

Trollkarlens ord
Carl-Einar Häckners 
samlade krönikor ur 
Dagens Arbete och 
Göteborgs-Posten.

Ord – Björn Ranelid
Sedan år 2000 skriver Björn 
Ranelid varje månad krönikor 
i Dagens Arbete. I boken Ord 
har vi samlat ett urval av hans 
artiklar och krönikor.
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av Tottie Lönn

DANMARK

Ljudtidning till köpenhamnarna
Köpenhamnare med mp3-spelare eller lämp-
lig dator har tillgång till en gratis ljudtidning 
som görs av Köpenhamns bibliotek. Profes-
sionella inläsare talar in Köpenhamnsbase-
rat material ur Berlingske Tidende, Infor-
mation, Jyllandsposten och Politiken. Tid-
ningen kan laddas ner dagligen från klockan 
tolv – alltså lagom till lunch. Projektet får 
stöd från Styrelsen for Bibliotek og Medier 
under 2008.
(Bibliotekspressen 2008:10)

Är framtidens bibliotek privat?
Ringsted på Själland är den första kommu-
nen i Danmark som gör ett försök med en 
fullständig privatisering av ett bibliotek.

Ett torg i staden ska bli ett stort privat 
upplevelsecenter där biblioteket utgör en 
del. Kongresscenter, biograf och bowlinghall 
ingår i paketet. En tills vidare hemlig privat 
finansiär ska punga ut med 300 miljoner och 
kommunens politiker har gett klartecken till 
vidare planeringsarbete.

Stadsbibliotekarien Jens-Erik Korntved är 
”både stolt og begejstret”. Han ser stora för-
delar när det gäller marknadsföringen och 
i friheten att kunna samarbeta med privata 
aktörer, utan att bryta mot bibliotekslagen 
och gratisprincipen för utlåning. Det finns 
planer på en medieshop som ska demonstre-
ra och sälja toppmodern internetutrustning 
och program, en integrerad bokhandel, ett 
café etc.

Kritiker kallar detta ett steg från välfärds-
samhället. Andra anser att kommunens 
självbestämmande är viktigare, och att det 
är bra att pröva modeller för samarbete mel-
lan det offentliga och det privata. Socialde-
mokraterna, som är motståndare till priva-
tiseringen, kommer nu i höst lägga fram ett 
förslag i Folketinget för en helt ny nationell 

biblioteksstrategi som ska säkra att biblio-
teken även i fortsättningen är kommunalt 
drivna och gratis.
(Bibliotekspressen 2008:10, Information 22/7, 24/7, 
Dagbladet 28/7)

förändrad statistik
Biblioteksstatistiken följer inte med tiden, 
men visar ändå till en del vad strukturför-
ändringar får för effekt. Vart femte folkbib-
liotek lades ner under 2007 som en följd av 
den nya biblioteksstrukturen efter kommu-
nalreformen. Trots det var den samlade utlå-
ningen i det närmaste oförändrad. Den föll 
bara med 1,7 procent, bokutlåningens andel 
med 0,6 procent. Att musikutlåningen mel-
lan 2004 och 2007 föll med tolv procent beror 
troligen på det politiska beslutet om karens-
tid för utlån av ny musik. Forskningsbiblio-
teken ökade sin utlåning. Detta och mycket 
annat framgår av den årliga statistiken från 
Styrelsen för Bibliotek og Medier. Men bib-
lioteksstatistiken ger inte hela sanningen. 
Många digitala erbjudanden, som används 
mer och mer, registreras inte systematiskt. 
Biblioteken bör bedömas efter sina faktiska 
aktiviteter och inte bara efter antalet utlån 
av fysiskt material, påpekar den danska bib-
lioteksföreningen. Föreningen har nu upp-
manat Styrelsen for Bibliotek og Medier att 
se till att biblioteksstatistiken moderniseras 
på ett sätt som gör att den visar hela verk-
samheten. Biblioteken behöver naturligtvis 
alla fakta i sina budgetförhandlingar.
(Söndag Aften 2008:Augusti, Folke- og Forskningsbib-
lioteksstatistik 2007, Danmarks Biblioteker 2008:5)

TYSKLAND

Attraktiva bibliotekarier
Vad blir det av de nyexaminerade bibliote-
karierna? En studie gjord av Department In-
formation vid Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften (haw) i Hamburg, kom till 
överraskande resultat. Majoriteten av de 107 
bibliotekarier som deltog i studien arbetade 
inte alls på bibliotek utan var verksamma 
på ett brett fält inom närstående områden. 
I undersökningen ingick bibliotekarier ut-
examinerade under åren 2003–2007 och av 
180 tillfrågade svarade 107.

Var arbetade de då? Det största antalet var 
verksamma med företagsinformation, följt 
av arbete vid Internet- och IT-företag. Andra 
arbetade i arkiv, på marknads- och pressav-
delningar, mediabyråer eller konsultfirmor. 
Resten var vitt spridda inom t ex servicefö-
retag, tidskriftsredaktioner, kreditinstitut, 
högskolor, grosshandel, vuxenutbildning, 
forskningsprojekt vid universitet, doku-
mentationsavdelningar, bokhandel, It-apo-
tek, specialservice inom medicinområdet.
(BuB Forum Bibliothek und Information 2008:7-8)

åldringsbibliotek
2005 var andelen personer som var 65 år 
och äldre drygt 19 procent i Tyskland. Sta-
tistiska beräkningar förutspår att andelen 
äldre kommer att växa till 33,2 procent år 
2050. Massmedia skriver mycket om detta 
och myndigheter oroar sig för den föränd-
rade befolkningsstrukturen och framför allt 
för den växande andelen äldre. Det är ju inte 
en försumbar grupp väljare det handlar om, 
den står idag för en tredjedel av landets köp-
kraft. De äldre är friskare och mer aktiva än 
någonsin. Det är dags för folkbiblioteken att 
i större utsträckning uppmärksamma den 
stora målgruppen.

I Duisburg är nästan 132 000 invånare av 
ca 498 000, 60 år och äldre. Där har stadsbib-
lioteket redan skapat en särskild avdelning 
för äldre. Den omfattar 48 000 volymer och 
innehåller böcker, tidskrifter, cd, cd-rom, 
dvd och internet-länkar. Biblioteket kon-
centrerar sig på fyra huvudavdelningar: Häl-
sa, livsstil, ekonomi och bildning/kultur. En 
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mängd broschyrer och informationsmate-
rial från lokala föreningar, intressegrupper 
etc ingår också i varje avdelning.

Stadsbibliotekets satsning har föregåtts 
av grundliga studier i samarbete med fors-
kare och studenter vid Fakultät für Informa-
tions- und Kommunikationswissenschaften 
vid Fachhochschule Köln.
(BuB Forum Bibliothek und Information 2008:6)

MEXIKO

Undervisningsprojekt belönas
Med hjälp av terränggående fordon, utrusta-
de med datorer, satellitanslutet internet och 
ett lag av kunniga lärare kan ursprungsbe-
folkningen i de fattigare delarna av delstaten 
Veracruz i Mexiko få tillgång till den elektro-
niska världens möjligheter. För detta har det 
mexikanska projektet Vasconcelos nu fått 
2008 års ”Access to Learning Award” från Bill 
& Melinda Gates Foundation. Det innebär en 
miljon dollar till det fortsatta arbetet. Priset 
presenterades på ifla:s världskongress i 
Kanada.

Vasconcelos har skapats och drivs av Vera-
cruz undervisningsminister. Myndigheter-
na har sedan lång tid tillhandahållit datorer i 
skolor och i andra allmänna lokaler. Men vad 
hjälper datorer om man inte vet hur de ska 
användas. Först sedan man startat projektet 
blev det resultat. Tack vare att lärarna skräd-
darsyr undervisningen i samarbete med lo-
kala ledare möter man behovet i lokalsam-
hället. Vasconcelos förfogar över 24 fordon 
som innehåller klassrum med datorer, satel-
litanslutet internet och lärare. Sedan 2005 
har 120 000 personer i fler än 200 samhällen 
fått teknisk träning. I samband med detta får 
de också hjälp med att söka efter hälsoupp-
lysning, ekonomisk rådgivning, undervis-
ning och kultur efter behov. Under förra året 
har t ex 6 500 småskaliga kaffeodlare fått nya 

ekonomiska möjligheter. Genom att de fick 
undervisning i att söka kaffepriser on-line 
kan de sälja till högstapris och göra sig obe-
roende av mellanhänder.
(www.gatesfoundation.org)

USA

FBI:s intresse för biblioteksdatorer
Som bekant har biblioteksvärlden ända se-
dan terrorattacken den 11 september 2001 
varit klämd mellan å ena sidan polismyndig-
heternas krav och å den andra sidan lånta-
garnas integritet. Biblioteken har ofta ställts 
inför svåra avväganden. Ett exempel blev ny-
ligen offentligt. fbi hämtade två datorer från 
Frederick County Public Library den 30 juli i 
år utan att behöva visa domstolsorder. Bib-
liotekschefen försvarade sig med att dator-
erna inte innehöll låntagaruppgifter och att 
agenterna önskade mycket viktig informa-
tion. Senare visade sig att beslaget hade ett 
samband med det uppmärksammade mjält-
brandsfallet år 2001. Vetenskapsmannen och 
forskaren Bruce Ivins hade under lång tid 
misstänkts vara skyldig till mjältbrandsbre-
ven som dödade fem personer, infekterade 17 
människor och satte skräck i hela landet. Han 
stod under bevakning av agenter som sett 
honom besöka biblioteket den 24 juli och där 
gå upp på en webbplats om fallet. Vad man 
sökte var elektroniska bevis om ”hot mot 
vittnen i samband med brottsutredningen 
och hindrande av utredningen”, allt enligt 
en husrannsakningsorder som beviljades i 
efterhand av distriktsdomstolen. Bruce Ivins 
begick självmord redan den 29 juli efter hot 
om åtal. Uppgifterna visar att bibliotekens 
datorer är åtråvärda informationskällor för 
polismyndigheterna.
(www.ala.org)

Riksförbundet
HEM OCH SAMHÄLLE

Box 19109
104 32  Stockholm

www.hemochsamhalle.se
Tel: 08-612 28 20
Fax: 08-612 72 14

E-post: rikshs@comhem.se
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Gunilla Brinck och  
Anna Lindberg 
Sorg, saknad, sammanhang. 
Böcker för barn och ungdomar i 
svåra livssituationer. 

BTJ 2008

Oro råder. Många barn, 
också i mitt vanligen så 
lugna grannskap, berät-
tar uppskakade likar-
tade historier. På väg till 
skolan har de stoppats 
av en farbror i bil, som 
erbjudit skjuts ”och han 
såg ut precis som han 
som dödade Engla”. 

Polisen arbetar förstås med fallen. Ingen 
vet ännu säkert om barnen verkligen har an-
tastats av en galning eller om det handlar om 
deras skräckfantasier. 

Men vare sig det handlar om verklighet 
eller ångestdriven fantasi: Barnen är livräd-
da och behöver förklaringar, trygghet och 
tröst. 

Barns och ungdomars oro blir förstås ex-
tra påtaglig när löpsedlarna skriker ut i stora 
svarta bokstäver att en tioårig flicka med 
glasögonen på sned brutalt har mördats. 

Men jag tror, jag vet, att i varje liten unge 
och varje kaxig tonåring finns det hela tiden 
en malande oro – oro för att bli ensam, för 
kriser i familjen, för sjukdom och död.

Ungefär samtidigt med den fruktansvärda 
tragedin i Thailand för ett par år sedan kom 
boken Sorg, saknad, sammanhang. Böcker om 
barn och ungdomar i svåra livssituationer. Två 
bibliotekarier från Umeå, Gunilla Brinck och 
Anna Lindberg, hade i den valt ut och kom-
menterat ett stort antal böcker som kunde 
vara till hjälp för barn och ungdomar i svåra 
livssituationer. Väldigt fort såldes boken 
slut. Vårt behov av tröst är oändligt.

Den nya upplagan av boken är därför ef-
terlängtad av alla vuxna som vill barn väl.

I denna omarbetade version kommenteras 
kunnigt och klokt 300 böcker. Huvudrubri-
kerna är ”Barn som närstående” (böcker om 

närståendes död, självmord, sjukdom, miss-
bruk, funktionshinder), ”Barn och våld”, 
”Barn i sjukdom och kris” samt ”För föräld-
rar och andra vuxna i barnets närhet”. Åttio 
nya titlar har tillkommit och det livsviktiga 
kapitlet ”Barn och våld” är helt nyskrivet. 

Den erfarna psykologen Kati Falk beskri-
ver, i en utförlig och klok inledande artikel, 
hur viktigt det är för barn att i en kaotisk och 
svår situation få uppleva att det finns sam-
manhang och tröst. Genom samtal, berät-
telser och böcker kan barn och ungdomar få 
möjlighet att ta del av andras erfarenheter. 

Kanske finns det någon som känner som 
jag, någon som tänker som jag? Kanske är 
jag inte alldeles ensam?

Gunilla Brinck och Anna Lindberg önskar 
av oss vuxna detta om de barn- och ung-
domsböcker som de med stor omsorg valt ut: 
” Vi hoppas att ni vill läsa böckerna för egen 
del, men också för att kunna förmedla dem 
till de barn som bär sin sorg men också själva 
ibland behöver bli burna.”

Lena Kjersén Edman
litteraturvetare, bibliotekarie

Mats Myrstener
De första folkbiblioteken i 
Stockholm: folkbibliotek och 
andra bibliotek före Stadsbib-
liotekets tillkomst 1928 

Stockholms stadsbibliotek, 2008

Under våren 2008 stod 
Stockholms stadsbiblio-
tek i fokus. Man firade 
att det var 80 år sedan 
Gunnar Asplunds be-
römda byggnad invigdes 
samtidigt som resultatet 
av en arkitekturtävling 
för en kommande till-
byggnad presenterades 

och debatterades i pressen. Sveriges största 
kommunala folkbiblioteksorganisation har 
en spännande historia som inte bara hand-
lar om lokalerna, utan griper in i de stora 
frågorna om kulturens och bildningens roll i 

samhället. Bibliotekshistorikern och kultur-
skribenten Mats Myrstener har i många år 
forskat om huvudstadens bibliotekssystem, 
vilket redovisades i avhandlingen ”På väg 
mot ett stadsbibliotek” 1998. Det är särskilt 
glädjande att Stockholms stadsbibliotek nu 
i sin skriftserie lyfter fram sin egen historia 
genom att publicera Myrsteners arbete i ny 
form med illustrationer. Det är en tät och 
välskriven studie, som systematiskt tecknar 
bilden av folkbibliotekens fyra ”rottrådar”, 
som tvinnandes samman i det som skulle bli 
ett centralbibliotek. Myrstener förklarar på 
ett pedagogiskt föredömligt sätt de ideolo-
giska skiljelinjerna. Skildringen av huvud-
stadens bibliotekshistoria borde självklart 
ingå som obligatorisk kursläsning vid våra 
bibliotekarieutbildningar. Den som inte kan 
sin historia har inte heller något välgrundat 
perspektiv på framtiden. Här vill jag inflika 
att Myrstener även deltar i den nutida biblio-
teksdebatten.

I Stockholm fanns i början av 1900-talet ett 
lapptäcke av olika bibliotek för allmänheten. 
De äldsta var lånebiblioteken med tidnings- 
och nöjesläsning mot betalning. Stockholms 
läsesalong blev det mest långlivade. Från 
1860-talet grundades bibliotek i de kyrk-
liga församlingarna, med pedagogiska och 
uppfostrande syften. Ofta var de placerade 
i skolorna, men inrymdes också i egna loka-
ler. Än idag har vi kvar ett välbevarat sådant i 
Matteus församling med den bästa tänkbara 
service. Inom det socialliberala Folkbild-
ningsförbundet med akademiker i ledning-
en pläderades för rationell upplysning i en 
tid av sociala omvälvningar och fattigdom. 
Man grundade t ex läsestugor för arbetarbe-
folkningen. Till sist byggde arbetarrörelsen 
upp bibliotek med betoning på demokrati, 
politisk makt och medborgarskap. Centralt 
blev Stockholms arbetarebibliotek som vid 
sekelskiftet 1900 var det största i staden. 

Dessa skilda bibliotek skulle nu jämkas 
samman. Stockholm var, enligt Myrstener, 
fortfarande den enda huvudstad i Europa 
som saknade ett stadsbibliotek. Valfrid 
Palmgren försökte lansera nya idéer om all-
männa bibliotek efter en inspirerande resa 
till usa 1909. Men hennes idealistiska per-
spektiv och angrepp i stadsfullmäktige på de 

recensioner
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gamla folkbibliotekens ”andliga källarlukt” 
väckte split. Folkbildningsförbundets Knut 
Kjellberg och Arbetarebibliotekets Fred-
rik Nilsson gick i taket. Låsningar uppstod 
som först kunde lösas genom en ny genera-
tion inom Folkbildningsförbundet: Fredrik 
Hjelmqvist, Knut Tynell och Greta Linder.

När så Stockholms stadsbibliotek slog upp 
sina portar den 2 april 1928 var det resultatet 
av en lång process. Framställningen av hur 
detta gick till öppnar för jämförelser med vår 
tids debatt om hur bibliotek bör drivas. För-
fattaren har förtjänstfullt betonat hur bib-
lioteken tidigt cementerades som lågbetalda 
kvinnoarbetsplatser. En kvinnornas biblio-
tekshistoria med ett brett nätverksperspek-
tiv väntar här på att skrivas. Valfrid Palmgren 
med sina krav på utbildning och kompetens 
var även i denna fråga före sin tid. Hennes 
omutliga kunskapskrav framstår i dagslä-
get som sällsynt uppfriskande. Myrsteners 
bok är ett gott bevis på vad en humanistisk 
inriktad biblioteksforskning kan uträtta. En 
forskning som tar sin utgångspunkt i och 
lyfter fram böckerna och människorna – det 
som folkbibliotekens verksamhet innerst 
handlar om.  

Gunnel Furuland
bibliotekarie och fil.dr i litteraturvetenskap

Lucien X. Polastron
Books on Fire: The Destruction 
of Libraries Throughout History
[övers. från franskan av Jon R. Graham]

Inner Traditions, 2007

1. Gallring för demokrati.
Tänk dig att det är år 
2017. All världens för-
nedrande pornografi, 
alla våldsförhärligande 
skrifter, all ondskefull 
extremistpropaganda 
och all naiv revolutions-
romantik har samlats 
i en stor hög. Du har 

ansvaret för samlingen och en tändsticksask 
i handen. 

De flesta bibliotekarier blir någon gång 
under sin karriär indragna i gallringsprojekt. 
Idealet är en överblickbar gallring som får 
plats på en Hallandsvagn. Men ibland börjar 
bokhögarna växa ohälsosamt höga och man 
måste snabbt fundera ut något smidigt sätt 
att bli kvitt dem innan kvävningsrisken blir 
överhängande. Att sälja dem går för lång-
samt. Att skänka bort dem ger underliga sig-
naler till skattebetalande låntagare. Till sist 
smyger man, i skydd av mörkret, i hemlighet 
ner boksäckarna i en sopcontainer. Att ställa 
till med ett praktfullt bokbål till Valborg ser 
inte politiskt korrekt ut. Fast alla de små 
flaggviftande barnen hade säkert jublat och 
kanske rent av fått upp ögonen för bibliote-
kets potential. Dess sprängkraft. Litteratu-
rens lockande subversivitet. 

Men hur var det Heine skrev? ”Där man 
bränner böcker…” 

Det här är naturligtvis något vi måste 
göra, för att biblioteket inte ska mista sin 
funktionalitet och sin attraktionskraft. För 
att biblioteket ska kunna fortsätta att vara 
just ett bibliotek och inte någon sorts väx-
ande pappersmonster. 

Naturligtvis fungerar forsknings- och 
nationalbibliotek med bevarandeplikt an-
norlunda än folk- och skolbibliotek, där 
gamla glömda klassiker som ingen frågar 
efter längre, måste rensas bort. Där det mås-
te lämnas rum åt dagsländor som folk hört 
talas om i tv. Facklitteratur med förlegade 
värderingar mellan pärmarna måste bort. 
Bestånden måste tvättas rena från teorier 
som fallit ur modet eller bevisats vara felak-
tiga. Detta är alla överens om. Annars skulle 
framåtskridandet bromsas. Visst kan man 
ändra framtiden genom att radera delar av 
det förflutna?

Men finns det något sådant som objektiv 
gallring? Det finns principer, kriterier: Ett 
verks ålder, dess grad av slitage, dess aktua-
litet. Men det kommer alltid till en punkt där 
avgörandet är beroende av den enskilde bib-
liotekariens subjektiva uppfattning. Hans 
smak. Hans specialintressen kontra hans 
hatobjekt. 

2. Anledningar och orsaker
Bibliotek och boksamlingar har farit illa his-
torien igenom. Om detta filosoferar Lucien 
X. Polastron i Books on Fire. Representanter 
för så gott som alla regimer, politiska rikt-
ningar och religioner har periodvis ägnat sig 
åt förstörelse av böcker, likaså privatperso-
ner och organisationer av olika slag. Ibland 
har det handlat om bortrensning av skadlig 
litteratur. Vad som ingår i denna diffusa ka-
tegori definieras naturligtvis olika av olika 
aktörer. Egentligen är det väl med böcker 
som med vapen – att de inte blir farliga för-
rän de hamnar i händerna på en farlig män-
niska. Andra gånger har ovärderliga böcker 
förstörts på grund av slarv och oförstånd. 
När militärer, terrorister och pyromaner 
ställer till med skada beror det sällan på nå-
gon insikt om vilket innehåll böckerna kan 
tänkas ha. För dessa kategorier av marodörer 
hade det i princip gått lika bra att slå sönder 
porslin eller rycka upp bärbuskar med röt-
terna. De som är anfäktade av kleptomani, 
girighet eller fanatism gör däremot skillnad 
på böcker och böcker. 

3. En katalog över katastrofer
Polastron gör en lång rad nedslag i biblio-
tekshistorien. Konstaterar att lertavlorna 
med kilskrift från Mesopotamien klarade sig 
jämförelsevis bra. Grekernas och romarnas 
papyrusrullar var känsligare både för slitage 
och för eld. Vad som egentligen fanns kvar 
på hyllorna av den klassiska grekiska litte-
raturen när biblioteket i Alexandria brann 
är en omdebatterad fråga (som behandlas 
mer i detalj i Luciano Canforas The Vanished 
Library). Var vid den tidpunkten de förlorade 
tragedierna av Sofokles och Aiskylos i själva 
verket för länge sedan sönderlästa, förvand-
lade till papyrussmulor och utsopade? 

Efter hand övergick man till pergament. 
Dyrare men hållbarare. Men man fick, be-
rättar Polastron, se upp så att inte utsvultna 
björnar fick vittring på böckerna, vars sidor 
ju hade animaliskt ursprung.

Eftersom boksamlingarna (såväl som 
populationerna) med åren blivit större och 
större i världen har varje generation åstad-
kommit större skada, åtminstone kvanti-
tativt. Nazister och kommunister har, om 
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man väljer att räkna så, varit större bovar än 
exempelvis de spanska inkvisitorerna och de 
franska revolutionärerna.

4. Gravskrift 
Visst väcker det tankar att få veta att så många 
intressanta böcker för alltid är borta? Det är 
lite med böcker som med människor. Om ing-
en dog samtidigt som det fortsatte födas nya 
barn skulle jorden snart bli överbefolkad. Ett 
av problemen med fortfarande existerande 
böcker är dessutom att man inte vet så noga 
när/om de är döda eller inte. Har detta verk 
från 1983 (eller 1843) i själva verket för länge 
sedan blivit läst för sista gången? Har det för 
gott förlorat förmågan att locka en läsare? 

Man får inte fundera för mycket. Bara 
gallra på och hoppas att den där konstiga 
österrikiskan inte ska få nästa års nobelpris 
i litteratur.

Jan Hoff, 
bibliotekarie och litteraturkritiker, Lund

recensioner

 Handlar det om religion eller 
sex?   
Ja, man kan undra. Folkbiblio-
tekens till synes ständiga läng-

tan efter späkelse och självplågeri alltså. 
Båda förklaringarna frammanar onekligen 

avancerade bilder: Det dystra flagellantföl-
jet, gisslandes sina ryggar och haltandes av 
spikcelicerna hårt runt låren. ”Ve oss, ty lå-
nesiffrorna har gått ned igen. Domens dag är 
nära!” 

Eller mer kinky: I kb:s djupa källarvalv en 
exklusiv masochistisk lekstuga med hand-
klovar, läderkorsetter och droppande stea-
rin. ”Åh, mer! Filialerna blir färre och arbets-
platsbiblioteken snart borta. Ta fram piskan 
också, snälla!”

Man kan undra, som sagt.
Bland det som finns publicerat om (och av) 

biblioteken de senaste åren finns titlar som 
Är det på efterkälken Sverige åker? och Sverige 
– så in i Norden efter. Fyndigt formulerat för-
visso, men vilken bild förmedlas? Krisbran-
schens. Efter varven, tekoindustrin och post-
kontoren är klockan nu slutligen slagen för 
folkbiblioteken.  

Om Libray Lovers-kampanjen kan man 
ha synpunkter. Men anslaget var ändå posi-
tivt. De rosa små knapparna andades något 
ljust. Bra tycker jag. Skrapar man på ytan 
tonar dock det gamla vanliga kris- och kata-
strofscenariot fram. 

Jag menar nu inte att vi skall blunda för 
problem. Vi skall inte dölja svårigheter, bud-
getbekymmer och brister. Och vi måste själv-
fallet möta förändringar i samhället. 

Men jag tror inte att framgångsvägen sta-
vas evigt gnölande över oförrätter och stän-
digt tal om att det håller på att gå åt pepparn. 
För det är inte på krisbranscher pengar sat-
sas. Det är på framtidsverksamheter.

I grunden handlar det om perspektiv. Klas-
sikern om glaset är halvfullt eller halvtomt 
beskriver saken väl. För är 69 miljoner utlån 
– och nästan lika många besök – på folkbib-
lioteken litet eller mycket? 

Visst, betydligt färre än för ett antal år se-
dan. Men litet sett i ljuset av forskningsbiblio-
tekens kraftiga expansion? Litet sett i ljuset 
av den ökade tillgången av billiga böcker tack 
vare bokmomssänkning, internethandel 
samt försäljning via bensinstationer, mat-
affärer och tidningskiosker? Och litet sett i 
ljuset av informationsexplosionen via nätet 
och det utbredda googlandet? Förändringar 
som alla i grunden är av godo. Och som vi har 
all anledning att applådera.

Nej, man skulle lika väl kunna tala om 
succé. Plussar vi sedan på med siffror om an-
nan verksamhet – till exempel alla anordnade 
arrangemang för barn och unga – bör det bli 
svårt för den värste dysterkvisten att hänga 
läpp. 

Likt förbannat framhärdar folkbiblioteks-
världen: Det är så synd om oss, det går åt hel-
vete!

Risken är att profetian uppfylls. Att vi går 
varvens öde till mötes. Att politikerna slutar 
att lyssna till biblioteksvärldens gnölgubbar 
och gnöltanter. 

Folkbiblioteken är en framtidsbransch. Ett 
vinnarlag. Och det är vinnare som får stöd, 
inte förlorare. 

Så stoppa undan gisselpiskan i gardero-
ben. Stäng SM-källaren. 

För det handlar naturligtvis inte om reli-
gion eller sex. Men kanske om ett självför-
troende som brister litet för ofta. Och är det 
något som inte gynnar folkbiblioteken så är 
det dåligt självförtroende.

Erik Lindfelt
bibliotekschef i Jönköping

Krönikan 
Erik Lindfelt

Sex eller religion?
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Nya krönikörer i BBL
erik lindfelt och annina rabe är nya 
krönikörer i bbl. Erik Lindfelt är journalist 
i Jönköping och sedan 2003 bibliotekschef 
i kommunen. Tidigare har han i drygt 20 år 
arbetat vid Sveriges Radio, framförallt med 
nyheter och livsåskådningsjournalistik.

Han har ett antal böcker bakom sig – i så 
vitt skilda ämnen som cigarrer, pipor, radio-
journalistik, kristdemokrati, Jönköpings ho-
mohistoria och köttätande växter. 

Erik Lindfelt ingår i Svensk Biblioteks-
föreningens utvecklingsråd för verksamhet 
och användarkrav. Han börjar som krönikör 
i detta nummer. 

I bbl nr 7 blir det Annina Rabe som skriver 
krönikan. Hon är frilansjournalist och litte-
raturkritiker, väl känd för bbl:s läsekrets ef-
tersom hon var anställd på redaktionen i flera 
år och har sedan dess regelbundet medverkat 
på frilansbasis. 

HZ
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Novatec Nordic A/S är en ny partner på den nordiska 
biblioteksmarknaden. Företaget etablerades i januari 
2008 som ett samarbete mellan Novatec Sicherheit und 
Logistik GmbH från Tyskland och Alpha-Security ApS 
från Danmark, för att i ett gemensamt företag utöka 
aktiviteterna i de Nordiska länderna. 

Novatec Nordic A/S kan med sina samarbetspartners 
leverera kompletta system till bibliotek som bl.a 
inkluderar:

 RFID/EM etiketter
 Sorteringssystem med obegränsad storlek 

 – marknadens tystaste

 Utlånings- och återlämningsautomater
 Konverteringsstationer
 Alarmgates
 Personalarbetsplatser
 Besöksräknare
 Bärbar RFID terminal och hyll-läsare
 Handscanners
 Digitalt bild- och mediearkiv för alla typer  av data

Våra RFID produkter finns redan på mer än 200 bibliotek 
i Norden, Europa och Nordamerika.

Besök oss på Bok & Bibliotek i Göteborg på monter 
nummer G01:11, plan 2.

Novatec Nordic A/S
Strandvejen 251 A
DK-2920 Charlottenlund, Danmark

Telefon.: 0739 80 45 39
E-post: infonordic@novatec-mail.net
www.novatec-europe.net

Beställ gärna tid för en presentation av våra produkter.

Utrustningen med de bästa idéerna
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på barns och ungdomars villkor – Svensk 
Biblioteksförenings rekommendationer för 
folkbibliotekens barn- och ungdomsverk-
samhet från 2002 – utgår från FN:s konven-
tion om barnets rättigheter och syftar till att 
i alla tillämpbara delar uppfylla barnkon-
ventionen. Barnets bästa ska alltid komma i 
främsta rummet.

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas 
av offentliga eller privata sociala välfärdsinsti-
tutioner, domstolar, administrativa myndighe-
ter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa 
komma i främsta rummet.
Artikel 3, ur FN:s barnkonvention

Därför är också folkbiblioteken en målgrupp 
för Unicefs nya svenska översättning av Im-
plementation Handbook for the Convention on 
the Rights of the Child, dvs Handbok om Barn-
konventionen. Boken har finansierats med 
medel från Socialdepartementet och är 
framtagen för att kunna vara ett praktiskt 
verktyg för alla som arbetar inom områden 
där barns rättigheter hanteras. Viktiga mål-
grupper utöver bibliotekarier är lärare och 
rektorer, poliser, jurister och socialarbetare, 
kommunala verksamheter, landsting, Mig-
rationsverket etc.

Konventionen om barnets rättigheter an-
togs av FN:s generalförsamling i november 
1989. Sverige var bland de första länderna 
som 1990 ratificerade den. 2003 anslöt man 
sig också till tilläggsprotokollet om barn i 
väpnade konflikter och 2006 underteckna-
de man tilläggsprotokollet om handel med 
barn, barnpornografi och barnprostitution. 

Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läs-
lust. För muntligt berättande, upplevelseläsning 
och för barns och ungdomars eget kunskapssö-
kande ska biblioteket vara ledande. Biblioteket 
ska vara aktivt och uppsökande.
Ur På barns och ungdomars villkor, Svensk Biblioteks-
förening, 2003

En konvention är rättsligt bindande för de 
stater som ratificerat den. Det finns olika 
metoder för införlivning av internationella 
regler i nationell lagstiftning. I Sverige är 
en internationell konvention inte direkt til-
lämplig i och med ratificeringen. Det betyder 
att myndigheter och domstolar inte är direkt 
bundna av konventionens bestämmelser 
som om det vore svensk lag. Däremot kan 

och bör konventionsbestämmelserna använ-
das när man tolkar svenska lagar så att praxis 
överensstämmer med Sveriges internatio-
nella åtaganden. Dessutom ska de lagar som 
strider mot konventionens innehåll ändras. 
När nya lagar arbetas fram ska hänsyn tas till 
barnkonventionen.

Barnets bästa är den bärande tanken i 
Barnkonventionens 54 artiklar i vilka stor 
vikt läggs vid barnets grundläggande behov. 
Sakartiklarna täcker alla typer av mänskliga 
rättigheter: medborgerliga och politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella.

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till 
vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 
till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det 
kulturella och konstnärliga livet.

Konventionsstaterna skall respektera och främja 
barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 
konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhan-
dahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 
kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 
rekreations- och fritidsverksamhet.
Artikel 31, ur FN:s barnkonvention

Handboken, som är på cirka 450 sidor, går 
igenom alla artiklarna, sammanfattar dem 
samt redogör för hur innehållet i respektive 
artikel kan vara eller är tillämpbar i Sverige 
och svenska förhållanden. Dessutom ger 
handboken en överblick av lagstiftning och 
praxis när det gäller barnets rättigheter i Sve-
rige. Genomgående påminner man om barn-
konventionens fyra grundläggande prin-
ciper: skydd mot diskriminering, barnets 
bästa, barnets rätt till utveckling och respekt 
för barnets åsikter. 

Handboken kan beställas från Unicef och 
kostar 395 kronor exkl moms (419 kr inkl 
moms) exkl frakt. Man kan också ladda ner 
den från Unicefs hemsida http://www.unicef.
se/barnkonventionen/handbok-om-barn-
konventionen. HZ

Handbok om barnkonventionenFolkbibliotek kan bli 
Årets bibliotek

redan innan dik gick ut offentligt med 
nomineringarna läckte det vilka tre folkbib-
liotek som i år är nominerade till Årets bib-
liotek – en utmärkelse som årligen delats ut 
av dik sedan 1986. Den demokratiska mö-
tesplatsen i Fisksätra, ett ”inget är omöjligt” 
-bibliotek i Gislaved och så den prisade webb-
bibblan som är Umeåbaserad, är de tre nomi-
nerade.   

Motiveringarna lyder:
Fisksätra bibliotek är till ytan ett litet biblio-

tek som personalen fyller med olika funktio-
ner och aktiviteter. I en mångkulturell stads-
del erbjuder biblioteket en bred verksamhet 
med allt från läxhjälp, manga-aftnar, hem-
bygdsarkiv och konst till medborgarkontor. 
Genom strategiskt arbete och stora insatser 
från personalen har biblioteket erövrat plat-
sen som en demokratisk mötesplats för med-
borgarna i närområdet. 

Gislaveds bibliotek är biblioteket med 
honnörsordet ”inget är omöjligt” och detta 
genomsyrar verksamheten. I allt från den 
fysiska utformningen av biblioteket utifrån 
brukarnas behov till väl förankrade verksam-
hetsidéer, utvecklingsidéer och program-
utbud. Biblioteket vill och lyckas även skapa 
en verksamhet som är modern och behovsan-
passad. Här erbjuds besökarna möjligheter 
att skapa, lära och mötas. 

Mina bibliotek.se är en virtuell mötesplats 
och ett nytt och lyckosamt samarbete mellan 
sex folkbibliotek i Västerbotten. Webbplat-
sen är lockande och lätt att navigera på. Besö-
karen erbjuds ett rikligt smörgåsbord av läs-, 
musik- och filmtips, kunskap och interak-
tivitet. Minabibliotek.se inspirerar både till 
användning av bibliotekens samlade digitala 
resurser och till besök vid det lokala, fysiska 
biblioteket.

Vinnaren presenteras vid en prisceremoni 
i dik:s monter under Bok & Bibliotek i Göte-
borg. Priset är ett stipendium på 20 000 kro-
nor och ett konstverk. Juryn består av: Karin 
Åström Iko, dik:s förbundsordförande och 
juryns ordförande, Måns Hirschfeldt, produ-
cent kulturradion sr, Siv Holma, ordförande 
i riksdagens kulturutskott, Johan Lundberg, 
chefredaktör Axess, Johannes Rudberg, dik 
Bibliotekarieförbundets ordförande, Gunnar 
Sahlin, riksbibliotekarie och Ann Wiklund, 
bibliotekschef i Eskilstuna. 

ÅE

Bli medlem eller skänk en gåva!

www.naturskyddsforeningen.se
Telefon: 08-702 65 00
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Gör skivan spelbar igen!
Gör det som mer än 50 bibiliotek redan gjort. 

Investera i en egen slip- eller polermaskin.

Passa på att beställa Er egen maskin redan på 

mässan innan prishöjningen den 1:a oktober.

    Box 8024
   163 08 Spånga
  Tel. 08-470 50 40
 info@cdreparatoren.se
www.cdreparatoren.se 

Vi ses i monter 

E03:22
Bok & Bibilioteksmässan 

25–28 september

r e p a r a t ö r e n
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100 höjdare för unga och läsning

215 ansökningar kom in, 100 beviljades. Av dem fick alla det be-
lopp de sökt, dock max 10 000 kronor per ansökan. Det handlar om 
Svensk Biblioteksförenings satsning 100 höjdare för läsning – ett 
projekt som syftar till att höja barns läsglädje tillsammans med 100 
utvalda bibliotek runt om i landet.

I höst, 15 september-15 november, stödjer Svensk Biblioteksfören-
ing lokala läslustarrangemang på biblioteken runt om i Sverige. 1,2 
miljoner kronor är avsatt för ändamålet och bidragen har kunnat 
sökas av institutionella medlemmar. Majoriteten av de ansökningar 
som har beviljats får det maximala beloppet på 10 000 kronor. Intres-
set var stort och många medlemmar lämnade in flera ansökningar.

– Eftersom vi fick in så många ansökningar godkände vi max en 
ansökan per medlem, säger Julia Reuter, på Svensk Biblioteksfören-
ings kansli.

Hon säger också att man i urvalet har försökt att sprida de 100 höj-
darna geografiskt över hela Sverige.

– Men det är idéerna och vad man vill göra för pengarna som har 
varit viktigast för att beviljas bidrag, säger Julia Reuter.

I urvalet har man också fått en spridning när det gäller arrange-
mang för olika åldersgrupper, dvs från de riktigt små barnen till 
gymnasister, arrangemang för barn med läs- och skrivsvårigheter el-
ler funktionshinder men också projekt som involverar skolor, fritids, 
förskolor och även samarbeten mellan bibliotek och rollspelsför-
eningar.

Simrishamns bibliotek får t ex 10 000 kronor för att få till stånd 
ett otraditionellt biblioteksarrangemang där man vill ”fylla luften 
med vibrerande gitarrsolon och känslofylld sång med attityd: punk-
poesi”.

Solna bibliotek hör till de utvalda som får bidrag för att arrang-
era en poesitävling för ungdomar mellan 12 och 20 år. Projektet är 
ett samarbete mellan biblioteket, Solna gymnasiums bibliotek samt 
kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen. 

I Partille vill man skrämma barnen till läslust genom att under 
höstlovet bjuda in till spökkväll på biblioteket. Spökberättare läser 
och spökmusik spelas. Till detta serveras spöklika förfriskningar och 
läskiga tilltugg. Och med sig hem får man en spökbok. 

Alla arrangemang ska dokumenteras och några bilder ska skickas 
in till föreningens kansli tillsammans med en kort redovisning. Ar-
rangemangen kommer sedan att visas på Library Lovers-hemsidan.

Inom ramen för 100 höjdare har tidigare också tre seminarier an-
ordnats i Landskrona, Umeå och Västerås, i samarbete med bl a Sve-
riges Författarförbund och Sveriges Länsbibliotekarier. Dessa har 
varit riktade till beslutsfattare och syftat till att visa hur man genom 
riktade insatser kan nå och öka läsningen i olika grupper.  HZ

Boken på arbetsplatsen 
efter en hel del vedermödor är det nu klart att det för åttonde 
året i rad blir ett Boken på arbetsplatsen-seminarium på Brunnsviks 
folkhögskola. Årets seminarium, som äger rum den 20–22 oktober, är 
särskilt inriktat på arbetsplatsbibliotek och samarbetet med folkbib-
lioteken. Det hela arrangeras av lo-förbunden, abf, Sveriges Förfat-
tarförbund och Svensk Biblioteksförening. ÅE
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Alla kan inte söka inköpsstöd 

kulturrådet har fördelat närmare 26 miljoner kronor i bidrag för inköp av barn- och 
ungdomslitteratur till landets skol- och folkbibliotek. Stockholm får mest, 1,5 miljoner kro-
nor, följt av Göteborg som får 1,1 miljon och Malmö som får 600 000 kronor. Kulturrådet har 
prioriterat de kommuner som har en koppling till biblioteks- och läsfrämjandeplan och som 
har en väl utvecklad samverkan med skolan. I år var det 264 av 265 sökande kommuner som 
fi ck bidrag. Sandviken blev utan eftersom de sänkt sitt medieanslag, vilket inte är tillåtet om 
man vill ha bidrag. Underlag för bidraget är antal barn (0–18 år) i kommunen och läsfrämjan-
deplanens kvalitet. Mer än hälften (144 av 265) av de sökande kommunerna har fått minimibe-
loppet på 50 000 kronor. Enligt Cay Corneliusson, handläggare på Kulturrådet, är det varje år 
några kommuner som aldrig söker inköpsstöd.

– Anledningen tror vi kan vara att man upplever det som krångligt att söka inköpsstöd.
Men det fi nns även andra förklaringar. Avesta, Ludvika, Kalix och Simrishamn har exem-

pelvis inte sökt inköpsstöd på fyra år. För Ludvikas del beror det helt enkelt på politikerna i 
kommunen, menar bibliotekschefen Helen Lis.

– Vi har tyvärr inget medieanslag utan en rambudget så vi kan helt enkelt inte söka inköps-
stöd. Det som blir över från rambudgeten kan vi köpa böcker för. Flera gånger har jag försökt 
få politikerna att inse konsekvenserna av systemet men utan något resultat, konstaterar hon.

I övrigt ser biblioteksverksamheten relativt jämn ut i landet och har en relativt hög nivå en-
ligt läsplanerna. De fl esta kommuner arbetar med gåvoböcker till nyfödda barn och informa-
tion om litteratur för elever, lärare och förskollärare. Det är också många kommuner som tagit 
fasta på Kulturrådets uppmaning att söka bidrag för läsfrämjande verksamhet när man söker 
inköpsstödet. I år har 46 kommuner sökt båda bidragen samtidigt, jämfört med 22 förra året.

– Ett av de största behoven för landets bibliotek är annars stöd för metodutveckling, menar 
Cay Corneliusson.

ÅE

Interna strider 
i Kulturutredningen

vad är det egentligen som händer internt 
i Kulturutredningen? Mitt i sommaren avi-
serade två av utredningens medarbetare, se-
kreteraren David Karlsson och informatören 
Yvonne Rock, att de lämnar utredningen. De 
slutar i protest mot hur sekretariatets arbete 
leds, bl a uttryckte man ett bristande förtro-
ende för huvudsekreteraren Keith Wijkan-
ders sätt att leda utredningen. 

I början av augusti meddelades att Keith 
Wijkander, lämnar sitt uppdrag som just 
huvudsekreterare i Kulturutredningen och 
att man avser att tillsätta en ny huvudsekre-
terare. Kort därefter tillträdde Maria Eka, 
enhetschef på Kulturdepartementet, som 
ny huvudsekreterare i utredningen. Keith 
Wijkander kommer att fi nnas kvar inom ut-
redningen och arbeta med de texter som ska 
ligga till grund för betänkandet.

Kulturutredningen ska vara klar till års-
skiftet.

HZ

  

- En hemsida för Sveriges bibliotek!
Laddad med över 2000 filmtitlar från 249kr med utlånings/uthyrningsrätt.

Filmdata AB, Göteborgsvägen 19, 504 35 Borås
Tel: 033-225270 Fax: 033-444466 Mail: bibliotek@filmdata.se

Besök oss på Bok & Biblioteksmässan 25-28/9 i Göteborg! 
I montern visas vårt filmställ som kan beställas till Ert bibliotek.

På mässan kan Ni även köpa DVD-filmer med utlånings-/uthyrningsrätt!

Filmdata AB, Göteborgsvägen 19, 504 35 Borås
Tel: 033-225270 Fax: 033-444466 Mail: bibliotek@filmdata.se

Besök oss på Bok & Biblioteksmässan 25-28/9 i Göteborg! Vi finnsi monterD06:19
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Positiva effekter av Access 
– men vad händer sedan

enligt kulturrådets rapport ”Redovisning av effekterna av 
sysselsättningsåtgärderna inom kultursektorn” har Access-projektet 
även fortsättningsvis visat goda resultat. Långtidsarbetslösa har fått 
jobb, utbildningsnivån har varit hög och andelen anställda med ut-
ländsk bakgrund har varit – beroende på hur man ser på saken – hyf-
sat stor, omkring tio procent. Samlingar har ordnats och tillgänglig-
gjorts och känsliga objekt har fått vård. I rapporten skriver man att 
Access har inneburit en ”vitalisering av sektorn men också tydliggjort 
behovet av långsiktigt strategiskt arbete med vård och bevarande av 
samlingarna även i framtiden”.

Access initierades 2005 och var från början ett tvåårigt projekt som 
den nuvarande regeringen förlängde med ytterligare två år för att 
möjliggöra en fortsättning och ett avslut på redan påbörjade projekt. 
För 2008 avsattes 75 miljoner kronor och för det avslutande året 2009 
har ytterligare 25 miljoner kronor avsatts. 

293 ansökningar inkom avseende år 2008 och de ansökta medlen 
uppgick till cirka 256 miljoner kronor. Flest ansökningar kom från 
musei- och kulturmiljöområdet. Av de 293 ansökningarna beviljades 
142 stycken Access-medel om totalt 74 miljoner för i år. Bibliotekens 
andel av ansökningarna utgjorde 14 % och totalt beviljades verksam-
hetsområdet drygt fem miljoner kronor (andel av beviljat belopp, 
cirka 7 %).  

I april 2008 rapporterades 431 anställda personer i olika projekt 
inom ramen för Access. Av dessa var majoriteten, 262 personer, kvin-
nor. 

I april i år var 39 personer Access-anställda inom verksamhetsom-
rådet bibliotek, 20 kvinnor och 19 män. 20 var heltidsanställda och 19 
var deltidsanställda. 33 av de 39 var akademiker.

I mitten av maj avslutades 70 projekt i vilka totalt 178 personer va-
rit anställda. Av dem var 93 personer långtidsarbetslösa vid anställ-
ningstillfället, 17 personer hade annan etnisk bakgrund än svensk. 
Utöver de 178 nyanställda personerna har ytterligare 36 tjänster inrät-
tats tack vare Access. 

Men frågan är vad utfallet blir på sikt. Enligt slutredovisningarna 
som Kulturrådet har fått in har hittills endast drygt en femtedel, dvs 
39 personer, fått anställning efter avslutat Access-projekt. Det är 
främst frågan om tillsvidareanställningar och projektanställningar 
och det är oklart om dessa kan räkna med jobb i framtiden. Majorite-
ten av uppgiftslämnarna uppger att arbetsuppgifter inte saknas men 
däremot lösningar ifråga om finansiering.  Antalet Access-anställda 
minskar nu för varje månad i takt med att projekten avslutas.

HZ

Ibland är det jobbigt att 
vara förälder. Då är det 
skönt att ha någon annan 
att prata med.

Studera på distans
Kurser hösten 2008 och våren 2009

Kurser våren 2009

Utbildningsprogram våren 2009

Mer information se www.hb.se/bhs

KULTURRÅDET PÅ
BOK&BIBLIOTEK 2008

SEMINARIER (SEMINARIEKORT KRÄVS)
Torsdag  september
10.00–10.45 Annika Thor – med översättarens ögon.
15.00–15.45 Kultur på entreprenad – blir den bättre än den statliga?
 Kristoffer Lind, Barbro Osher, Björn Ranelid, Emma Stenström.
16.00–16.45 Peter Meyer, Overlook Press, i samtal med Nina Wadensjö, Alfabeta,
 om förlagsbranschen i USA.

Fredag  september 
17.00–17.45 Skönlitteratur – mobbad konstart i skolan? Anne-Marie Körling,
 Mikael Alexandersson, Agneta Edwards, Mats Kempe, Erik Nilsson, 

Madeleine Hjort, Gunilla Kindstrand.

I MONTER C02:02
Torsdag  september
11.30 Årets barnbokskatalog presenteras OBS! i monter A01:08.
13.45–14.15 Fredrik Sjöberg i samtal med Paul Berf. Lena Adelsohn Liljeroth inleder 

med översättningsstödets betydelse för svensk litteratur. 
14.15–14.45 Sonya Hartnett skriver så det skakar i knäna – samtal mellan
 Catharina Wrååk och Agneta Edwards. 

Fredag  september 
10.00–10.30 Diskussion om nya kulturvanor, Jonas Hassen Khemiri och
 Alejandra Fuentes. 
11.00–11.30 Poesi på vitryska och svenska. Dmitri Plax och Solja Krapu.
12.00–12.30 Cannie Möller möter sin översättare Lida Starodubtseva.
13.30–14.00 Hur fri är kulturen i Belarus? Cilla Naumann, Anders Bodegård
 och Dmitri Plax.
15.00–15.30 René Vázquez Díaz om att välja klassiker för skolan.  
Lördag  september
10.00–10.30 Prosa på vitryska och svenska: Cilla Naumann och Dmitri Plax.
11.00–11.30 Språk och straff i Vitryssland. Per Bergström, Rámus förlag, 
 Ida Börjel och Andrzej Tich!.
13.00–13.30 I Ryszard Kapuscinskis fotspår. Anders Bodegård och Maria Söderberg.
15.00–15.30 Jonas Hassen Khemiri om att välja klassiker för skolan.

Ytterligare information på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se

KULTURRÅDET
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täby kommun har blivit anmäld till DO, 
ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 
efter att en hemspråkslärare inte fått låna 
mer än två böcker på biblioteket eftersom 
hon saknade personnummer. Anmälaren är 
en hemspråkslärare i kommunen som upp-
ger att hon i mitten av april nekats låna böck-
er på kommunens bibliotek med hänvisning 
till att hon är invandrare. Kvinnan hade tänkt 
låna tre böcker men bibliotekspersonalen 
förklarade då att hon enligt reglerna bara 
fick låna två böcker, detta trots att anmäla-
ren hävdade att hon hade ett personnummer 
och tillfälligt uppehållstillstånd. Biblioteks-
medarbetarna minns inte kvinnans besök. 
Enligt bibliotekschefen Heli Renman rör det 
hela sig troligen om ett missförstånd.

– Låntagaren upplyste aldrig biblioteks-
personalen om att hon var hemspråkslärare. 
Hade så skett hade hon fått låna fritt antal 
böcker, säger hon.

Men vad är det för en märklig regel i dessa 
Bookcrossing-tider? Tja, varje kommun har 

sina egna utlåningsregler enligt den kom-
munala självbestämmandeprincipen. I Täby 
har det tydligen funnits en rädsla för att au 
pair-flickorna ska få med sig böcker när de 
åker hem. Enligt den sex år gamla men nu-
mera avskaffade regeln tilläts personer utan 
personnummer låna max två böcker per lån, 
berättar Heli Renman. Efter do-anmälan av-
skaffades regeln 11 juni.

– Verkligheten förändras och det måste 
även biblioteken. Det är ju dumt med regler 
som ger intryck av att vara diskriminerande, 
konstaterar Heli Renman.

Faktum är att det är ett stort problem i 
dag att många utländska medborgare som 
är folkbokförda i Sverige saknar giltiga iden-
titetshandlingar. Detta sedan Svensk kassa-
service upphörde med ansvaret för id-kort 
per den sista april i år. Istället hänvisas man 
till banker och polismyndighet men faktum 
är att ingen av de båda har ett egentligt an-
svar att utfärda id-kort. Detta ställer till stora 
problem i vardagen för människor eftersom 

det ofta krävs giltigt id-kort vid olika situa-
tioner. Kritiker menar att regeringen inte 
inser vidden av problemet. Till hösten ska 
regeringen redovisa förslag till en lösning på 
problemet har integrations- och jämställd-
hetsminister Nyamko Sabuni lovat. När bbl 
ringer upp bibliotekschefen Brittmarie Al-
len i grannkommunen Waxholm står hon i 
informationsdisken med ett myller av turis-
tande besökare från när och fjärran runt sig.

– Här har vi inga sådana regler som i Täby. 
Vi lånar ut till alla som har en adress. Det är 
fullständigt självklart. Här gäller det att låna 
ut.

Å andra sidan toppar faktiskt Täby just ut-
låningslistan i Stockholms län. Med sina åtta 
utlån per invånare 2007 ligger de en bit över 
bibliotekens genomsnitt på 5,6 utlån per in-
vånare, enligt färsk statistik från Regionbib-
liotek Stockholm.

ÅE

Täbybibliotek anmält för diskriminering

Kursusprogram
Efterår 2008

Danmarks Biblioteksskole
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Alternativ kulturutredning?

hur ska sverige bli världsledande på kultur? Frågan ställs av nät-
verket Skuggutredningen som är ett komplement till den pågående 
Kulturutredningen.

För initiativet till Skuggutredningen står Orionteaterns konstnär-
lige ledare Stina Oscarsson. I nätverket ingår även Frida Röhl, ledare 
på Teater Tribunalen, sångerskan Camilla Waltin, regissören Reine 
Lööw på Riksteatern, Suzanne Osten och Erik Uddenberg på Unga 
Klara. Klys, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbets-
nämnd, som organiserar 30 000 personer, kommer att sköta det ad-
ministrativa. Nätverket menar bland annat att det inte har bedrivits 
någon medveten kulturpolitik på många år samtidigt som villkoren 
försämrats. Tanken är att Skuggutredningen ska vara ett komplement 
som kan berika den pågående statliga kulturutredningen. Därför vill 
man nu få in friska kulturidéer. Alla kulturarbetare inom alla genrer 
kan bidra med att svara på frågan: Hur ska Sverige bli ett världsle-
dande kulturland? Den 17 november ska materialet presenteras och i 
slutet av november ska (förhoppningsvis) en maratonuppläsning ske 
där alla förslag läses upp. Därefter ska förslagen lämnas över till Kul-
turdepartementet och Kulturutredningens representanter.

Länk: http://www.skuggutredningen.se/
ÅE

Bidrag till läsfrämjande insatser

att det är biblioteken som i stor utsträckning sysslar med läs-
främjande verksamhet får man svart på vitt när man ser Kulturrådets 
lista över ansökningar som har beviljats medel för olika projekt som 
syftar till att främja läsning. På försommaren beviljade Kulturrådet 
42 olika läsfrämjande insatser runt om i landet varav hälften gick till 
bibliotek. 

För 2008 har Kulturrådet nio miljoner kronor att fördela till läs-
främjande projekt – tre miljoner mer än förra året – och i denna första 
omgång pytsade man ut 5,1 miljoner. Vid fördelningen har projekt 
prioriterats som kan öka delaktigheten i kulturlivet och stimulera till 
eget skapande. Länsbiblioteket i Uppsala får därför 700 000 kronor 
för att tillsammans med åtta andra län genomföra projektet Läskon-
ster (år 2 av 3) som syftar till att skapa centra för nya kreativa former 
av lässtimulans. 

Man vill också från Kulturrådets sida stimulera samarbeten t ex 
mellan skola och bibliotek. Jönköpings kommun beviljas därför 300 
000 kronor för att fortsätta med projektet Kreativa språkmiljöer (år 
2 av 3) där läsovana och läströtta högstadieelever, främst pojkar, får 
närma sig litteraturen via olika medier. Ett annat exempel är Luleå 
kommun som får 15 000 kronor för projekt som sker i samarbete mel-
lan folkbibliotek och förskolor.

Integration och projekt för barn med funktionshinder är andra 
områden som uppmuntras. Region Västra Götaland beviljas 200 000 
kronor för Bokpuffen – utveckling och integration och Mölndals stad 
får 100 000 kronor för Mitt bibliotek: Ett läsfrämjande utvecklings-
projekt för ungdomar med funktionshinder.

Enligt Kulturrådet har intresset för bidraget till läsfrämjande in-
satser växt under de senaste fem åren. 2003 fick man 72 ansökningar 
och 2007 hade dessa ökat till 101.
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NYA RULLANDE BIBLIOTEK 

FRÅN

Coach Manufacturing Sweden 
ZZZ�FRPDQ�VH���sales@coman.se � Tel: 0531- 52 68 24

Utveckling av Ny Bok Bil anpassad för 

personal med B-körkort. 

Vi på CoMan är stolta över att kunna avslöja att vi  är mitt 
uppe i utvecklingsarbetet av en ny bokbil. 

Fordonet är utrustat för: 
B-körkort
Mobil utställning och utlåning  
Transportfordorn för media 
Mycket bra tillgänglighet
Lågt insteg och helt plant golv
Ergonomisk arbetsmiljö
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Nytt Rullande Bibliotek Maxi 
levererat till  Jönköpingsbibliotek 

Det Rullande Biblioteket Maxi är inriktat på äldre perso-
ner som av tillgänglighetsskäl har svårt att ta sig in och 
ut ur de mera traditionella bokbussarna, eller som har 
svårt att ta sig till ett vanligt bibliotek. Vi på CoMan vill 
lyckönska Jönköpingsbibliotek med verksamheten i det 
nya rullande biblioteket.
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audioindex heter det talande bib-
lioteket som nu sprids runt om i landet. Till-
gängligt men kanske också integritetskrän-
kande menar kritiker. Allt fler bibliotek blir 
mer tillgängliga för synskadade och andra 
funktionshindrade när tjänsterna förbätt-
ras. En av de mer populära produkterna som 
nu sprids är Audioindex – ett slags ”talande 
bibliotek”. Med stöd av en handdator, en 
fingerläsare och hörlurar kan låntagare med 
läshinder på egen hand och i egen takt, söka 
och upptäcka nya böcker direkt i biblioteks-
hyllorna på talboksavdelningen och barnav-
delningens Äppelhylla. Audioindex bygger 
på rfid-teknik och avancerad talsyntestek-
nik förpackat i en lättanvänd produkt som 
ger ljudinformation om objekt som försetts 
med en rfid-tagg. Sju bibliotek, bland 
annat i Uppsala och Skellefteå, har redan 
beställt Audioindex, som utvecklats i sam-
arbete med stadsbiblioteket i Umeå och De-
signhögskolan. Samtidigt kan man fråga sig 
hur konsumenterna ser på rfid-tekniken. 
I dag finns ingen lag, varken nationellt eller 
på EU-nivå, som reglerar rfid-tekniken – 
en chip-teknik som gör det möjligt att lagra 
känslig information. Det kan handla om all-
tifrån matinköpen i livsmedelsaffären till 
vilka böcker och tidskrifter vi är intresserade 
av. Det kan dock bli aktuellt med en lag för att 

skydda medborgarnas personliga integritet 
när rfid-tekniken gör sig allt mer påmind i 
våra liv. Enligt Kent Lindbergh på Teknikhu-
set som lanserar produkten så kan tekniken 
användas på ett integritetskränkande sätt, 
på samma sätt som våra egna ögon, kameror 
och pennor kan, men i ett mejl till bbl kon-
staterar han:’

”Att detta skulle ske på svenska bibliotek är 
dock knappast troligt då den information som 
finns lagrad i de RFID-taggar (chip) som appli-
ceras på böckerna inte innehåller någon annan 
information än de streckkoder som de ersätter. 
Konvertering från streckkoder till RFID sker ju 
(med eller utan Audioindex) för att underlätta 
bibliotekens logistik. Den information som finns 
lagrad på taggarna innehåller aldrig någon in-
formation om användaren utan endast bokens ID 
och skulle något kunna avläsas utanför bibliote-
ket så är det i bästa (eller sämsta...) fall detta ID. 
Precis som förut finns informationen om lånta-
garen uteslutande lagrad i biblioteksdatasyste-
met och hanteras enligt gällande regler kring da-
tasäkerhet. Den respons vi fått från användare är 
snarare den motsatta då de uppskattar att själv-
ständigt kunna botanisera i hyllorna utan någon 
annans hjälp och vetskap om vad man söker eller 
är intresserad av. I våra användares ögon stärker 
alltså Audioindex den personliga integriteten.”

ÅE

Allt fler talande bibliotekPrisat bibliotek

inte många inom biblioteksvärlden har 
väl missat att Umeås bibliotekschef Inger 
Edebro Sikström fick ta emot ett internatio-
nellt pris den 23 juni. FN har utsett Umeår-
egionens bibliotekssamarbete till vinnare 
av 2008 års United Nations Public Service 
Award som delades ut i samband med ett se-
minarium i FN:s högkvarter i New York. Syf-
tet med priset är att belöna innovationer 
och excellenta resultat inom den offentliga 
sektorn. Samarbetsprojektet mellan kom-
munbiblioteken i Vännäs, Umeå, Bjurholm, 
Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Vän-
näs har haft som mål att samarbeta för att 
göra bibliotekens tjänster mer tillgängliga. 
Bland annat har biblioteken varit med om 
att utveckla tjänster och produkter som ex-
empelvis Audioindex. En nitton man stark 
delegation från Umeåregionen, bestående 
av bland andra bibliotekarier, kommunalråd 
och kommunchefer, åkte till New York där 
de utöver att ta emot pris också bl a besökte 
House of Sweden och Library of Congress. 

– Det här priset är en bekräftelse på vad till-
gång till bibliotek betyder, inte bara i Umeå-
regionen och Sverige, utan i alla länder. Till-
gång till information och förmågan att läsa 
och förstå det man läser är grundläggande 
förutsättningar för att kunna delta i demo-
kratiska processer, konstaterar Inger Edebro 
Sikström.

För den som vill veta mer rekommenderas 
dagboksanteckningarna från prisutdelning-
en och New York-besöket på webben: www.
minabibliotek.se. 

ÅE
Kulturpolitik som motverkar förnyelse 
kulturrådet brister i bidragshanteringen påpekar Riksrevisionen i en rapport. Myn-
digheten har granskat Kulturrådets och Konstnärsnämndens bidragsgivning samt reger-
ingens styrning under åren 2000-2006. Kulturrådet pytsar årligen ut två miljarder i bidrag. 
Granskningen visar att Kulturrådets interna styrning och kontroll av bidragsprocessen har 
förbättrats under senare år men att det fortfarande finns brister. Riksrevisionens granskning 
visar att det finns en omsättning bland de som får bidrag från Kulturrådet, nya mottagare 
tillkommer och gamla försvinner. En stor del av Kulturrådets bidrag går till exempel till or-
ganisationer som år efter år tar emot bidrag utan krav och/eller att de utvärderingar som görs 
har brister. Kulturstödet handlar i mångt och mycket om en kulturpolitik som motverkar 
förnyelse. Riksrevisionen rekommenderar i sin granskning att Kulturrådet bland annat ska 
förstärka rutinerna för återrapportering från bidragsmottagarna,  intensifiera arbetet med 
uppföljning och utvärdering och ompröva och förnya de bidragstyper som myndigheten 
fördelar. Bidragsgivningen till lokala och regionala institutioner bör även förstärkas med en 
referensgrupp. Riksrevisionen uppmanar regeringen att se över de mål och förordningar som 
styr Kulturrådets bidragsgivning.

ÅE
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EU vill kontrollera bloggar

ett förslag om att registrera och kontrollera bloggare har satt 
fart på debatten om yttrandefriheten. Förslaget har med ändringar 
till betänkandet antagits av Europaparlamentets kulturutskott. Det 
är den estländska europaparlamentarikern Marianne Mekko som står 
bakom förslaget och som menar att det skulle gynna yttrandefriheten 
att veta vem som står bakom en blogg och att man, för demokratins 
skull, bör ha möjlighet att kommentera blogginlägg (sic!). Journalist-
förbundet delar inte uppfattningen att bloggar ska registreras.

– Självklart är det bra med namngivna och identifierbara bloggare, 
för debattens och trovärdighetens skull. Men det måste finnas möj-
ligheter att blogga också anonymt, det är en del av yttrandefriheten, 
säger Arne König, vice ordförande i Journalistförbundet och ordfö-
rande i Europeiska Journalistfederationen. 

Enligt europaparlamentet.se är det inte ett lagförslag utan försla-
get om att registrera bloggare ska snarare ses som en viljeyttring. 
Däremot fanns det tidigare ett förslag om att uppmuntra en frivillig 
deklaration på bloggar, men den skrivningen föll bort vid utskottets 
slutomröstning. Hela förslaget, som handlar om mångfald i medi-
erna, tas upp i Europaparlamentet i höst.

ÅE

Donation ger fler barnböcker

biblioteket i ängelholm har fått en donation som ger fler 
barnböcker. 

– En riktigt rolig överraskning, säger bibliotekschefen Karin Ber-
gendorff. För ett år sedan avled Sture Håkansson i Visseltofta norr om 
Osby. Han efterlämnade en förmögenhet på cirka tre och en halv mil-
joner kronor. Sture Håkansson levde ensam och hans stora intresse 
var hans samling av gamla radioapparater. Han hade en bostadsrätt 
i Ängelholm, som han använde som sommarbostad, och i sitt testa-
mente skrev han att de pengar som blev kvar efter att lägenheten sålts 
skulle bilda en fond för inköp av barnböcker till biblioteket i Ängel-
holm. Så kommer nu att ske – 206 198 kronor ska för kulturnämndens 
räkning förvaltas av ekonomikontoret.

– Det är med stor glädje vi tar emot pengarna, och det är bra att det 
exakt anges vad de ska användas till, säger kulturnämndens 1:e vice 
ordförande Rolf Kronbeck (c).

Bibliotekschefen Karin Bergendorff berättar för bbl att Sture Hå-
kansson inte var välkänd av bibliotekspersonalen och att donationen 
kom som en överraskning.

– Det känns underbart att varje år känna att vi verkligen kan göra en 
extra satsning för barnen.

Sture Håkansson har även skänkt en stor summa pengar till barn- 
och ungdomsverksamhet i sin hemsocken, berättar biblioteksche-
fen.

ÅE

Fastigheten Sambiblioteket  
i Härnösand sålt

akademiska hus har sålt fastigheten Sambiblioteket i Härnösand 
till Nordisk Renting.

Sambiblioteket omfattar 7 500 kvadratmeter lokalyta och hyres-
gäster är Härnösands bibliotek, Länsbiblioteket i Västernorrland och 
Mittuniversitetets bibliotek. Fastigheten är fullt uthyrd och hyresin-
täkterna uppgår till cirka tio miljoner kronor. 

Enligt Morgan Palmqvist, överbibliotekarie på Mittuniversitetets 
bibliotek, berörs inte biblioteksverksamheten av ägarbytet. 

– Vi, liksom länsbiblioteket och Härnösands bibliotek, hyr av det 
kommunala bolaget Härnösandshus, vi hyr så att säga i andra hand. 
Däremot har vi, dvs från universitetsbibliotekets sida, sagt upp vårt 
hyresavtal för omförhandling därför att vi vill använda mindre lokal-
ytor.

Mittuniversitetet har de senaste åren haft omfattande sparprogram 
(se även bbl nr 1/2008), också biblioteket omfattas av sparkrav.

Med ny fastighetsägare är det inte otroligt att eventuellt tomma 
ytor kan komma att fyllas med annan verksamhet. Morgan Palmqvist 
är inte nämnvärt oroad.

– Vi får hoppas att den nya fastighetsägaren inte ser annorlunda 
på vår verksamhet än vad Akademiska Hus gjorde. Jag har svårt att 
tänka mig något annat. Dessutom är huset byggt för biblioteksverk-
samhet.

HZ
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mellan 2006 och 2007 ökade bibliote-
kens inköp av böcker via btj med 10 %. Det 
visar Svenska Förläggareföreningens statis-
tik avseende 2007. Därmed har man med råge 
hämtat in den minskning i försäljning till 
biblioteken via btj som skedde mellan åren 
2005 och 2006. Förlagens försäljning till btj 
står fortfarande för en andel om 3 % av deras 
totala försäljning. Påpekas ska att bransch-
statistikens bibliotekssiffra inte ska tolkas 
som om den omfattar all försäljning till lan-
dets bibliotek. En del av bibliotekens inköp 
sker som bekant direkt från bokhandeln eller 
via internetbokhandeln. 

Årets statistik bygger på uppgifter från 67 
förlag som är medlemmar i Svenska Förläg-
gareföreningen. 

Medlemmarnas försäljning har sedan slu-
tet av 1990-talet stadigt ökat. Men 2007 var 
ökningen, som låg på 4 %, något mindre än 
den var under 2006. Branschstatistiken visar 
att det förra året såldes 45,6 miljoner voly-
mer i Sverige, av dem var närmare 28 miljo-
ner nyutgivna böcker – en toppnotering, en-
ligt Svenska Förläggareföreningen. För 2006 
var motsvarande siffra på knappt 23 miljoner 
nyutgivna titlar. Även det genomsnittliga 
antalet sålda exemplar per boktitel var under 
2007 rekordstort, 6 000. 

Försäljningen av svensk skönlitteratur 
ökar medan försäljningen av översatt litte-
ratur minskar. Det sistnämnda är ett faktum 
som inte (ännu) återspeglas i utgivningen: 
antalet översatta titlar ökar. Men det är 
svenska författare som blir alltmer popu-
lära hos konsumenterna, något som också 
avspeglar sig på olika boktopplistor. När 
det gäller barn- och ungdomsutgivningen 
ökade den något, med 63 titlar, under 2007. 
Detsamma gäller antalet sålda exemplar per 
titel. Totalt sett minskade dock försäljningen 
av barn- och ungdomsböckerna mellan 2006 
och 2007. Marknaden för kommersiella ljud-
böcker visar på en fortsatt bra utveckling. 
Under 2007 ökade antalet nya titlar med 169 
stycken. Det gjorde också förlagens fakture-
rade försäljning. Däremot minskade anta-
let sålda exemplar per titel (-28 000), vilket 
Svenska Förläggareföreningen tror kan bero 
på olaglig nedladdning. 

Om man räknar in allt som klassifi ceras 
som bok uppskattar Svenska Förläggareför-
eningen att det säljs runt 80 miljoner böcker 
i Sverige per år och att den totala svenska 
bokmarknaden i ekonomiska termer kan 
uppskattas till omkring sju miljarder kronor 
i konsumentledet.

HZ

Microsoft lämnar biblioteksprojekt 

dataföretaget microsoft hoppar av British Librarys pågående projekt att göra tusen-
tals böcker tillgängliga digitalt. Det var i november 2005 som datajätten Microsoft och biblio-
teket kom överens om att samarbeta i projektet med att skanna in 100 000 böcker, ungefär 20 
miljoner sidor. Företaget har bland annat fi nansierat delar av projektet. British Library får nu 
själva fortsätta att skanna de 40 000 böcker som återstår. Skanningen är ett av fl era digitaliser-

ingsprojekt som biblioteket gör. Projektche-
fen Neil Fitzgeralds kommentar till avhoppet 
var att det inte var oväntat, skriver IDG News.

– Kommersiella företag tillhandahåller 
bara en resurs om det uppfyller deras kom-
mersiella behov, säger han.

Samtidigt understryker Neil Fitzgerald att 
British Library inte stänger dörren för sam-
arbete med kommersiella aktörer eftersom 
samarbetet som helhet varit bra för biblio-
teket.

– Vi är även öppna för partnerskap med 
andra företag, inklusive Google, som har ut-
tryckt ett intresse för digitaliseringsprojekt.

ÅE

Bokläsarna vill ha svenska författareE-böcker lånas allt mer

förra året lånades cirka 3,6 miljo-
ner böcker vid högskolebiblioteken, medan 
antalet nedladdningar av e-böcker var 2,9 
miljoner. Det visar forskningsbibliotekens 
statistik. Om tendensen håller i sig kan det 
inom kort vara vanligare att låna en e-bok 
än att låna en tryckt bok, framför allt bland 
högskolebibliotekens användare. Antalet 
tillgängliga titlar i e-boksformat har ökat 
från 832 000 (2006) till 1,2 miljoner förra året. 
Samtidigt har antalet nedladdningar under 
samma period ökat med 1,6 miljoner.

Artiklar ur tidskrifter och databaser står 
för en stor del av det som lånas. Förra året 
tog man fram cirka 10,1 miljoner artiklar och 
cirka 6,7 miljoner textdokument ur databa-
ser. Samtidigt som utlåningen av elektro-
niskt material ökar minskar antalet lån av 
tryckt material. Under året sjönk de lokala 
lånen från 11,2 miljoner till cirka 10,6 miljo-
ner. Dessutom visar siffrorna att besöken på 
bibliotekens webbplatser ökar samtidigt som 
antalet besök i bibliotekslokalerna och anta-
let referensfrågor minskar. Under 2007 hade 
forskningsbiblioteken 61 400 besök per dag, 
en minskning med cirka fem procent jämfört 
med 2006. Forskningsbibliotekens personal 
besvarade 452 300 referensfrågor, en minsk-
ning med åtta procent. 

ÅE

Annons till BBL nr 6 2008 från WAGNER Form AB     080806

Annons 1 = 4 st annonser för insättning endast i BBL nr 6 inför Bok & bibliotek 2008.
(resterande nummer under året, annonser enligt original 080128) 

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

(1) www.wagnerform.se

 Bok & Bibliotek E05:19

(4 st annonser (lika) endast i BBL nr 6)

Upptäck
Nordens enda tidskrift för alla som vill hänga med 
i latinamerikansk politik, ekonomi, kultur m m. 

Prenumerera nu till specialpriset 185 kr/år  
(ord pris 250 kr). Beställ prenumeration eller  
gratis lösnummer på www.ubv.se/la eller via mejl: 
la@ubv.se  

LATINAMERIKA!Upptäck
Nordens enda tidskrift för alla som vill hänga med 
i latinamerikansk politik, ekonomi, kultur m m. 

Prenumerera nu till specialpriset 185 kr/år 
(ord pris 250 kr). Beställ prenumeration eller 
gratis lösnummer på www.ubv.se/la eller via mejl: 

Fyra 84-sidiga nr om året. Just nu: 185 kr!
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Streckkod + Automatisering = SMART
RFID + Automatisering = SUPERSMART

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

      *  Minimerar dessutom belastningsskador hos personalen
      *  Är tystgående
      *  Finns från 3-230 sorteringsfack/kategorier
      *  Innebär färre lyft 
      *  Ger snabbare cirkulation från inlämnat till hyllan
      *  Passar både för streckkodsläsning och RFID
      *  Ny ergostackvagn med höjdjusterbara handtag!

Några bibliotek som redan dragit nytta av fördelarna:

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

Besök oss på Bok & Biblioteksmässan
och se våra nyheter i monter E05:09

Vill ni veta mer? Kontakta oss!  

P.V. Supa Sweden
Tel. 070-592 11 52

Ergostackvagn i läge för bokuppsättning Ergostackvagn i stapelläge
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 lämnar sitt arbete som chef 
för affärsområde Bibliotek vid Teknikhuset 
AB för att i stället börja ett nytt jobb som 
nordisk försäljningschef vid ebsco. Han 
tillträdde sin nya tjänst 1 september. 

– Jag fick helt enkelt ett erbjudande som 
jag bara inte kunde tacka nej till. 

– Det känns lockande att få jobba inom ett 
helt nytt område med universitets- och hög-
skolebiblioteken och komma forskarvärlden 
närmare. 

På Teknikhuset har Jakob Harnesk fram-
för allt ägnat sig åt arbetet med cs Library 
2.0 och Audioindex. 

Hans företrädare på ebsco, -
, lämnar efter åtta år för att börja en helt 

ny tjänst på kb som samordnare för natio-
nella resurser. Hon ska helt enkelt försöka få 
bibsam-konsortiet och samsök-konsorti-
et att samverka. 

– Som utbildad bibliotekarie känns det 
kul att komma tillbaka till den ”riktiga” bib-
lioteksvärlden. Men jag är övertygad om att 
jag även har en hel del att tillföra teamet från 
den kommersiella värld där jag arbetat de se-
naste åren. 

, utbildningssamordnare 
vid kb, slutar och blir kultur- och biblioteks-
chef i Danderyds kommun den 22 september. 
Hon har tidigare arbetat på internationella 
programkontoret och haft en utrednings-
tjänst i Riksdagshuset.   Efter drygt sex år på 
kb tycker hon det känns mycket lockande att 
kliva in i folkbiblioteksvärlden. 

– Det ska bli väldigt roligt att få jobba med 
både kultur och bibliotek samtidigt. Dess-
utom är det ju så roligt och givande att vara 
chef, säger Eva Lunneborg till bbl.

Ytterligare en person lämnar kb. 
, handläggaren på bibsam, har ef-

ter nästan nio år på kb beslutat sig för att 
bli student igen. Till hösten ska hon, som 

utbildad biolog, gå ett nytt unikt miljöve-
tenskapligt Master-program vid Stockholms 
universitet.

– Magkänslan sa att det var rätt att våga 
hoppa på detta även om jag har haft det jät-
tebra under alla år på kb. 

Men hon klipper inte banden helt till bib-
lioteksvärlden utan behåller något uppdrag 
som rådgivare åt ett större förlag. 

– Men nu ska det bli spännande att få bli en 
krävande användare av informationstjänst-
erna på sub, skojar Kari Stange.

, slutar som enhets-
chef för Virtuella enheten på Stockholms 
stadsbibliotek (ssb), för att tillträda som 
libris-chef på kb. Hon har arbetat tjugo år 
inom ssb och känner att det var dags för en 
ny utmaning. 

– Det ska bli spännande att arbeta natio-
nellt och utveckla libris-tjänsten efter bru-
karnas önskemål. 

Maria Hedenström tillträder sitt nya jobb 
1 oktober. I skrivande stund är det oklart vem 
som efterträder henne på ssb. 

ÅE

På nya jobb – flera rockader i branschen

Annons till BBL nr 6 2008 från WAGNER Form AB     080806

Annons 1 = 4 st annonser för insättning endast i BBL nr 6 inför Bok & bibliotek 2008.
(resterande nummer under året, annonser enligt original 080128) 

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

(1) www.wagnerform.se

 Bok & Bibliotek E05:19

(4 st annonser (lika) endast i BBL nr 6)
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Besserwisser av Anders Mathlein

 Det hör inte till vanligheterna att  
 en ung debuterande författare i  
 Sverige tar sig an  
 en tid som ligger 

mer än ett sekel tillbaka, gör 
sig mödan att undersöka och 
gestalta ett liv och en tillvaro 
vid 1900-talets början. Och 
dessutom gör det så känsligt 
och inkännande, som hade 
den knappt trettioåriga de-
butanten stått intill när det 
begav sig och tätt, tätt följt 
småbrukarhustrun Emma på 
Orust från vaggan till graven. 

Allt som återstår (Wahl-

ström & Widstrand) är en roman, men här 
finns en omsorg om detaljerna, en kunskap 
som känns djupt förtrogen med en tid när det 
enda kapitalet för den övervägande delen av 
befolkningen var den egna orken. 

Boken är skriven av Elin Boardy, som i vå-
ras utexaminerades från biblioteks- och in-
formationsvetenskap på Högskolan i Borås.

Huvudpersonen Emma är 
hennes morfars mor. Allt som 
återstod efter henne är ”fyra 
sidor i folioformat från Vä-
nersborgs Hospital och Asyl”, 
berättar författaren. 

Där, på Vänersborgs Hos-
pital och Asyl, slutar också 
romanen när Emmas kraf-
ter är uttömda och när hon 
inte längre förmår hålla oron 
stången för hur allt ska gå 
efter mannens för tidiga död 
i blodförgiftning och kall-

brand. De sex barnen som ska födas och fost-
ras, gården, djuren, skulderna efter faderns 
död.

Fint skildras denna kvinnas hårda små-
brukarvardag med kroppsarbete och barna-
födslar, de allt knappare omständigheterna, 
hennes tankar medan händerna gör annat, 
mjölkkornas tröstande värme kylslagna 
morgnar, vinden och havet genom årstider-
nas växlingar och orden som formas men 
oftast stannar inom henne, avstånden och 
tomrummen i det outsagdas tystnad.

Det är en roman som hyllar långsamheten 
och ordens valörer, som tar tid att läsa efter-
som det liv som berättas slingrar sig fram i 
kuperad terräng, stannar till ibland vid ögon-
blicken, i sekunden mellan en rörelse och en 
annan, i det som sker vid sidan av medan allt 
annat pågår. Det är en roman som ger myck-
et, på flera plan. 

Henriette Zorn

strax innan sommaren sökte den be-
gåvade och originella modedesignern Bea 
Szenfeld upp Svensk Biblioteksförening i 
syfte att finna en form för samarbete inför 
hennes kommande visning av vår- och som-
markollektionen 2009. 

Kollektionen Académie des Femmes är en 
hyllning till det skrivna ordet i allmänhet och 
till Natalie Clifford Barney (1876–1972) i syn-
nerhet. Hon var född i usa men flyttade till 
Paris, gjorde sig ett namn som poet och för-
fattare men kanske främst genom den litte-
rära salong hon höll i sitt hem på västra stran-
den på fredagar i över sextio år. Hos Barney, 
som var öppet lesbisk och tidigt feminist, 

samlades den intellektuella och konstnärliga 
gräddan. Barneys intressen inkluderade för-
utom fransk litteratur och kultur även anti-
kens kultur, hennes idéer var för tiden okon-
ventionella och hennes liv och temperament 
inspirerade många författare och konstnärer 
in spe kring det förra sekelskiftet.

Böcker och bibliotek var in-
ramningen för Bea Szenfelds 
modevisning på Ambassadeur 
i Stockholm under modeveck-
an. Hela lokalen var klädd i 
bokhyllor och böcker, fejkade 
i papperstapet. Visningen 
inleddes med Veronica Mag-
gio som läste högt ur Markus 
Zusaks Boktjuven, som vunnit 

flera priser och som legat etta på New York 
Times bästsäljarlista två gånger. Romanen 
utspelar sig i Tyskland under andra världs-
kriget. Passionen för böcker och det skrivna 
ordets magi står i allra högsta grad i centrum 
även här. 

Och naturligtvis fanns det på denna mo-
devisning med intellektuell pa-
tina också plats för guess what? 
Library Lovers förstås. Samar-
betet mellan Svensk Biblio-
teksförening och Bea Szenfeld 
innebar att de drygt 700 mo-
deintresserade besökarna fick 
med sig rosa information om 
bibliotek och biblioteks politik. 
 HZ

Kunskap är mode
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Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Almedalen
Svensk Biblioteksförening var på plats under årets Almedals-
vecka. Genom seminarier, författarkvällar samt opinionsbildning ute 
på gator och torg lyftes behovet av en nationell bibliotekspolitik fram. 
Läs mer på sid 44–46. Från föreningen deltog bl a Gunilla Brinck, Pau-
lina Axelsson, Julia Reuter, Eva Fridlund, Tinne Wennerholm och Lotta 
Davidson-Bask .

PAx

Föreningen ökar!

Svensk Biblioteksförening växer. I augusti hade 
föreningen över 3700 medlemmar vilket är en 
nettoökning sedan årsskiftet. Hittills i år har 
antalet institutionella medlemmar ökat 
med 22 stycken och antalet enskilda 
medlemmar med 52 stycken.
JR

Är adressen rätt i medlemsregistret?

Har du flyttat eller bytt adress den senaste tiden. Vänligen med-
dela din nya adress till Eva Silverplats på kansliet es@biblioteks-
foreningen.org

JR

Dags att nominera Årets 
bokbuss 2008!
Svensk Biblioteksförening delar varje år ut priset ”Årets Bok-
buss”. Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamhe-
ten i Sverige fyllde 50 år och delas ut i vinnande bokbuss hemkom-
mun.

Nu är det dags att nominera kandidater till årets pris. Utmärkelsen 
har fått stor uppmärksamhet i de vinnande kommunerna och foku-
serar på vikten av en mobil biblioteksverksamhet med stor spridning 
och bredd. 

I nomineringen ska finnas:
· fakta om bussen, årsmodell, chassi, byggare, längd och bredd
· beskrivning av inredningen
· verksamhetsbeskrivning
· datasystem
· motivering varför just den bussen ska bli Årets Bokbuss

Sista dagen för nominering är den 30 september 2008.
Vinnaren av Årets Bokbuss får ett vandringspris som är en modell av 

den första bokbussen i Sverige. 
De nominerade kvarstår under 2 år om så önskas.
I juryn ingår: Sara Bengtsson, Uppsala, ordförande, Peter Axelsson, 

Stockholm, Anneli Friberg, Mjölby, Magnus Torstensson, Borås samt 
Leif Jutengren, representant för förra årets vinnare, Värnamo mobila 
bibliotek.

Upplysningar och anmälan:
Sara Bengtsson
Uppsala stadsbibliotek
Box 643
751 27 Uppsala
E-post: sara.bengtsson@uppsala.se

PAx
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Aniara-priset till Anne-Marie Berglund 

Svensk Biblioteksförenings Aniara-pris tilldelas Anne-Marie Berglund för hennes sam-
lade författarskap. Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitte-
ratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma på 50 000 
kronor. 

”Och ändå, vilken ömkansvärd kung denna kattkrake full av sår och ohyra, med avbiten svans, blo-
diga klor, variga och galna ögon. Men han har valt min kropp, min längtan, min smärta att komma 
och somna i, där han inte blir fångad eller hånad för jag måste ju bara hålla runt hans vibrerande vä-
sen en stund och vila också jag mitt i denna sorgsna vinterdag då ljuset viskar.” (ur Flicklekar, 1983) 
 
Anne-Marie Berglund får Aniara-priset för sitt envisa uppmärksammande av och värnande om 
det icke perfekta; det skeva, det fula, det smutsiga, det avvikande. För sin krassa klarsynthet, 
sin dova humor och för sin förmåga att ur tillvarons själva motstånd och tröghet utvinna såväl 
hela berättelser som lysande fragment. Priset delas ut vid Bok & Biblioteksmässan i Göte-
borg.

Anne-Marie Berglund föddes i Finland 1952 och växte upp i Bergslagen och Norrtälje. Hon de-
buterade som poet 1977 med ”Luftberusningen” och har gett ut en rad diktsamlingar, noveller 
och romaner. Dessutom är hon verksam som journalist, radiodramatiker och konstnär.

Juryn har bestått av Helena Eriksson, författare, Göteborg, Martin Lövstrand, bibliotekarie, 
Malmö och Gunnel Arvidson Nilsson, bibliotekarie, Danderyd.

PAx

100 höjdare för läsning

Inom ramen för Library Lovers-kampanjen genomförs i höst ”100 höjdare för läsning” för 
att uppmärksamma behovet av nationell bibliotekspolitik. Under tiden 15 september till 15 
november stödjer föreningen 100 lokala läslustarrangemang runt om på biblioteken. 

Föreningen fick in 215 ansökningar och 100 institutionella medlemmar har beviljats 
anslag. Det är en bra spridning av arrangemangen geografiskt, åldersmässigt och mellan 
olika målgrupper. 

De 100 arrangemangen finns presenterade på Library Lovers-hemsida 
www.librarylovers.se

JR

Sök 
resestipendier!
Svensk Biblioteksförening delar 
varje år ut resestipendier. Avsikten är 
att fördjupa den enskildes biblioteks-
kunskaper. Sökanden ska vara enskild 
eller institutionell medlem i Svensk 
Biblioteksförening. 

Ansökan ska innehålla motive-
ring samt budget och en rapport ska 
lämnas senast en månad efter hem-
komst.

Bidragsmottagare ska vara beredd 
att berätta om resan i vidare sam-
manhang muntligt och skriftligt. Bi-
dragsmottagare ska framhålla att 
Svensk Biblioteksförening finansierat 
resan när den i olika sammanhang 
presenteras. Bidrag kan ges till 100 
procent av kostnaderna.

Ansökningarna ska vara inne före 
30 september till föreningens kansli, 
Box 70380, 107 24 STOCKHOLM. Frågor 
besvaras av Wiviann Wilhelmsson 
08-545 132 32, e-post ww@biblioteks-
foreningen.org. 

Höstens 
konferenser

6–8 oktober, Saltsjöbaden
From Discovery to Delivery
Building a Resource Sharing Service for 
the Future
8th Nordic ILL Conference

24 november, Stockholm
Läget under (bibliografisk) kontroll? / 
Everything under (bibliographic) con-
trol?

28 november, Stockholm
Kenta och könsrollerna
Genusperspektiv i barnlitteratur

Mer information och anmälan på vår 
hemsida, www.biblioteksforeningen.org

Välkomna!
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Torsdag 25 september

10.00 Library Lovers
Därför behöver Sverige en nationell biblio-
tekspolitik. Svensk Biblioteksförening ger 
argumenten.

10.30 ”Spelet” - ett äventyrsspel för 
framtidens bibliotek
Om nya sätt att marknadsföra bibliotekens 
resurser och locka nya, unga besökare till 
biblioteket. Medv. Patrik Schylström, Stock-
holms stadsbibliotek och Nina Högberg, 
Sverok.

10.45 Library Lovers 
Därför behöver Sverige en nationell biblio-
tekspolitik - Niclas Lindberg, Svensk Biblio-
teksförenings generalsekreterare.

11.00 Hur skapa läsningens magi?
Med Läskonster vill vi pröva nya former 
för bibliotekens lässtimulans för och med 
2000-talets barn och unga. Medv. Projekt-
gruppen.

11.15 LÄS! - med överraskningen som 
metod väcker vi läslust i Malmö!
Ett samarbete mellan Malmö stadsbiblio-
tek, stadsdelsbiblioteken och Pedagogiska 
centralen. Kom och låt dig inspireras! Medv. 
Hanna Sjöberg och Görel Reimer, projektle-
dare LÄS!

11.30 Library Lovers
Därför behöver Sverige en nationell biblio-
tekspolitik. Svensk Biblioteksförening ger 
argumenten.

11.45 För skolbibliotek in i framtiden
Nybildade Skolbibliotek Väst presenterar för-
eningens mål för 2008! Ö. medv. ordf. Fredrik 
Ernerot & vice. ordf. Elisabeth Söderling.

12.00 Sverige - så in i Norden efter
En jämförelse av nationell bibliotekspolitik i 
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Medv. 
Anna Kåring Wagman, Svensk Biblioteksför-
ening.

12.15 Dewey versus SAB: för och emot 
Utvecklingsrådet för media och samlingar 
har fått uppdraget att penetrera frågan. 
Medv. Medlemmar i Svensk Biblioteksfören-
ings Utvecklingsråd för media och samlingar.

12.30 Vetenskapliga tidskrifter på 
webben 
Utifrån en studie av Open Access-tidskrifter 
belyses hur tidskrifterna utnyttjar digitala 
medier för att presentera forskning. Medv. 
Helena Francke, Högskolan i Borås.

12.45 Bok på rymmen - kidnappare blir 
flitiga läsare 
Bok på rymmen är ett läsprojekt för att nå 
unga som vanligtvis inte besöker bibliote-
ket. Medv. Lotta Davidson-Bask och Cecilia 
Lindgren, Folkbiblioteken i Lund.

13.15 Minabibliotek.se 
Jenny Eklund, huvudredaktör för Umeå-
regionens flerfaldigt prisbelönade biblio-
tekswebb, berättar hur man jobbar med sitt 
”virtuella smörgåsbord”.

13.30 Den öppna riksdagen
Vi berättar om guldkorn som du hittar på 
riksdagen.se och om kurser, bl a för biblio-
tekarier. Medv. Medarbetare Riksdagsbib-
lioteket.

14.00 Prisutdelning - Svensk Biblioteks-
förenings barnboksplaketter 2008 

Elsa Beskow-plaketten, Nils Holgersson-pla-
ketten och Carl von Linné-plaketten till 2007 
års bästa bilderbok/bäst illustrerade barn-
bok, bästa barn- och ungdomsbok respek-
tive bästa fackbok för barn och ungdomar.

14.45 Nynet, forum för studerande och 
nyutbildade biblioteks- & informations-
vetare
Vad funderar man över när man utbildar 
sig? Nu finns ett forum på nätet där både 
högt och lågt diskuteras. Medv. Sally Knuts-
son och Lotta Davidson-Bask.

15.00 Library Lovers
Därför behöver Sverige en nationell biblio-
tekspolitik. Svensk Biblioteksförening ger 
argumenten.

15.15 Bok på rymmen - kidnappare blir 
flitiga läsare
Bok på rymmen är ett läsprojekt för att nå 
unga som vanligtvis inte besöker bibliote-
ket. Medv. Lotta Davidson-Bask och Cecilia 
Lindgren, Folkbiblioteken i Lund.

15.30 ”Projekt läslusta” 
Ett läsfrämjande projekt riktat till Övertor-
neå kommuns högstadieelever. Medv. Maud 
Lejon, barn- och skolbibliotekarie, Torneda-
lens bibliotek.

Program för Biblioteksscenen

Svensk Biblioteksförening erbjuder under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg ett scenprogram där medlemmar bl a 
presenterar olika projekt, verksamheter och idéer. Biblioteksscenen ligger i E-hallen i närheten av föreningens monter. 
Endast ordinarie mässentré krävs.  Varmt välkomna!

Hanna Sjöberg och Görel Reimer.

Maud Lejon.
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15.45 LÄS! - med överraskningen som 
metod väcker vi läslust i Malmö!
Ett samarbete mellan Malmö stadsbibliotek, 
stadsdelsbiblioteken och Pedagogiska centra-
len. Kom och låt dig inspireras! Medv. Hanna 
Sjöberg och Görel Reimer, projektledare LÄS!

16.00 Alby - ett Ungt bibliotek i ett Rum 
som överraskar
Experiment och nyskapande och en helt ny 
hylluppställning är resultatet av ett utveck-
lingsprojekt i samspel med medborgarna. 
Margareta Berg, bibliotekschef och Tobias 
Willstedt, bibliotekarie.

16.15 BOOKworms - favvo-böcker och fika 
på biblioteken i Sörmland 
På nio bibliotek i Sörmland har över 100 
barn deltagit i BOOKworms, de populära 
bokklubbarna för barn och unga på fritiden. 
Medv. Karin Zetterberg, bibliotekskonsu-
lent, Länsbibliotek Sörmland och Margareta 
Königsson, Gnesta bibliotek.

16.30 Internationella bokbussen
Projektledare Mirjam Önner berättar om 
verksamheten och dess positiva utveckling.

16.45 Prisutdelning Årets DAISY- 
bibliotek
TPB, Talboks- och punktskriftbiblioteket 
premierar det bibliotek som aktivt och 
framåtblickande arbetat för att synliggöra 
de resurser som finns tillgängliga inom 
biblioteken, för personer med läshandikapp 
av olika slag. 

17.00 Dramatiserat bokprat
Vi ger exempel på ett sådant bokdrama och 
berättar hur det vuxit fram. Medv. Susanne 
Hägglund och Hanna Lidström.

Fredag 26 september

09.30 Sverige - så in i Norden efter 
En jämförelse av nationell bibliotekspolitik i 
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Medv. 
Anna Kåring Wagman, Svensk Biblioteksför-
ening.

09.45 För skolbibliotek in i framtiden 
Nybildade Skolbibliotek Väst presenterar 
föreningens mål för 2008! Medv. ordf. Fredrik 
Ernerot & vice. ordf. Elisabeth Söderling

10.00 Kurslitteratur snabbt och enkelt 
Ett projekt där läshandikappade studenter 
använder Victor Reader Stream för läsning 
av DAISY-böcker, uppläsning av textfiler och 
ljudinspelning. Medv. Kristina Stridlund och 
Maud Johansson, Umeå universitetsbiblio-
tek.

10.30 Nätverket företagare på bibliotek 
presenterar sig 
Medv. Katarina Forsström och Sofia Mur-
ray, Malmö stadsbibliotek, Ylva Ingelsson, 
Stockholms stadsbibliotek, Annelie Johan-
nisson, Göteborgs stadsbibliotek.

10.45 Minabibliotek.se
Jenny Eklund, huvudredaktör för Umeå-
regionens flerfaldigt prisbelönade biblio-
tekswebb, berättar hur man jobbar med sitt 
”virtuella smörgåsbord”.

11.00 Hur skapa läsningens magi? 
Med Läskonster vill vi pröva nya former 
för bibliotekens lässtimulans för och med 
2000-talets barn och unga. Medv. Projekt-
gruppen.

11.30 Library Lovers
Därför behöver Sverige en nationell biblio-
tekspolitik - Britta Lejon, Svensk Biblioteks-
förenings ordförande.

11.45 Presentation av projekt Stilbib, 
Stöd till skolbiblioteksutveckling
Ett projekt för att stödja barns språkut-
veckling i mångfaldskommuner med hjälp 
av utvecklande skolbibliotek. Medv. Louise 
Limberg, Monika Johansson och Eva-Maria 
Flöög.

12.00 MVG - mot en ny litteraturförmed-
ling för barn och unga
Kvalificerat - kreativt - krävande - framåtsyf-
tande - kanonbra! Medv. Karin Zetterberg, 
Ewa Kollberg m fl.

13.00 Library Lovers
Därför behöver Sverige en nationell biblio-
tekspolitik. Svensk Biblioteksförening ger 
argumenten.

13.15 The Castle of Light - the New 
National Library of Latvia.
2008 the construction of The Castle of Light, 
designed by the world famous architect 
Gunnar Birkerts, begun. The National Library 
of Latvia will open its doors in 2012. 

13.30 Den öppna riksdagen
Vi berättar om guldkorn som du hittar på 
riksdagen.se och om kurser, bl a för biblio-
tekarier. Medv. Medarbetare Riksdagsbib-
lioteket.

14.30 Library Lovers
Därför behöver Sverige en natinell biblio-
tekspolitik. Svensk Biblioteksförening ger 
argumenten.

14.45 Humlan - ett nytt mobilt bibliotek
Sveriges första mobila bibliotek med låg-
golv. Medv. Anders Gistorp, verksamhetsan-
svarig.

15.00 Prisutdelning - Aniara-priset 2008
Aniara-priset delas årligen ut till en svensk-
språkig författare av skönlitteratur för 
vuxna.

15.30 Internationella bokbussen
Projektledare Mirjam Önner berättar om 
verksamheten och dess postitiva utveckling.

16.15 Library Lovers
Därför behöver Sverige en nationell biblio-
tekspolitik. Svensk Biblioteksförening ger 
argumenten.
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Hur sparar man Internet? 
Vad på webben är egentligen viktigt att spara 
för statliga myndigheter som KB och SLBA? 
Hur bör en reviderad lag om pliktleveranser 
formuleras och vilket värde har webben som 
nationellt kulturarv? Medan land efter land 
moderniserar sin lagstiftning, har den svenska 
regeringen lagt frågan om bevarandet av det 
elektroniska kulturarvet på is. Vilka konsekven-
ser får den uteblivna lagstiftningen? 

Medverkande: Magdalena Gram, ställföre-
trädande riksbibliotekarie, Sven Allerstrand, 
chef för SLBA, Jens Rydström, universitets-
lektor i genusvetenskap, Goran Bogdanovic, 
utbildningsdepartementet, samt avdelnings-
cheferna Eva Müller (KB) och Göran Konste-
nius (SLBA). Moderator: Pelle Snickars, 
forskningschef (SLBA).

I samarbete med Kungl. biblioteket och 
Statens ljud- och bildarkiv.

Framåtsyftande tillbakablickar 
Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik! 
Svensk Biblioteksförenings generalsekre-
terare Niclas Lindberg samtalar med två f d 
ministrar med ansvar för kulturfrågor om arbe-
tet med att skapa en nationell bibliotekspolitik. 
Vilka råd kan tidigare ansvariga politiker ge 
inför framtiden när de tittar i backspegeln? 

Medverkande: Jan-Erik Wikström (fp), 
minister 1976–82 och Bengt Göransson (s), 
minister 1982–91. 

Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik! 
Nationell bibliotekspolitik är temat för Svensk Biblioteksförenings arrangemang 
under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 25–28 september. Under torsdagen och 
fredagen arrangerar vi en rad program och prisutdelningar på vår scen i E-hallen.  
Se programmet sidan 70–71.  Dessutom arrangeras två seminarier.

www.l ibrarylovers.se

Välkommen att besöka  
Svensk Biblioteksförenings  
monter E01:26 under  
Bok & Bibliotek!

Medlemsmingel!

Välkomna på 
medlemsmingel 

under 
Bok & Biblioteks-

mässan i 
Göteborg. 

t
Torsdagen den 25 september 
kl 18.00 i vår monter E01:26

Avsluta mässdagen eller 
påbörja kvällen tillsammans 

med andra medlemmar i 
Svensk Biblioteksförening. 
Vi bjuder på förfriskningar!

Varmt 
välkomna!

PAx

Bibliotek för utbildning
Ledamöter: Catarina Stake, Kungälvs stads-
bibliotek, Karina Sjögren, Medicinska biblio-
teket, Umeå UB, Lotta Metcalfe, Mariaskolan, 
Stockholm, Inga Andersson, Jenny Nyström-
skolan, Kalmar, Jan Nilsson, Malmö högsko-
las bibliotek, Camilla Lundberg, Landskrona 
Kävlinge Svalövs gymnasieförbund, Gunnel 
Olsson, Skolbibliotekscentralen, Lund, Chris-
ter Holmqvist, Medioteket, Utbildningsför-
valtningen, Stockholm
Ansvarig: Niclas Lindberg

Nationell bibliotekspolitik och utvärd-
ering av bibliotekslagen
Ledamöter: Lisa Petersen, Huddinge bib-
liotek, Maria Törnfeldt, Föreningen Sveriges 
Länsbibliotekarier, Jan Ristarp, Sveriges För-
fattarförbund, Bo Westaas, DIK, Lars Björns-
hauge; SUHF
Ansvarig: Niclas Lindberg

Barns & ungas läsande
Ledamöter: Liz ten-Hoeve, Luleå folkbib-
liotek, Ingrid Källström, Rum för barn, Kul-
turhuset, Stockholm, Therese Samuelsson, 
Eslöv, Agneta Krohn Strömshed, Luleå bib-
liotek, Eva Fridlund, Lunds bibliotek, Maria 
Ehde Andersson, Regionbibliotek Halland
Ansvarig: Wiviann Wilhelmsson

Forskningsbibliotek
Ledamöter: Martin Borg, Bibliotek & läran-
deresurser, Högskolan i Borås, Tomas Lundén, 
Högskolebiblioteket i Skövde, Henrik Åslund, 
Biblioteksdirektionen, Lunds universitet
Ansvarig: Anna Kåring Wagman

Statistik
Ledamöter: Malin Ögland, Regionbibliotek 
Stockholm, Fel!Kontakt har inte definierats., 
Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, Ulri-
ca Elfgren, Centralsjukhuset Karlstad, Fredrik 
Ernerot, Skolbibliotek Väst, Ingrid Harnemo, 
Umeå universitetsbibliotek
Ansvarig: Anna Kåring Wagman

Verksamhetsgrupper 2008
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12 september, Stockholm
Nätverksträff – digitala 
bibliotekstjänster
Välkommen till den första nätverks-
träffen för detta nätverk! Fredag 12 
sept 2008, kl 10.00–15.30. Plats: Word 
Trade Center, Stockholm (ett stenkast 
från Centralen). Bland annat medver-
kar Elisabeth Aquilonius, nytillträdd 
bibliotekskonsulent i Kalmar län och 
f d bibliotekarie på Malmö högsko-
lebibliotek. Hon presenterara utred-
ningen ”Mobila strategier: en rapport 
från arbetsgruppen Nya medier”. Hur 
skall biblioteken hantera frågor kring 
podcasting och streaming, data- och 
TV-spel, biblioteket i mobilen, läsplat-
tor och MP3. Vid Bibliotek och IT vid 
Malmö högskola har bibliotekarier och 
IT-tekniker tillsammans arbetat med 
dessa spännande frågor. ANMÄLAN 
senast 5 sept till Wiviann Wilhelms-
son, Biblioteksföreningen e-post: 
ww@biblioteksforeningen.org
Arr: Svensk Biblioteksförenings nät-
verk för digitala bibliotekstjänster

17 september, Umeå
Press – från prassel till pdf
Informations- och lånecentraler i 
samverkan inbjuder till konferenser 
om tidningar och tidskrifter. Konfe-
rensen vänder sig främst till folk- och 
skolbibliotekarier, men även andra 
är hjärtligt välkomna! Kontakta ILS 
Umeå: seija.jalkanen@umea.se eller 
madelein.enstrom@umea.se
Arr: Informations- och lånecentraler 
i samverkan

17 september, Filmhuset, 
Stockholm
Semantiska webben – trenderna i 
framtiden
Seminariet The Semantic Web and 
Libraries, archives and museums – 
trends for the future behandlar frågan 
om Den semantiska webben – vad 
är det och vad har den för betydelse 
för bibliotekens roll i informations-
samhället.
Arr: Kungl. biblioteket och Expert-
gruppen för LIBRIS samkatalog
Mer info: www.kb.se/bibliotek/
kurser-konferenser/konferens-semina-
rier/Semantiska-webben/

18 september, Stockholm
Press – från prassel till pdf
Informations- och lånecentraler i 
samverkan inbjuder till konferenser 
om tidningar och tidskrifter. Konfe-
rensen vänder sig främst till folk- och 

skolbibliotekarier, men även andra 
är hjärtligt välkomna! Kontakta ILS 
Stockholm: lotta.aleman@kultur.
stockholm.se eller lisbeth.schoultz.
kaplar@kultur.stockholm.se
Arr: Informations- och lånecentraler 
i samverkan

19 september, Stockholm
Nätverksträff – omvärldsbibliotek
Träffen äger rum fredagen 19 sep-
tember klockan 9.30–ca 15.30 i World 
Trade Center i Stockholm. Alla hälsas 
hjärtligt välkomna. Anmälan till 
Wiviann Wilhelmsson, Svensk Biblio-
teksförening e-post: ww@biblioteks-
foreningen.org
Arr: Svensk Biblioteksförenings nät-
verk för omvärldsbibliotek

19 september, Malmö
Press – från prassel till pdf
Informations- och lånecentraler i 
samverkan inbjuder till konferenser 
om tidningar och tidskrifter.Konfe-
rensen vänder sig främst till folk- och 
skolbibliotekarier, men även andra 
är hjärtligt välkomna! Kontakta ILS 
Malmö: carola.beijer@malmo.se eller 
tellervo.salomonsson@malmo.se
Arr: Informations- och lånecentraler 
i samverkan

23–24 september, Borås
Litteratur som livskunskap
Litteratur som livskunskap – tvärve-
tenskapliga perspektiv på identitets-
byggande läsning. Symposiet avser 
att samla litteraturvetare, biblioteks-
forskare, pedagoger, psykoterapeuter, 
filosofer, medicinare samt teologer 
och religionsvetare för att initiera 
forskning på ett i Sverige eftersatt 
område: möjligheten att utnyttja 
litteratur för att bearbeta livsproblem 
och förstärka en känsla av personlig 
identitet och meningsfulla samman-
hang.
Arr: Institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap, Högskolan i 
Borås, och Litteraturvetenskapliga in-
stitutionen, Uppsala universitet, med 
stöd av Riksbankens Jubileumsfond

24 september, Navet, Lindholmen 
Science Park, Göteborg
ChALS 2008
Årets tema är ”Att värdera något 
ovärderligt”
Arr: Chalmers bibliotek
Mer info: www.lib.chalmers.se

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

1–2 oktober, Stockholms 
universitetsbibliotek
Mötesplats Open Access 2008
Det sjuder av aktiviteter och idéer på 
högskolorna bland dem som jobbar 
med Open Access-frågor. Detta evene-
mang erbjuder en mötesplats för ett 
aktivt idé- och erfarenhetsutbyte och 
är en uppföljning av det uppskattade 
arrangemanget Mötesplats Open Ac-
cess på KTH i april 2007.
Arr: Kungl. biblioteket, Stockholms 
universitetsbibliotek
Mer info: www.kb.se/om/projekt/
openaccess/seminarie-konferens/
Motesplats-Open-Access-2008/

6–8 oktober, Vår Gård i 
Saltsjöbaden
Nordisk Fjärrlånekonferens
From Discovery to Delivery : Building 
a Resource Sharing Service for the 
Future. The 8th Nordic ILL Conference 
”From Discovery to Delivery : Building 
a Resource Sharing Service for the 
Future” will be held 6–8 October 2008 
at Vår gård, Saltsjöbaden.  Please also 
observe that the conference this time 
will begin on a Monday (previously 
Sunday has been the kick off day).
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.
org/konferens/Konf2008/nordic_ill/
index.html

6 oktober, Stockholm
11:e årliga Medicinska 
bibliotekskonferensen
Arr: Karolinska Institutets Universi-
tetsbibliotek
Mer info: www.ki.se/ub

6 oktober, Stockholm
Humanistiska specialbibliotek – en 
resurs för forskarsamhället
· Hur kan specialbibliotekens tjänster 
utvecklas? · Hur kan tillgängligheten 
till specialbiblioteken förbättras? 
Plats: Kungl. biblioteket, Hörsalen, 
Humlegården, Stockholm. Arrangörer: 
Kungl. biblioteket och Kungl. Vit-
terhetsakademien. Kontaktperson: 
Isabelle Midy (isabelle.midy@kb.se, 
telefon: 08-463 41 75).
Arr: Kungl. biblioteket och Kungl. Vit-
terhetsakademien

8–10 oktober, Köpenhamn
The Smart City and its Libraries
Konferencen sætter fokus på to te-
maer: Tema A: Hvordan biblioteker gør 
byer stærkere Tema B: Biblioteket som 
et ”sted” i it-samfundet Med konfe-
rencen vil vi sætte fokus på bibliote-
kernes rolle i den moderne by og byud-
vikling – både i dansk og international 
sammenhæng. Konferencen giver 
også mulighed for at deltage i rådhus-

reception med de traditionelle pande-
kager, Kulturnatten i København og en 
festlig gallamiddag på Grev Moltkes 
Palæ i det indre København.
Arr: Københavns Biblioteker
Mer info: www.bibliotek.kk.dk/
smartcity

15–16 oktober, Borås
Mötesplats inför framtiden
”Mötesplatskonferensen” i Borås har 
kommit att fylla en viktig funktion för 
erfarenhetsutbyte och kontakt mellan 
utbildning, forskning och alla typer av 
biblioteksverksamhet. Vårt mål är att 
fortsätta att hålla dialogen levande 
mellan personer från skilda verksam-
heter inom hela biblioteks- och infor-
mationsområdet.
Arr: Borås Stadsbibliotek och Biblio-
tekshögskolan i Borås
Mer info: www.hb.se/bhs/motesplats

17 oktober, Malmö högskola, 
Orkanenbiblioteket
Kunder, låntagare eller användare 
– om service och bemötande
Tid: förmiddag. Petra Trobäck, IKEA 
Services – Retail & Communication 
AB, är expert på hur en butik ska se 
ut för att kunderna skall hitta lättare 
och trivas bättre. Utifrån sina erfa-
renheter talar hon om hur biblioteken 
kan öka lusten till lån, användning 
av tjänster och återbesök och skapa 
en säljande och inspirerande miljö. 
Pernille Drost, ordförande i det danska 
Bibliotekarforbundet, är välkänd för 
sina (provokativa) synpunkter vad gäl-
ler dagens bibliotek. Hon kommer att 
ta upp behovet av nya servicebegrepp 
för det digitala mötet, behovet av 
synligare bibliotekarier ju mer virtu-
ella biblioteken blir och behovet av att 
kritiskt granska våra redskap och vår 
kompetens.

23–24 oktober, Lund
LitteraLund
Årets konferens bjuder på spännande 
möten med mycket kända författare, 
illustratörer, forskare och pedagoger, i 
16 olika seminarier och programpunk-
ter. Här ska finnas något som fortbild-
ning för alla, för den som arbetar med 
små barn, med skolbarn eller med 
unga på något sätt och allt med boken 
i fokus! Programmet i sin helhet finns 
att läsa och skriva ut på festivalens 
hemsida.
Arr: LitteraLund
Mer info: www.litteralund.se

27 oktober, Göteborg
Ett låst rum med stängda böcker?
En dag om skolbiblioteksverksamhet 
för läsande, lärande och levande, 
för politiker, skolchefer, rektorer och 
andra intresserade.
Arr: Göteborgsregionens kommunal-
förbund (GR)
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30–31 oktober, Oslo, Norge
Nordisk bokhistorisk konferanse
Nasjonalbiblioteket inviterer til nord-
isk bokhistorisk konferanse 30–31 
oktober 2008. Tema for konferansen 
er bøker og boksamlinger i Norden i 
et tusenårsperspektiv. Konferansen 
arrangeres i samarbeid med Norsk 
bok- og bibliotekhistorisk selskap og 
Svensk Biblioteksförenings nätverk 
för kulturarv. Konferansen inngår 
som det tredje i rekken av nordiske 
bokhistoriske seminarer. Konferansen 
vil finne sted i Nasjonalbibliotekets 
lokaler i Oslo.
Arr: Svensk Biblioteksförenings nät-
verk för kulturarv och Norges Nasjo-
nalbibliotek
Mer info: www.nb.no/aktuelt/nord-
isk_bokhistorisk_konferanse

5 november, Inredningskraft, 
Kronborgsvägen 5 i Malmö
Design för offentliga utrymmen – 
och bibliotek i synnerhet
Tid: Onsdagen den 5 november 16.00 
Välkomna på ett inspirerande besök 
på Inredningskraft – Malmös nya mö-
tesplats för arkitekter och konsumen-
ter med en spännande utställning av 
inredningsdesign, möbler, färg- mate-
rial- och ljusstudio. Malin Lindau som 
varit med att bygga upp Blå station 
kommer att berätta om design av 
möbler och miljöer och dela med sig 
av sina egna erfarenheter av en spän-
nande bransch. Därefter blir det tid för 
en bit mat i Konst & Kökkens restau-
rang. Vi rekommenderar särskilt deras 
i pressen rosade smörrebröd som är 
mycket goda! Föreläsning och guidad 
tur ingår – maten står du själv för. 
Anmälan till Katarina Forsström på 
e-mail: katarina.forsstrom@malmo.se 
Vill du veta mera om Inredningskraft 
se under deras hemsida www.inred-
ningskraft.se

12–13 november, Göteborg
Hemlöshet, arbetsglädje och 
gräsrotsdemokrati
- en ämneskonferens om forskning 
inom sociologi och socialt arbete – 
Välkommen till Göteborg i höst! Den 
12–13 november arrangerar Göteborgs 
universitetsbibliotek en konferens 
inom verksamheten som ansvarsbib-
liotek. Bland annat presenterar Barbro 
Lennéer-Axelsson, Sven-Åke Lindgren 
och Per Månsson aktuell forskning. 
Fullständigt program kommer.
Arr: Göteborgs universitetsbibliotek

21 november, Stockholm
Inspirationsdag om bibliotek och 
webb 2.0
En heldagskonferens som fokuserar på 
bibliotek och webb 2.0 och presenterar 
visioner och exempel inom informa-
tion, lärande och forskning. Lyssna på 
och få inspiration från ledande exper-
ter på området och ta del av ett flertal 
praktikfall från nordiska bibliotek 
och universitet. Fullständigt program 
och anmälningsformulär kommer på 
Stockholms universitetsbiblioteks 
webbplats i början av september. 
Information – Kontakt: Helena Hed-
ström, helena.hedstrom@sub.su.se 
och Camilla Smith, camilla.smith@
sub.su.se
Arr: Stockholms universitetsbibliotek
Mer info: www.sub.su.se

24 november, Stockholm, World 
Trade Center
Läget under (bibliografisk) kontroll?/
Everything under (bibliographic) 
control? De senaste åren har bib-
liotekskatalogerna alltmer hamnat 
i fokus. 2.0-funktioner och www-
vänlighet gör att de verkar ha mycket 
lite gemensamt med sina föregång-
are kortkatalogerna. Att skapa och 
upprätthålla bibliografisk kontroll är 
dock fortfarande den huvuduppgift 
de måste klara trots nya medietyper, 
minskande medel och ökande kon-
kurrens från kommersiella tjänster. 
Katalogkommitténs endagskonferens 
tar även upp praktiska aspekter på 
internationalisering och postutbyte 
med exempel från svenska forsknings- 
och folkbibliotek samt rapporterar om 
läget på Dewey-fronten: vad händer 
nu och vad kan vi vänta oss i framti-
den? Moderator: Mats G Lindquist
Arr: Svensk Biblioteksförenings kom-
mitté för katalogisering

1 december, Göteborg
Informationskompetens i 
praktiken
I egenskap av ansvarsbibliotek för 
samhällsvetenskap kommer Göte-
borgs UB att arrangera en workshop 
om bibliotekens praktiska arbete med 
informationskompetens. Projekt och 
erfarenheter från högskole- och uni-
versitetsbibliotek kommer att presen-
teras och diskuteras. Har du något 
att berätta? Fullständigt program och 
inbjudan skickas ut under hösten. Vid 
frågor kontakta: karin.pettersson@
ub.gu.se , Tel: 031-786 1982 eller karin.
henning@ub.gu.se, Tel: 031-786 2339
Arr: Göteborgs universitetsbibliotek

2–4 december, London
Information at the Heart of 
Business-Online Information 2008
Online Information 2008 har som 
övergripande tema ”Information at 
the Heart of Business” och kommer 
att belysa de möjligheter och utma-
ningar som ligger i att göra informa-
tionshanteringen till en kärnfråga 
både för offentliga organisationer och 
för affärsdrivande företag. · Under-
standing enterprise 2.0 · Impact of 
web 2.0 in organisations · Understan-
ding behaviours for improved service 
delivery in the digital age · Infor-
mation dynamics and information 
logistics (managing bulk information 
over time) · Digitalisation and Digital 
rights management · eDiscovery the 
new search · Information structuring 
for improved sharing, management 
and access · Library & publishing 
developments · Information professio-
nals surviving in the new age
Arr: Online Information
Mer info: www.online-information.
co.uk/cgi-events/call_for_papers.
pl?exhibition_id=1031

23 april, Över hela landet
Världsbokdagen firas 23 april!
Världsbokdagen firas över hela landet 
den 23 april. Se ditt eget biblioteks 
hemsida för ev arrangemang.

2009

13–15 maj, Uppsala
Biblioteksdagarna 2009
Programmet för Biblioteksdagarna 
2009 presenteras i början av januari.
Arr: Svensk Biblioteksförening

29 juni–3 juli, Stockholm
EBLIP Evidence Based Library and 
Information Practice Conf.
Karolinska Institutet University Libra-
ry welcomes you to the 5th Evidence 
Based Library and Information Prac-
tice Conference, June 29th–July 3rd 
2009, in Stockholm, Sweden.
Arr: Karolinska Institutets Universi-
tetsbibliotek
Mer info: www.eblip5.kib.ki.se
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