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74 % av Svensk Biblioteksförenings medlemmar är mycket nöjda eller nöjda med Biblioteksbladet. Dessutom ger 20 % tidningen betyget tre på en femgradig skala. Sammantaget gör det att 94 %, det absoluta flertalet av
föreningens medlemmar är positiva till tidningen. Att den är en medlemsförmån anges
av medlemmarna som ett av de tyngsta skälen
till att vara med i Svensk Biblioteksförening
(68 % anger prenumerationen på BBL som mycket viktig eller viktig).
Siffrorna är hämtade från en medlemsundersökning som Svensk
Biblioteksförening genomfört under hösten och där man även ställt
frågor om tidningen. Det är en uppföljning av den medlemsundersökning som genomfördes 2004. Även då fick tidningen väldigt bra respons från medlemmarna, 68 % sade sig vara mycket nöjda eller nöjda
med tidningen. Då hade tidningen också bra läsvärdessiffror och dessa står sig i årets undersökning. 74 % uppger att de läser allt, mer än
hälften eller hälften av tidningen (jmf 2004: 71 %). Särskilt glädjande är
det att forskningsbibliotekarierna ökat sitt läsande.
Enligt förståsigpåare är detta höga läsvärdessiffror och något att
vara glad och stolt över, tidningen har en stark ställning och det är nu
upp till oss på redaktionen att även fortsättningsvis förvalta det förtroendet. Men BBL:s läsare ska också ta åt sig av de goda siffrorna för ni är
en del av den positiva trenden. Allt oftare hör ni av er till redaktionen
och ger oss uppslag eller tips på sådant ni gärna skulle vilja se mer av i
tidningen. Allt oftare fattar ni pennan och skriver inlägg som håller
tidningens Debatt- och kommentarsidor levande och allt oftare ringer
och mejlar ni ris eller ros. Allt detta tas tacksamt emot och hjälper oss
att göra den tidning ni vill läsa – och ibland kanske den tidning ni inte
visste att ni ville läsa.
För en tid sedan kom ett samtal till redaktionen med tips om att ett
antal bibliotek har haft stora problem med sina nya bibliotekssystem –
kunde inte tidningen göra någonting på det? Tipsaren ville vara anonym. Överhuvudtaget verkade det vara svårt att få någon att ställa upp
vilket krävs om man med trovärdighet ska ställa någon mot väggen. Vi
lovade att lyssna runt lite. Som ett brev på posten kom sedan en debattartikel som publicerades i förra numret av BBL där hundra bibliotekarier krävde tillgängliga bibliotekssystem. Utöver anonyma källor hade
vi nu också något konkret att gå efter och i detta nummer följer vi upp
med en artikel där alla berörda får komma till tals om varför vissa bibliotekssystem inte fungerar tillfredsställande – och framför allt: vad
gör man åt det?
Precis på dagen när detta nummer gick i tryck presenterades vinnaren i arkitekttävlingen om ett nytt huvudbibliotek i Stockholm. När
detta skrivs sitter väl juryn som bäst och filar på sin motivering. Så här
på slutrakan har debatten förskjutits en aning till att i allt större utsträckning handla om själva biblioteksinteriören, hur själva innehållet ska se ut. Hittills har man ju mest förhållit sig till platsen och den
känsliga miljön kring Asplundhuset där ”ingreppen” ska ske. Vilket av
förslagen kommer att också bli ett bra bibliotek och inte bara ett påkostat arkitektoniskt utmanande minnesmärke?
I detta nummer har vi låtit en arkitekt går igenom förslagen. Dessutom kan vi berätta om hur turerna gick när det gamla huvudbiblioteket skulle byggas.
Henriette Zorn
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Tillfälligt ur funktion!
Umeå stadsbibliotek har prisats internationellt samtidigt som bibliotekssystemet Libra.se inte fungerat som det ska.
En bra produkt som Libra.se blir väl egentligen aldrig riktigt färdig,
säger Anders Ahlerup på Axiells försäljningsavdelning.
”Det känns som om vi enbart har varit ett rent övningsfält för Axiell som velat testa sin ofärdiga
produkt. Varför har Axiell släppt ut en produkt
som inte varit riktigt färdig?”
”Det förra systemet Libra 3 var bra mycket bättre
än det nuvarande. Det hade räckt med att uppgradera det förra systemet.”
”Prestandan har varit långsam och när kataloger
konverterats så har inte all information följt
med. Statistik har saknats.”
”Reservationer har inte fungerat som de ska så
när användaren kommer till en viss filial för att
hämta sin bok så visar det sig att den står på en
hylla i en helt annan filial på andra sidan stan. Vi
framstår som idioter!”
”Sökfunktionen är under kritik. Det finns för få
ämnesord. Det värsta är att det ständigt tycks
dyka upp nya problem i systemet.”

R

österna tillhör upprörda bibliotekarier i Umeå. Den första
juni infördes det nya Libra.sesystemet och nästan omedelbart
började problemen för de anställda. Bibliotekarierna konstaterar unisont att Libra.se
fungerar uselt och att det även varit problem
med Book-IT. Problemen har varit så pass
omfattande att även facket kopplats in.
– Det är ett arbetsmiljöproblem eftersom
medarbetarnas dagliga arbetsredskap inte
fungerar som det ska. Vi har även framfört
kritiken till ledningen, säger Maria Forssén,
bibliotekarie och facklig representant för
dik.
– Vi framstår som om vi inte har den minsta koll på läget när vi pratar med användarna eftersom vi inte kan svara på de mest elementära frågor. Det värsta är att allmänhetens förtroende för biblioteket skadas.
Frustrationen har växt eftersom problemen inte försvunnit och i de fall de har åtgärdats har nya problem uppstått. Missnöjet har

även riktats mot biblioteksledningen som
kanske inte insett omfattningen av problemen och satt press på Axiell.
Åke Samuelsson, enhetschef på Umeå
stadsbibliotek:
– Under ett par veckor trodde vi att det var
normala inkörningsproblem. Men efter att
ha kontrollerat att inställningarna var rätt
och att det inte var handhavande problem
förstod vi att det här var allvarligare än vad vi
först anat.
Enligt bibliotekschef Inger Edebro Sikström har ledningen därefter legat i och under hela sommaren påtalat bristerna med det
nya systemet till Axiell. När problemen inte
minskade framfördes klagomålen till högre
instans i företaget.
– Vi har haft en rak och öppen kommunikation med Axiell och fått till en åtgärdsplan.
Däremot har vi inte redovisat för personalen
varje steg vi tagit vilket kanske inneburit ytterligare en källa till frustration. Men det
hade varit orimligt att arbeta så.
– Vad gäller kompensation för problemen
så har vi inte riktigt tagit ställning. Först vill
vi att allt ska fungera ordentligt, därefter får
vi utvärdera och se hur vi ska gå vidare. Allt
fokus har hittills varit att dokumentera problem och få dem åtgärdade. Kompensationsfrågan får, just nu, komma i andra hand, säger Inger Edebro Sikström.
Frågan är väl bara vilka alternativ som
egentligen existerar. I praktiken finns det
inga andra svenska leverantörsalternativ att
välja på eftersom Bibliotekscentrums Mikromarc framför allt riktar sig till mindre bibliotek. Däremot finns ett tiotal utländska alternativ som kostar betydligt mer.
Boris Zetterlund, affärsområdeschef på
Axiell, tycker inte att biblioteken sitter i knäet på Axiell. Han bedyrar att man från första
stund tagit kritiken på största allvar och satt
in alla resurser för att lösa problemen. Han
tillägger dock att biblioteket måste ha förståelse för uppkomna inkörningsproblem när
det gäller införandet av ett nytt stort datasystem.

– Det tar tid att åtgärda fel. Ibland går det
över en dag men det kan även ta betydligt
längre tid än så.
Det är inte så att Axiell hanterar biblioteken annorlunda än om kunden t ex hade varit en bank?
– Nej, det där är en förlegad myt. Biblioteken sitter inte och tiger still om något är fel.
Om biblioteken är missnöjda framförs klagomål och vi måste agera, konstaterar Axiells
affärsområdeschef.
Men det finns de som tvivlar. Leif Mårtensson tog efter 26 år i bankvärlden klivet in i
biblioteksbranschen och är relativt ny som
chef för vuxenenheten på Umeå stadsbibliotek.
– Jag måste väl erkänna att det hela ter sig
en aningens obegripligt för mig. Naturligtvis
har en bank helt andra förutsättningar men
en bank skulle ju inte tvingas stänga för att
åtgärda systemfel utan teknikerna skulle få
jobba dygnet runt för att faktiskt åtgärda felen. Så en viss tröghet från Axiells sida måste
nog medges, tror Leif Mårtensson.
När jag talar med bibliotekschefen Inger
Edebro Sikström säger hon att biblioteket i
Umeå aldrig tvingats stänga utan haft begränsade öppettider. Samtidigt menar Anders Ahlerup, försäljningsavdelningen på
Axiell, att det kanske vore bra om biblioteken
faktiskt stängde.
– Kanske idealet vore att man stängde och
tog sig tid för att internutbilda personalen i
systemhantering. Samtidigt vet jag att det
knappast är realistiskt med den tidspress
som idag råder.
I övrigt menar Anders Ahlerup att Libra.se
inte har någon svaghet utan att problemen
uppkommit i samband med konverteringar
vilket är normalt när det gäller så stora och
omfattande system. Nu är systemet trimmat
och uppgraderat och i mitten av november
släpptes den senaste versionen av Libra.se.
På frågan om Axiells egna resurser räckt för
att komma tillrätta med problemen i Umeå
så erkänner Ahlerup att det kanske behövts
mer.
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har ni något om
poststrukturalismen?

då ska vi se. hoppsan!
öh… jag tror att det är bäst
om du tar det med vaktis,
det är han som har hand om
postsorteringen.

Illustration: paolo sangregorio

– Under den extrema situationen eller rättare sagt pressade situationen hade det varit
önskvärt om vi haft mer resurser för att kunna jobba riktigt koncentrerat och bra. Men så
är det väl på de flesta slimmade arbetsplatser
i dag.
Jerk Sintorn, vd för Axiell Bibliotek AB
Sverige, håller dock inte med.
– Vi har haft inkörningsproblem med det
nya systemet. Även på de bibliotek i Finland
som har Libra.se har det varit liknande problem så det är inget vi försöker dölja. I Umeå
har det tyvärr varit en mängd andra faktorer
som olyckligtvis skett samtidigt t ex semestertider, hårddiskar som kraschat och buggar vilket förvärrat problemen och fördröjt åtgärder.
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Det är väl ändå Axiells ansvar att systemet fungerar. Har ni sålt en produkt som inte är färdig?
– Ett datasystem är aldrig färdigt utan utvecklas ständigt. Men vi har läget under kontroll. Tillsammans med biblioteksledningen
har vi satt upp en åtgärdsplan som inom kort
ska fullföljas.
Det är väl ändå ert ansvar att ni säljer en produkt
som ska fungera?
– Det är ett ansvar.
Ert ansvar?
– Ingen tvekan om att det är vårt ansvar.
Sundsvalls stadsbibliotek skulle ha installerat Libra.se den första veckan i oktober

men har skjutit fram det till början av februari nästa år. Enligt bibliotekarie Hans Fredriksson är det enbart av praktiska skäl som
man skjuter fram installeringen.
– Vi ville ha minst tre veckor på oss under
själva konverteringsfasen och det kunde inte
Axiell garantera. Men på sikt tror vi att det
kommer bli ett mycket bra system.
– Personligen tror jag att man får räkna
med strul under en tvåårsperiod när man installerar ett helt nytt stort datasystem. Det är
varken Axiells fel eller bibliotekens. Det är
bara ett faktum att det är så.
Åsa Ekström

Nu kan rätt artikel hittas hemma.

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

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

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

Vill du veta mer om ArtikelSök och de olika
abonnemangen?

ArtikelSök® har länge varit genvägen till miljoner
kvalitetssäkrade artiklar från 15 dagstidningar och
550 tidskrifter. På biblioteket.

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

Välkommen till oss på BTJ.
www.btj.se Telefon 046 18 00 00
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Sex av tio kommuner
fortfarande utan biblioteksplan
Ekerö har det inte. Inte heller Hallstahammar och Sunne. Och de är
inte ensamma, närmare 60 % av landets kommuner har fortfarande
ingen biblioteksplan. Det visar Svensk Biblioteksförenings kartläggning som nu genomförts för tredje gången.

E

nligt bibliotekslagens sjunde
paragraf ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta
planer för biblioteksverksamheter.
Men efter tre år har alltså sex av tio kommuner fortfarande inte antagit några planer för
sin verksamhet. Inalles handlar det om 171
kommuner som antingen inte gjort någonting alls (28 stycken) eller som påbörjat ett arbete som inte slutförts (143 stycken). 119 kommuner har i dagsläget en biblioteksplan och
det är 54 fler än den senaste kartläggningen
som gjordes förra året vid samma tid, dvs i
oktober 2006.
Första gången som Svensk Biblioteksförening genomförde en biblioteksplanekartläggning var i januari 2006. Då hade endast
42 kommuner biblioteksplaner, hela 241
kommuner hade ingen plan. Sett ur det perspektivet har en avsevärd förbättring skett
men det är ändå anmärkningsvärt att närmare 10 % av landets kommuner på tre år inte
gjort någonting alls åt saken. Vad kan den
senfärdigheten bero på?
– Dels tror jag det beror på avsaknaden av
nationella mål och strategier för bibliotekspolitiken som man kan luta sig mot, dels på
att biblioteksfrågorna inte prioriteras tillräckligt i den lokala politiken. Biblioteken
som finns är oftast mycket uppskattade och
är ofta faktiskt den kommunala verksamhet
som kommuninvånarna är mest nöjd med.
Då är det nog lätt hänt att hälsan tiger stil,
även om det verkligen inte saknas utmaningar för biblioteken och bibliotekspolitiken.
Antalet bibliotek minskar i antal, närheten
försämras, nyinköpen är för låga, bokbestånden tunnas ut, läsandet minskar och läsförståelsen sjunker, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.
Kan det t ex vara så att många kommuner har ett
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kulturpolitiskt strategidokument och därmed
också anser att de har en biblioteksplan?
– Ja, så kan det säkert vara. Men ett kulturpolitiskt strategidokument kan inte ersätta en
biblioteksplan. Bibliotek är både kultur OCH
kunskap och de strategier som krävs för att
manövrera i den sammansatta komplexiteten förtjänar en egen diskussion och en egen
plan.
Bryter de kommuner som inte antagit någon plan
mot lagen?
– Ja. Lagen är tydlig – bibliotekshuvudmännen ska anta planer för biblioteksverksamheten.
Kommer Svensk Biblioteksförening att uppvakta
de 28 kommuner som inte gjort någonting alls på
de här tre åren?
– Ja, vi kommer att tillskriva kommunledningarna.
En biblioteksplan är ett redskap för att
strukturerat och i samverkan ta tillvara de
biblioteksresurser som finns. Den kan användas för att skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera utveckling på
biblioteksområdet. Enligt Svensk Biblioteksförenings definition av en biblioteksplan är
den ett politiskt förankrat styrdokument
som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för
hur dessa behov ska tillgodoses. Biblioteksplanen ska förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet beträffande utbildning, omsorg, vård och näringsliv. En biblioteksplan antas av en kulturnämnd eller av kommunfullmäktige.
I Svensk Biblioteksförenings biblioteksplanekartläggningar har de kommuner som
antagit en biblioteksplan markerats med
grönt och de som ännu inte har någon plan
med rött. Gulmarkerade är alla de som fått ett
uppdrag att ta fram en plan men som ännu

inte hunnit börja eller de som är färdiga men
där planen ännu inte antagits i nämnd.
Om ett år kommer Svensk Biblioteksförening att göra en ny kartläggning, enligt
Niclas Lindberg.
– Det kommer vi att göra eftersom resultatet fortfarande är för dåligt. Nära 60 % av
kommunerna saknar fortfarande en antagen
biblioteksplan. Eftersom Sverige saknar en
nationell bibliotekspolitik och en ansvarig
myndighet så finns det otroligt nog ingen annan som följer upp hur lagstiftningen efterlevs, säger han.
Hela kartläggningen presenteras på Föreningsnytt sidan 38.
Henriette Zorn

”Röda” kommuner som ännu inte påbörjat arbetet med biblioteksplaner
Arboga
Arjeplog
Arvika
Avesta
Borlänge
Båstad
Ekerö
Eksjö
Forshaga
Gnosjö
Gullspång
Gällivare
Hagfors
Hallstahammar
Halmstad
Kil
Kungsbacka
Kungsör
Leksand
Malå
Mölndal
Nordanstig
Sjöbo
Sunne
Varberg
Vilhelmina
Älmhult
Älvdalen
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Processorienterat arbete:

Kejsarens nya kläder eller
hållbar metod för effektivisering?
Intresset för processorienterat arbete är stort inom bibliotekssfären. Men vad är det egentligen?
Vad står begreppet för och hur använder man sig av det på biblioteken?
Foto: Orasis

Stockholms universitetsbibliotek började år 2000 tillämpa processorienterat arbete i liten skala.

Bokens väg från återlämning till hylla tog för
lång tid. Fjärrlånen tog också för lång tid.
Det var två flöden som enligt Anne Järvinen, biträdande överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek, ”fungerade så
pass dåligt för användarna att det åtminstone inte kunde bli sämre”. Den utgångspunkten, att man inte hade något att förlora, gjorde att Stockholms universitetsbibliotek år
2000 ”började lite smått” med att tillämpa
processorienterat arbete.
Anne Järvinen förklarar den för utomstående inte helt glasklara termen, som också
kallas processinriktat eller processbaserat
arbete, i två huvudpunkter: man tittar på arbetsflöden och man arbetar ”kundinriktat”.
För en utomstående betraktare kan det
verka svårförståeligt att just bokens väg till
hyllorna kan vara ett så stort problem för just
bibliotekarier, men Anne Järvinen försäkrar
att så var fallet.
– Vägen till hyllan hade blivit oöverblick8 biblioteksbladet [09:2007]

bar, böcker ”fastnade” på vägen, vi hade
mängder av bokvagnar och alla letade hela tiden efter böckerna.
Hade sub inte kunnat komma till rätta
med det i alla fall, med hjälp av någon annan
metod eller andra åtgärder? Anne Järvinens
svar blir ett bestämt nej. Det hade funnits
medvetenhet om problemet och förslag till
lösningar, men det var förslag som krävde
storskaliga förändringar.
– Processorienterat arbete är ingen magisk
formel, det är att införa en helhetssyn som
dittills hade saknats hos oss.
Vad man gjorde mera konkret var att övervaka och kartlägga böckernas väg, i detalj
och utan undantag, man noterade så fort någon rörde boken. I dag fungerar fjärrlånen
igen och böckerna går snabbare och lättare
att hitta.
Om sub började i liten skala så kan Riksdagsbiblioteket sägas ha gjort tvärtom. Där
är processinriktningen en del av en större

omorganisation som i november i år ska fungera i praktiken. Överbibliotekarie Gunilla
Lilie Bauer berättar att man började med stora, övergripande frågeställningar kring verksamheten.
– Vilka är vi till för? Vad skapar vi för värde
för dem? Vi brukar svänga oss med uttryck
som ”kunden i centrum” men det är inte alltid vi jobbar så.
Hon citerar Christine Lindmark på Kungl.
biblioteket som sagt att processorienterat arbete är att ”lägga örat mot rälsen”, ett uttryck
som Gunilla Lilie Bauer tycker är mycket bra i
sammanhanget.
Och på Riksdagsbiblioteket tog man alltså
det stora greppet eller rättare sagt två större
grepp parallellt, dels en processorientering
som ledde till ny organisation, dels processorientering gällande olika rutiner.
– Här fanns en unik situation, det fanns ett
uppdämt behov av förändring och personalen förväntade sig förändring, det fanns en
unik medvind att fånga upp.
Ett antal förslag till ny organisation lades
fram, alla fick komma med synpunkter och
slutligen kunde den nya organisationen sjösättas, med nya sektioner och färre chefsnivåer. På frågan om hur det nu fungerar i praktiken säger Gunilla Lilie Bauer att ”vi är inne i
kaosstadiet”.
– Alla försöker hitta nya arbetssätt och det
uppstår nya relationer. Det kräver löpande
diskussioner, vilket vi bland annat för i form
av nyinrättade rundabordsmöten.
Intresset för processorienterat arbete kan
sägas vara stort inom bibliotekssfären, inspiration och initiativ kan komma från enskilda
medarbetare, som på sub, man talar gärna
om ”eldsjälar”. Det kan också initieras av en
ny chef (som på Riksdagsbiblioteket), men
det finns också en mer officiell uppmuntran
av arbetssättet.
Verva, tidigare Statens Kvalitets- och Kompetensråd, har i sitt uppdrag att genomföra
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ett politiskt beslut som handlar om att staten, myndigheter och institutioner, ska processinrikta sin verksamhet.
Lars Stigendal, som arbetar med ”processbaserad verksamhetsutveckling och styrning” på Verva, berättar att begrepp och metod dök upp i mitten av 1990-talet, men att
det före det har en lång historia inom industrin.
– Det handlar om att betrakta sin verksamhet som process, om att förstå sina processer
och genom det upptäcka effektivitetsbrister.
Det kan låta enkelt i teorin, men är kanske
inte alltid lätt i praktiken. Det kan också finnas ett motstånd i existerande strukturer, det
finns alltid vinnare och förlorare i den här
sortens omorganisationer.
Ambitionen är att medborgaren eller vilket man oftast säger, kunden, ska uppfatta
olika slags service som effektiv och rättssäker. Verva håller kurser och utbildningar, exempelvis för universitetsbibliotek, men Lars
Stigendal understryker att Verva ”inte jobbar
som konsulter”. Införandet av processinriktningen är frivillig och bygger på det Stigendal kallar lokalt beslutade modeller.
Det är lätt att känna igen både det som berättas från sub och Riksdagsbiblioteket och
från Vervas intentioner när Pablo Tapia, föreståndare på Biblioteket Hälsa och Samhälle
och Odontologiska biblioteket vid Malmö
högskola och tillika dik-representant, berättar om nyorganisationen i Malmö.
Sedan 2005 har man där, efter en ”mötesintensiv förberedelsetid”, frångått den traditionella organisationen till förmån för arbete
i team. Man betonar ”proaktivitet”, när det
gäller att veta vad kunderna vill ha och hur de
uppfattar servicen och man har effektiviserat; ”förr var det väldigt många som gjorde
alla saker”. Igenkännligt, men i Malmö kallas
det inte processorienterat, man kallar det
istället teambaserat.
Så vad är då egentligen processorienterat/

På Riksdagsbiblioteket, där Gunilla Lilie Bauer är chef,
tog man det stora greppet när det gäller ett processorienterat arbetssätt, eller rättare sagt två större grepp
parallellt: dels en processorientering som ledde till ny
organisation, dels processorientering gällande olika
rutiner.

– Att ha ett nytt namn på en metod och hänvisa till att
många andra arbetar på det viset, är också ett sätt att
ge auktoritet åt förändringen. Man lånar helt enkelt den
auktoriteten utifrån till det man vill göra, säger Nils
Brunsson, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm som ägnat decennier åt organisationsforskning.

processinriktat/processbaserat arbete? Finns
det någon ”oberoende” definition som särskiljer detta från andra arbetssätt och andra
omorganisationer?
Nils Brunsson är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och
har ägnat decennier åt organisationsforskning. Han betonar att han inte är specialinriktad på just processinriktat arbete, däremot är han väl förtrogen med den som en av
många (om)organisationstrender.
– De gemensamma dragen för nya arbetsmetoder är att de eftersträvar rationalitet och
effektivitet.
Om någon, trots talet om rationalitet,
tycker att begreppet ”processorienterat arbete” är vagt och tolkningsbart så är det, enligt
Nils Brunsson, just det som är meningen.
Vagheten gör det lättare att införa något nytt.
– Nya arbetssätt bör därför från början ha
ett abstrakt namn, då är de lättare att förankra. För vem kan vara emot ”målstyrning” eller
”kvalitet” eller ”fokus på kunden”? Därefter
kan det bli mer konkret vad ledningen vill
och då har de redan åtminstone några med
sig, säger Nils Brunsson.
– Att ha ett nytt namn på en metod och
hänvisa till att många andra arbetar på det viset, är också ett sätt att ge auktoritet åt förändringen. Man lånar helt enkelt den auktoriteten utifrån till det man vill göra, för naturligtvis har cheferna alltid avsikter med
omorganisationer.
– Risken att det nya uppfattas som under-

betyg åt tidigare arbete kan elimineras genom att man säger sådant som att ”nya tider
kräver nya arbetssätt”, utan att behöva fördjupa sig nämnvärt i om tiderna egentligen
är så väldigt nya…
Nils Brunsson avfärdar absolut inte tanken att en ny metod och ny organisation, som
exempelvis processorienterat arbete, kan
leda till effektivitet och rationalitet.
Men organisationsforskningen har aldrig
lyckats få fram hållbara belägg för om eller
hur dessa metoder fungerar. I jakten på rationalitet finns också det paradoxalt irrationella. I sin bok ”Mechanisms of hope – maintaining
the dream of the rational organization” belyser
Nils Brunsson förhoppningar om något annat
och bättre som betydande drivkraft i omorganisationer.
– Det är mycket svårt, i princip omöjligt,
att vetenskapligt mäta effekter av omorganisationer. Helt enkelt eftersom man inte vet
vad som skulle ha uppnåtts i alla fall, utan ny
metod, och vad som beror på tidpunkt och på
inblandade personer.
– Processinriktat arbete är mycket hett
just nu, ”alla” talar väl för det. Det brukar
ändra sig senare, när något annat, en annan
arbetsmetod ska införas. Och det kommer
garanterat att ske, man är ju aldrig i längden
nöjd med ett nytt arbetssätt. Den perfekta
metoden finns förstås inte heller, men det innebär, konstigt nog, inte att man slutar hoppas på en sådan, säger Nils Brunsson.
MarieLouise Samuelsson
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Mötet mellan
praktik och forskning
– en kulturkrock?
Varför fungerar dialogen mellan fält och forskning så dåligt? Anna Kåring Wagman söker tänkbara förklaringar och sammanfattar lösningar utifrån några seminarier där frågorna har diskuterats.
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et finns en bild av att kommunikationen mellan praktiskt verksamma bibliotekarier och den
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen fungerar dåligt.
Bibliotekarierna anser ibland att det forskas
om fel saker och att forskningen är svårtillgänglig. Representanter för forskningen menar å sin sida att man gör så mycket man förmår med de resurser man har och att praktikerna kanske inte alltid använder sig av den
forskning som finns.
Varken praktiker eller forskare nöjer sig
dock med att bara konstatera detta, vilket är
glädjande. Under 2007 har frågan diskuterats
vid flera tillfällen: vid workshopen Samspel
mellan praktik och forskning anordnad av bhs
i mars, under en förmiddag på Biblioteksdagarna i Stockholm i maj och vid bhs-konferensen Mötesplats inför framtiden i oktober.
Forskare och praktiker har träffats för att
samtala om hur bilden uppstått och för att
hitta fruktbara sätt att samarbeta.
Flera förklaringar till varför både fält och
forskning är missnöjda med samarbetet har
presenterats vid dessa tillfällen. En är det
Biblioteks- occh informationsvetenskapliga
ämnets ställning. b&i-vetenskap är ett relativt nytt akademiskt område, sprunget ur
bibliotekarieutbildningen. Det gör att det
finns förväntningar på att forskningsfrågorna ska utgå från bibliotekens verksamhet och
att forskningsresultaten främst ska användas för att underlätta det dagliga arbetet på
biblioteken. Forskningen å sin sida menar att
b&i-forskning också kan rättfärdigas utifrån en vidare samhällshänsyn, alldeles oavsett om resultaten går att använda praktiskt
eller ej. Universitetsämnet måste få tid att
hitta sin identitet och etablera sig som vetenskaplig disciplin. Dessutom måste man häv-
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da sig gentemot andra akademiska områden;
ämnet är så litet att man inte har egna representanter i forskningsråden och måste därför ägna mycket tid och kraft åt att motivera
sina forskningsfrågor. Trots detta får man
jämförelsevis blygsamma anslag och kan
inte göra allt man önskar.
Olika kulturer kan vara en annan förklaring. Som någon sade på workshopen i mars:
mötet mellan praktiker och forskning är ett
möte mellan en muntlig konsensuskultur
med kvinnliga förtecken och en skriftlig, hierarkisk och traditionellt manlig kultur.
Ett tredje förhållande som kan ha påverkat
relationen är att de svenska biblioteken står
inför många utmaningar samtidigt som de
saknar ett gemensamt utvecklingsorgan eller
en central myndighet som pekar ut färdriktningen. Uppgiften att analysera bibliotekens
funktion igår, idag och i framtiden hamnar
därför delvis hos forskningen. Men den svenska forskningen har inte tagit på sig det uppdraget och har heller inte resurser att göra det.
Ytterligare en anledning som nämnts är
att fältet ibland fäster för stor vikt vid forskningen. Bibliotekarierna borde komma till
insikt om att de har den bästa kompetensen
när det gäller den egna verksamheten. Forskningen kan inte berätta för praktikerna hur
de ska lösa sina problem – den sakkunskapen har bibliotekarierna bättre än någon annan – och forskningens uppgift är ofta att
formulera nya frågor snarare än att ge enkla
svar.
Det kan alltså finnas flera tänkbara och
helt rimliga förklaringar till att yrkesverksamma och forskare har olika förväntningar
på hur samarbetet ska se ut. Men vad kan
man göra för att underlätta mötet? Hur kan
forskare bli bättre på att förmedla sina resultat och hur kan praktiker arbeta för att ta till

sig forskning? Vid Mötesplats inför framtiden
presenterades flera positiva exempel.
Ett exempel på att forskare vinnlägger sig
om att göra sina resultat tillgängliga presenterades av Louise Limberg. Hon berättade att
hon i en kommande artikel har valt att fokusera på vad i hennes resultat som kan vara användbart för fältet. Limberg har undersökt
vilka faktorer som fungerar när man undervisar i informationssökning och informationsanvändning och hur undervisningen
bäst kan utformas. Limberg fann särskilt tre
faktorer som var viktigare än andra: att eleven kommer fram till undersökningsbara
frågor, att fokus riktas mot hur eleven värderar och använder källor (snarare än hur han
eller hon hittar dem) och att lärare och elever
är någorlunda överens om vad eleven ska lära
sig av uppgiften.
Ett annat exempel presenterades av Ola Pilerot som ställt sig frågan vad forskningen
kan bidra med när man vill utveckla undervisningen i informationssökning. Pilerots slutsats är att forskningen kan hjälpa bibliotekarien att ha ett kritiskt förhållningssätt till de
rådande undervisningsrutinerna. Den kan
också ge information om förkunskaper och
behov hos de grupper man ska undervisa.
Vid Mötesplats för framtiden gavs också exempel på att praktikerna försöker bli bättre på
att tillägna sig forskningsresultat. Malin Ögland, bibliotekschef i Håbo, beskrev hur hon
arbetar med kopplingen mellan praktik och
forskning. Ögland betonade särskilt arbetsledningens roll: bibliotekschefen måste visa
att forskningsbevakning är viktigt och låta
det ta tid. Ett sätt att göra det är att inrätta så
kallade tidskriftsklubbar. Dessa innebär att
personalen läser vetenskapliga artiklar, som
man diskuterar gemensamt. Sedan tillämpar
man de resultat och perspektiv man anser till-

för något i den praktiska verksamheten (om
tidskriftsklubbar, se även bbl nr 6/2007).
Ytterligare ett exempel är Regionbibliotek
Stockholm, som i sitt dagliga arbete försöker
länka samman praktik och forskning. Regionbiblioteket inbjuder ofta forskare, både
till sina öppna föreläsningar och till sina olika utbildningar. Den här hösten har man till
exempel bjudit in en doktorand som berättat
om sitt pågående projekt. Och man är inte
främmande inför att ta del av annan vetenskap än b&i-forskning. Bland annat har
hjärnforskaren Martin Ingvar gästat regionbiblioteket och talat om läsinlärning ur ett
neurologiskt perspektiv.
Svensk Biblioteksförening arbetar aktivt
för att främja mötet mellan praktik och
forskning. För att nämna några exempel: På
föreningens hemsida finns länkar till b&iinstitutionernas publikationer, inklusive
uppsatser, vilka man numera lätt kan söka
sig fram till med hjälp av ämnesord. På hemsidan finns också en länk till nationella xjobbpoolen, där representanter från ”verkligheten” kan komma med förslag till uppsatsämnen och examensarbeten. Föreningen gör
också nedslag i forskningen – under 2007 har
en genomgång av undersökningar om bibliotekens samhällsekonomiska nytta sammanställts och närmast på tur står ämnen
som bibliotekarieprofessionen och folkbildningsbegreppet. Forskningspresentationer
är ett viktigt inslag vid föreningens konferenser och seminarier och kommer förstås
att vara så även i framtiden. Föreningen planerar dessutom en större insats för att fånga
upp praktikernas förslag till forskning. Håll
utkik på hemsidan och i bbl så kommer
snart mer information.
Anna Kåring Wagman
Utredare Svensk Biblioteksförening
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Nytt stadsbibliotek i Stockholm:

”Dikthörnan och Nosce te Ipsum
är de starkaste förslagen”
Öppet och informellt är inte samma sak som lättillgängligt, konstaterar Ola Andersson när han går
igenom de sex förslagen till ett nytt stadsbibliotek i Stockholm. Den 16 november utsågs vinnaren.
”Ursäkta, vet’u var man lämnar tillbaka
böcker?”
Jag är på väg ut ur rotundan i Stockholms
Stadsbibliotek där jag studerat de sex förslag, som valts ut och bearbetats i den andra
omgången av tävlingen om dess tillbyggnad,
när jag hejdas av frågan och tittar upp. Killen
som frågar är ung och hans ljusblå jacka kontrasterar elegant mot hans svarta hy. Han ser
ut som sinnebilden för just den publik jag föreställer mig att stadsbibliotekarien Inga
Lundén vill nå med sin idé om ett öppnare
bibliotek.
Jag ser mig om och konstaterar att
Asplunds utlåningsdisk är borta. Istället
finns det ett litet kontorslandskap med bibliotekarier vid vanliga skrivbord framför vilka biblioteksbesökarna köar, och jag måste
erkänna att jag inte har den blekaste aning
om var man lämnar tillbaka böcker. Senare
berättar någon för mig att man stoppar in
dem i ett hål i väggen någonstans i bottenvåningen.
Jag förstår mycket väl ambitionen att biblioteken idag måste handla om andra saker
än bara böcker, att biblioteket måste svara
mot dagens krav och dagens politikers krav,
att det ingår i bibliotekssveriges uppdrag att
inte framstå som dammiga och ålderdomliga
i dessa digitala tider. Men det är intressant att
jag får frågan just precis som jag läst in mig
på bearbetningarna av de sex förslag som
gått vidare i andra omgången av tävlingen
om hur Stockholms stadsbibliotek skall bli
ett öppnare och mer tidsenligt bibliotek. Det
visar att ett öppet och informellt bibliotek
inte alls är samma sak som ett lättillgängligt
bibliotek, öppet för alla. Ju mer informell en
omgivning är, ju större blir kraven att kunna
läsa koderna, på förhandskunskap om hur
det fungerar. Asplunds centralt placerade
biblioteksdisk kanske såg lite för sträng, lite
för tydlig ut. Men det är lättare att skrämma
bort besökare genom att göra dem osäkra än
genom att vara tydlig.
Guggenheim-museet i New York må ha en
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världsledande museiverksamhet, men de
flesta känner det ändå som en byggnad, ritad
av Frank Lloyd Wright. Så är det med många
institutioner. Är Operan i Sydney en byggnad eller en institution? Likadant är det med
Stockholms Stadsbibliotek. Det är inte bara
en kommunal verksamhet bland andra utan
också en byggnad som skrivit in Stockholm i
arkitekturhistorien. Hur förhåller sig då de
sex förslagen till detta problem? På väldigt
olika sätt, visar det sig.
Det är lätt att förstå på vilka grunder förslaget ”The Book Hill” kvalificerat sig till
andra omgången. Det är en mycket funktionell byggnad, inspirerad av det nya biblioteket i Seattle i allmänhet och dess arkitekt
Rem Koolhaas i synnerhet. Biblioteket är utformat som en lång ramp som likt en serpentinväg klättrar upp för Observatoriekullen.
Det är överskådligt och handen som ritat ser
ut att vara van vid bibliotek. Lika lätt är det
att inse varför det vore en oåterkallelig katastrof om det valdes ut för att genomföras.
Den som ritat det tycks helt ointresserad av
Asplunds arkitektur, dess sammanhang och
Stockholm överhuvudtaget. Istället behandlar förslaget huvudbyggnaden som vilken
gammal uttjänt byggnad som helst att våldföra sig på. Att förslaget dessutom skapar en
gigantisk ramp upp mot Observatoriekullen
är i teorin banalt, i praktiken något ännu värre. Det är lätt att föreställa sig hur ödsligt
denna stenöken kommer att vara även under
de mest inbjudande omständigheter, och hur
mördande ödslig den kommer att vara mellan november och april. Och om ni inte har
fantasi nog att föreställa er det, kan ni åtminstone tänka er det onödiga hål i bibliotekets
driftbudget som snöröjningen av detta betongdäck kommer att gräva. Hur lockande
den inre organisationen av biblioteket än är:
”The Book Hill” är det allra mest hänsynslösa
förslaget av de sex. Men även de mer respektfulla förslagen ”Delphinium” och
”Blanket” gör samma misstag.
Stadsbiblioteket ligger inte där det ligger

av en slump. Byggnaden är ingen solitär, likgiltig för sin omgivning. Den är en raffinerad
komposition runt Observatoriekullen. I denna ingår inte bara förhållandet till Adolf
Fredriks kyrka, som sedd från stadsbibliotekets södra entré mot Observatorielunden bildar fond i andra ändan av Saltmätargatan.
Där ingår inte bara Handelshögskolan, Observatorieparken och Obersvatoriet i vars
mittaxel centrum i rotundan är placerad. Där
ingår också den raffinerade vridningen av
biblioteksbyggnaden så att den ligger vinklad mot Sveavägen och Odengata, och där ingår framförallt annexbyggnaderna längs
Odengatan. Stadsbiblioteket har tre framsidor, en mot parken, en mot Odengatan och så
den viktigaste som markeras med den långa
rampen mot Sveavägen och trappan upp till
rotundan, den som gör att man när man
kommer in redan står i byggnadens centrum
omgiven av böcker. Den västra sidan mot annexen är däremot en baksida, avsedd att vända sig i den serie gårdar som bildas mellan
annexen.
”Delphinium” och ”Blanket” utplånar annexen längs Odengatan och ställer ut huvudbyggnaden som vore den ett utställningsföremål och hörnet Sveavägen och Odengatan
ett museum. Den reduceras till en trofé, berövad sin roll i den komposition den är en integrerad del av. Dessa två förslag har inte heller någon klar och tydlig organisation, i synnerhet inte ”Delphinium”. Det består huvudsakligen av ett gigantiskt skivhus, högre än
den nuvarande byggnaden. Den sträcker sig
upp på kullen och är så hög att den till och
med uppe på kullen är tre våningar hög. Varför juryn bland de elvahundra förslagen
plockat ut just detta är svårt att begripa.
Av de tre återstående var ”Cut” ett av de intressantaste i den första omgången. I det förslaget bibehölls annexbyggnaderna och tillbyggnaden gestaltades som ett snitt i Observatoriekullen, där snittytorna utgjorde bibliotekets glasfasader. Redan i första förslaget
anade man dock att konsekvenserna för den

inre organisationen skulle bli svåra att bemästra, vilket besannats i andra omgången.
Det eleganta snittet har helt förlorat skärpan.
Som en klumpigt uppskuren prinsesstårta
säckar Observatoriekullens sluttning ihop så
att annexen står nedsjunkna i en gräsklädd
slänt, underminerad av biblioteket. Organisationen invändigt fungerar kanske, men entrén är dold och vägen dit är över hundra meter från Odengatan.
Förslagen ”Dikthörnan” och ”Nosce te Ipsum” är utan tvekan de starkaste förslagen.
”Dikthörnan” har dock ett allvarligt fel. Det
river annexet närmast biblioteket och exponerar okänsligt huvudbyggnadens baksida.
Men det är ett fel som är lätt att avhjälpa. Det
rivna annexets plats har lämnats obebyggd
och markerats av en yta i svartpolerad granit
med fontäner, ett rätt pretentiöst grepp som
”Dikthörnans” eleganta inglasning av Observatoriekullens hörn klarar sig bättre utan.
Här finns till och med plats för det som är det
återstående förslaget, ”Nosce te Ipsums”,
trumfkort.
”Nosce te Ipsum” uttyds ”Känn dig själv”
och är intressant på flera sätt. Istället för den
spektakulära och innehållslösa formcirkus
utan hänsyn till sammanhang och omgivning som dominerat den internationella arkitekturscenen så länge är det ett känsligt
och innehållsrikt förslag som vittnar om ett
intresse för böckernas värld som lyser med
sin frånvaro i de övriga förslagen. Men det
viktigaste är att det inte bara bevarar
Asplunds komposition, utan också fullbordar den.
I Asplunds ursprungliga plan för biblioteket ingick ytterligare ett annex längs Odengatan som aldrig blev byggt. ”Nosce te Ipsum” trumfkort är att det fullbordar kompositionen genom att bygga den fjärde flygeln
och placerar en framskjuten och tydlig entré
framme vid Odengatans trottoar. Sedan utnyttjar den utrymmet bakom de befintliga
annexen till att skapa en entréhall som dels
förbinder det gamla och det nya via en trappa
inne i rotundans vägg, dels för vidare till ett
boktorn på den del av tomten som ligger
längst upp mot väster, bakom det annex som
ligger längst bort från huvudbiblioteket. I en

”Dikthörnan” har ett allvarligt fel. Det river annexet närmast biblioteket och exponerar okänsligt huvudbyggnadens
baksida. Men det är ett fel som är lätt att avhjälpa, skriver Ola Andersson.

”Nosce te Ipsum” uttyds ”Känn dig själv”, förslaget inte bara bevarar Asplunds komposition utan fullbordar den också.

öppning i dess inre slingrar sig en flack trappa upp mellan våningarna som hyser konst
och vetenskap. Det ser ut lite som Aaltos akademiska bokhandel i Helsingfors, men smalare och högre.
Här har vi ett förslag som förenar de två
viktigaste krav som måste ställas på en omdaning av stadsbiblioteket. Det bevarar bibliotekets arkitektur och löser samtidigt de
nya krav som dagens verksamhet ställer, så
att verksamheten kan vara kvar och låter därmed byggnaden leva vidare, inte bara som ett
monument utan som levande arkitektur. Det
är möjligt, kanske troligt, att ”The Book Hill”
bättre tillfredsställer dagens funktionella
krav på ett bibliotek. Men inte på något sätt

som motsvarar de krav som morgondagen
tveklöst ställer på oss: att låta även framtiden
ta del av ett viktigt verk i den internationella
arkitekturhistorien och ett huvudverk i den
svenska arkitekturhistoriens, inte bara som
ett monument utan som ett levande bibliotek.
Och det är naturligtvis ett måste. Kan inte
stadsbiblioteket som institution ens bevara
sin egen byggnad är det svårt att förstå hur
den kan bevara sin trovärdighet som kulturell mötesplats, eller som kulturinstitution
överhuvudtaget.
Ola Andersson
Arkitekt SAR/MSA
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Stockholms stadsbibliotek

Ett monument över tjugotalets drömmar
Foto: Stockholms stadsmuseum

Stockholms stadsbibliotek kring 1938, tio år efter invigningen den 2 april 1928.

En privat donation möjliggjorde grundandet av Stockholms stadsbibliotek. Mats Myrstener skildrar hur turerna gick kring tillkomsten
av biblioteket som öppnades i Gunnar Asplunds byggnad för snart 80
år sedan.

N

ästa år fyller Stockholms
stadsbibliotek 80 år. Då vet vi kanske också hur den kommande tillbyggnaden till huvudbiblioteket
kommer att se ut, vare sig den heter ”Cut”,
”Delphinium”, eller det mer prosaiska
”Dikthörnan”. Historien går i och för sig
längre tillbaks än 1928, men låt oss börja där.
Vi kan försöka dra oss till minnes hur den
stora invigningen av Huvudbiblioteket såg
ut. Måndagen den 2 april 1928 öppnades portarna inför en ringlande kö förväntansfulla,
en kö som ringlade sig ända ner till basaren
på Sveavägen. Valter Ahlstedt, som senare
skulle komma att arbeta på ssb i inte mindre
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än trettiosex år, var tjugo år och stod som
nummer två i kön. Han berättade för mig ett
år innan han dog, vid 96 års ålder, att han
hade överväldigats av den höga rymden och
böckernas rader som klättrade upp efter väggarna i våning på våning, och ljuset från taket som flödade ner från den katedralslika
kupolen i stora utlåningshallen. Jag tänker
mig att en hockeytokig liten kille som går in i
Globen i Stockholm för första gången med
den väldiga Jumbotronen i taket skulle ha
gjort lika stora ögon! Valter hade i alla fall till
slut, efter flera timmars rekognoscerande,
lånat Tolstojs Anna Karenina, bägge banden.
Personalen var en smula ”dagen efter” på

öppningsdagen. Man hade nämligen underhållit särskilt inbjudna gäster från Sverige
och Norden i två dagar, på lördagen och söndagen, före öppningsdagen. Ett antal tal
hade hållits, den moderna hissen hade prövats, huset synats från golv till tak, och man
hade ätit och druckit vin i stora utlåningshallen och umgåtts till långt in på natten. Öppnandet hade skjutits upp flera gånger, filialen på Södermalm, som först låg på Götgatan
48 innan den 1939 flyttade till Medborgarhuset, hade öppnats redan på hösten 1927.
Bakgrunden var ganska besvärlig. Stockholm hade vid början av nittonhundratalet
ett tjugotal olika folkbibliotek innanför tullarna. 1905 kom det första statliga bidraget
till folkbiblioteken i Sverige, men det var så
litet, 75 kronor i inbundna böcker, att de större biblioteken inte ens brydde sig om att
söka. Två år senare beslutade Stockholms
stadsfullmäktige att ge kommunala bidrag

Foto: Stockholms stadsmuseum

till folkbiblioteken i Stockholm. Det största,
det socialdemokratiska Stockholms arbetarebibliotek, bestämde sig efter visst övervägande, att söka. Föreståndaren, Fredrik Nilsson, var en varm anhängare av ett ”centralbibliotek” i Stockholm.
Han hade 1903 besökt Nordens största
folkbibliotek, Det Deichmanske bibliotek i
Kristiania (Oslo), och imponerats. 1905 beskrev han det i en artikel i bbl:s föregångare,
Folkbiblioteksbladet, och önskade sig ett lika
stort och mäktigt stadsbibliotek i Stockholm. På 1920-talet var Stockholm den enda
huvudstaden i Europa som saknade ett stadsbibliotek.
1909 väckte så en apotekare Enell en motion om ett ”centralbibliotek” i Stockholm.
Bakom Enell stod med all säkerhet bibliotekspionjären Valfrid Palmgren, Enell hade
till och med bifogat till motionen Palmgrens
stridsskrift Bibliotek och folkuppfostran som
utkommit samma år. Både Enell och
Palmgren tillhörde högerpartiet Allmänna
valmansförbundet (föregångare till dagens
moderater). Folkbiblioteksbladets redaktör
Axel Hirsch, politiskt liberal, stödde, liksom
Fredrik Nilsson, motionen. Men fortsättningen blev ändå knagglig.
Argumentationen var tydlig. Centralisation och effektivitet, nedbringande av de
kommunala kostnaderna för bidragen till de
tjugotalet bibliotek som fanns i Stockholm,
ett slag för folkbildningstanken, och stöd till
utbildningen vid stadens skolor. Kungliga
biblioteket, som lånade ut (även till hemlån)
böcker ur sitt svenska bestånd, klagade på att
detta slets allt för mycket. Den danske folkbildaren Schack Steenbergs bok Om folkbibliotek som utkommit några år tidigare talade
om välsignelsen av goda böcker, som motvikt
till brottslighet, otukt, laster och lättja.
1910 tillsattes en utredning, som Palmgren
sattes att skriva. Men den föregicks av en
hätsk och olycklig diskussion i stadsfullmäktige, där Palmgren nu invalts på högerns
mandat. De ledande liberala folkbildningsmännen i Stockholm, läkaren Knut Kjellberg
och litteraturhistorikern Karl Warburg hade
svårt att släppa initiativet i frågan. De stod
bägge bakom Folkbildningsförbundets läsestugor, som var sex i Stockholm, förbundet
var ledande i Sverige vad gällde vandringsbibliotek och föreläsningar, och engagerade
den svenska eliten på området inom en rad
ämnen. Kanske var det ändå bättre med idealitet och frivilligt arbete, hävdade Warburg
och Kjellberg, varpå Palmgren gick i taket.
Hennes tal, som var det första av en kvinna
i stadsfullmäktige i Sverige, väckte ilska hos
de gamla folkbibliotekens företrädare i

Pedagogen, folkbildaren och bibliotekspionjären Valfrid Palmgren kring 1910.

Stockholm. Dessa befäste bara klassmotsättningarna hävdade Palmgren (det var året efter storstrejken 1909), hon kallar dem ”obetydliga”, ”smärre bibliotek”, som har en
”andlig källarlukt”, ”litterära folkkök för de
andliga och materiellt lägst stående lagren af
befolkningen”, som utsätts för en ”förödmjukande välgörenhet”. Facklitteraturen är
”agitatorisk”, och skönlitteraturen kvalitetsmässigt undermålig.
Palmgrens utredning, framlagd olympiaåret 1912, lades av förståeliga skäl i malpåse.
Kjellberg och Fredrik Nilsson kritiserade den
på flera punkter, och stadshuspolitikerna
svindlade inför de enorma summor det skulle kosta att bygga ett ”centralbibliotek”.
Valfrid Palmgren tröttnade på den stockholmska ankdammen, hon gifte sig samma
år med den danske litteraturhistorikern
Munch Petersen, och flyttade till Köpenhamn. Hennes insats i Stockholms biblio-

teksliv blev kort men betydelsefullt, hon reformerade det största församlingsbiblioteket, Gustav Vasa, startade en modern bibliotekarieutbildning, och ett unikt Barn- och
ungdomsbibliotek.
Man kan säga att här sker början på ett ”paradigmskifte” inom svenskt folkbiblioteksväsen där en gammal ”modernitet” ersätts av
en ny. Ironiskt nog skulle det ändå bli det liberala Folkbiblioteksförbundet som i Stockholm skulle administrera det moderna genombrottet, och det kom när personer som
Fredrik Hjelmqvist, Knut Tynell och Greta
Linder ersatte de gamla ledarna inom förbundet. Deras filosofi bar mycket av Valfrid
Palmgrens pionjärtankar, inte minst influenserna från Amerika, men utan Palmgrens
moraliserande över bokbeståndets kvalitet
och ideologiska inriktning. Det är samma paradigmskifte som Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen ser i Danbiblioteksbladet [09:2007] 15

Knut Wallenberg donerade i två omgångar pengar för
att bygget av stadsbiblioteket skulle bli av. Sammanlagt
blev det drygt 1,1 miljoner kronor.

mark på 1920-talet, och det sker ungefär samtidigt i Sverige.
Förändringen inleddes med att finansfursten Knut Wallenberg 1918 donerade en miljon
till ett stadsbiblioteksbygge. Wallenberg
hade suttit i stadsfullmäktige under lång tid,
men hade tidigare röstat emot Palmgrens
förslag. Vad som nu fick honom på andra tankar är osäkert, han hade tidigare donerat stora summor till Handelshögskolan, som låg
granne med ssb, och byggandet av Stockholms stadshus. Men kanske hade han tillslut, som Greta Linder antyder i en tillbakablick hon skriver 1961, drabbats av ruelse, och
som den handlingsmänniska han var beslutat att lösa frågan på egen väg. Det innebär att
alla våra tre stora stadsbibliotek grundats på
privata donationer: Göteborg (Dickson), och
Malmö (Beijer).
Att Folkbildningsförbundets nye ordförande, bibliotekskonsulenten Fredrik Hjelmqvist, sattes att leda ssb-projektet, är kanske
inte så konstigt. Hjelmqvist, som kom från
Lunds universitetsbibliotek liksom Tynell,
hade en unik centralposition i folkbibliotekssverige, och var också redaktör för Biblioteksbladet. Han var också en av arkitekterna bakom sab-systemet, som Joacim Hansson beskrivit i sin avhandling. 1919 reste
Hjelmqvist, Tynell, och arkitekten Gunnar
Asplund till usa för att studera folkbibliotek
på platsen. Asplund, som var en av männen
bakom Skogskyrkogården, valdes uppenbarligen utan större diskussion. Om man då sett
hans förslag till biblioteksbyggnad, som
kom att bli mycket omdiskuterat i pressen,
kanske politikerna hade fått kalla fötter.
Att så inte skedde kan vi tacka socialdemo16 biblioteksbladet [09:2007]

kraten och kultur- och skolborgarrådet Oscar
Larsson för. Han stod uppenbarligen helt
bakom Hjelmqvist och Asplund, trots att
hans bakgrund var helt annorlunda, som
folkskollärare från Göteborg. Han kom att
administrera den omvälvning som nu pågick
i Stockholm, och som skulle påskyndas när
socialdemokraterna fick den politiska makten 1919. Han stod bakom utbyggnaden av
folkskolorna i Stockholm, stadsmuseet,
stadsarkivet, badhus och idrottsplatser och
en lång rad kulturbyggnader i staden.
Diskussionen drog dock ut på tiden, och
1924 var finansieringen inte alls färdig. Den
borgerliga oppositionen i stadsfullmäktige
tog varje tillfälle att klaga på slöseriet med
kommunala medel, och tidningarna hängde
på. Till slut ledsnade Knut Wallenberg, han
skänkte en ytterligare donation till byggnationen på 130 000 kronor, förutsatt att den
påbörjades senast 1 maj 1924. Och nu kunde
stadsfullmäktige inte tveka längre.
En hel del i det första förslaget, Hjelmqvists och Tynells från 1920, som i mycket
bygger på Palmgrens från 1912, fick prutas
ner. En ”affärsfilial” i city, för affärsfolk och
jäktade kontorsmänniskor, fick strykas. Likaså en av de fyra flyglarna, den byggdes
ändå några år senare, liksom en hel del material som kopparplåt och lyxigare träslag i inredningen, som även den ritades av Asplund,
liksom en lägenhet för en anställd vaktmästare. Många av de förnämsta konstnärerna i
Sverige engagerades för inredningsdetaljer.
Antalet studieplatser, och läsplatser för
dagstidningar blev starkt begränsat och kom
att bli ett verkligt problem när den stora anstormningen av besökare vällde in vid invigningen 1928.
ssb skulle bli något alldeles nytt i folkbibliotekshänseende. Att ett stort svenskt bibliotek hade öppna hyllor, en komplicerad och
omfattande kortkatalog, dagstidningar för
allmänheten, och stor barnverksamhet, var
inte självklart. Hjelmqvist och Linder fick i
artiklar i dagspressen och tidskrifter som
bbl och Ord & Bild förklara nymodigheterna
som bara tio år tidigare motarbetats av biblioteksfolk i Sverige. Inspirationen kom från
usa, från Deichmans stora stadsbibliotek i
Oslo, och från Danmark, där en stor omvandling var på gång på 1920-talet. ssb skulle ha
en stor utbytesverksamhet med Norge och
Danmark under hela 1930-talet.
I februari 1928 öppnades även den andra
söderfilialen, på Hornsgatan. Östermalms
församlingsbibliotek, i en lägenhet på Sturegatan, blev Östermalmsfilial, och Kungsholmens församlingsbibliotek, på Agnegatan,
blev Kungsholmens filial. Tio små och stora

av de gamla folkbiblioteken övertogs direkt
av ssb, bland annat köptes det gamla ärevördiga lånebiblioteket Stockholms läsesalongs
bokbestånd, 14 000 band, för 6 000 kronor.
Det allra mesta gallrades därefter.
Greta Linder har berättat om den lilla
grupp på 5–6 personer som arbetade hårt i
”ledningsgruppen” inför premiären i april
1928. Huvudbiblioteket fick en akademisk
prägel, de bägge första-bibliotekarierna, A B
Carlsson och Arne Holmberg, chefer för inre
och yttre tjänst, hämtades från universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala. Den enda
kvinnan i ledningen blev Valfrid Palmgrens
elev Hildur Lundberg, men hon fick bara titeln andre bibliotekarie, och blev chef för
barnavdelningen, som var unik för svenska
förhållanden 1928.
När jag 2003 intervjuade den då 95-årige
Valter Ahlstedt fick jag ett levande bevis på
hur en av bibliotekets verkliga trotjänare
tyckte och tänkte. Valter anställdes 1939, och
avancerade snabbt i organisationen. Biblioteket kom snart att ha uppåt hundra anställda, varav bara några få var bibliotekarier, och
en väldig mängd assistenter, de allra flesta
kvinnor, från början uppdelade i tre olika
grader. Bokbindare, kontorister, vaktmästare, som även fungerade som bokuppsättare,
maskinister, springpojkar, garderobiärer
och städerskor. Bara städerskorna var från
början fackligt anslutna, de många assistenterna bildade istället en assistentförening
under ledning av marxisten Arnold Ljungdal. När föreningen publicerade den lilla
skriften ”Hur ska det gå för Pinnebergs på
stadsbiblioteket” väckte det stor uppståndelse. Personalens dåliga lön, och ganska tuffa
arbetsförhållanden i små och trånga lokaler,
kom säkert som en chock för många av stadens tidningsläsare.
Valter Ahlstedt hann avverka fem bibliotekschefer innan han gick i pension 1973. Den
största omvälvningen på biblioteket var, enligt honom, när Greta Renborg 1968 startade
bibliotekets PR-verksamhet, som var något
helt nytt. ssb:s ställning var så självklar, att
någon särskild reklam knappast behövdes,
resonerade man. Nya filialer tillkom då runt
om i Stockholm, utvecklingen var under
många år explosiv.
Filialerna hade kommit i rask takt utanför
tullarna, först i den socialdemokratiska
mönsterförorten Bromma, sedan Älvsjö,
Enskede, Mälarhöjden, Värtahamnen, Gamla
Stan, Alvik och Örby. Sjukhusbibliotek tillkom redan på 1930-talet, först S:t Erik och S:t
Göran, och många av filialerna var från början folk/skolbibliotek, vilket också var helt
nytt i Sverige, även om de gamla försam-

lingsbiblioteken fungerat på detta sätt. Den
stora satsningen på barn var inte minst Oscar
Larssons förtjänst. Från att ha varit 40 anställda 1928, blev man snabbt 142 stycken
1941. Då hade ledningen övertagits av den koleriske professorn i slaviska språk, Knut
Knutsson, som genast tillsatte en stor omorganisering inom personalen som väckte en
hel del ont blod.
1953 fick man den första bokbussen och
1956 övertogs ledningen av Gert Hornwall,
docent i statskunskap. Nu tillkom nya filialer
i Vällingby, Högdalen, Farsta, förorterna söder om söder, det var miljonprogrammets
tid. 1966 kom den s k Stockholmsterassen,
som skulle bli Kulturhuset, ett ”snilledrag”
av den nye chefen Lars Tynell, enligt Valter.
Man fick boken-kommer, musikverksamhet,
kamerautlåning, och söndagsöppet. När Tynell blev riksbibliotekarie 1978 fick ssb sin
förste chef som inte hade akademisk bakgrund, socialdemokraten Ulf Dittmer.
Ungefär i samband med Dittmers pension
1986 inleddes en utplaning av den långa
framgångsrika utvecklingen. Filialernas antal hade växt till nästan 40. Hela verksamheten utsattes nu för sparkrav och organisationen uppdelades i regioner, senare i stadsdelsnämnder. Man kan säga att de riktigt ”goda
åren” var förbi.
Tiden efter 1986 har inte präglats av någon
stor utbyggnad, kanske snarare av vad man
på schackspråk kallar ”rockad” av de många
olika pjäserna. Ett av de få helt nya biblioteken som tillkommit på senare år är i nya bostadsområdet Hammarby sjöstad. Men nu
2007 tar man åter ett djupt tag i den kommunala pengapåsen. Trångboddheten på huvudbiblioteket blev prekär bara några år efter
invigningen 1928, men annat fick komma
emellan. ssb var aldrig någon särskilt funktionell arbetsplats, snarare vad som några
författare kallat ”ett monument över tjugotalets drömmar om ett böckernas tempel”. Stora samlingsrum, tysta läsutrymmen och
grupprum fanns det inte plats för från början. Det som var toppmodernt 1928, blev
ganska snart omodernt.
Det är detta man nu ska råda bot på. Och
säkert är förväntningarna och förhoppningarna idag minst lika stora som när biblioteksportarna slogs upp för den 20-årige Valter
Ahlstedt till boktemplet vid Sveavägen 2
april 1928!
Mats Myrstener
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debatt och kommentar
Har BTJ tappat stinget?
Tommy Sundin skriver om utvecklingen av
Artikelsök och om hur BTJ som företag
har utvecklats på senare år. ”Det är en
förebråelse mot BTJ för vad man inte gör,
men rimligtvis borde göra”.

”Biblioteksförtjänst – företaget i våra hjärtan” kunde tidskriften bis satiriskt skriva
när det begav sig någon gång på 70-talet. Men
nu – mer angelägen än någonsin – är travestin inte längre möjlig, ty företaget har bytt
namn till ett anonymt och intet förpliktande
”btj”. Som vill man på så sätt slippa från besvärande associationer till biblioteksvärlden? Det lär gå alldeles utmärkt sedan Svensk
Biblioteksförening avyttrat sin sista rest av
ägandet. Det talas om intressekonflikter mellan rollen som ideell förening och delägare i
ett mediebranschföretag. Jag har inte på nära
håll följt den debatten men undrar vari den
stora situationsförändringen består i som
plötsligt omöjliggör något som varit förhanden i mer än ett halvt sekel. Under alla omständigheter märks sedan några år – och nu
med accelererande tydlighet – hur företaget
kapar förtöjningarna från sin tidigare identitet som ett slags allmännyttigt företag i bibliotekens tjänst. Åtminstone företagsekonomiskt tycks det dock ha lönat sig att döma av
senaste årsbokslut. Men biblioteken får se sig
om efter andra leverantörer.
Något biblioteksdatasystem tillhandhåller btj exempelvis inte längre. Det ställer sig
förstås omöjligt sedan företagets utvecklingsavdelning avvecklats. Alltså kan tidigare konkurrenten Axiell behärska den svenska
marknaden nära nog monopolistiskt, vilket
gör det möjligt för dem att under devisen
Kunden har alltid fel i realtid testa sina ofärdiga versioner på biblioteken. På så sätt har
Umeå stadsbiblioteks katalog successivt förvandlats till ett dimmigt bibliografiskt slumområde med en sökfunktion krypterad till
chansartat bingospel. För att inte tala om alla
generande stolligheter Libra.se-systemets
cirkulationsdel uppvisar.
Detta är en förebråelse mot btj för vad
man inte gör, men rimligtvis borde göra.
Men klander finns också att anföra mot sättet
som man sköter de tjänster som faktiskt erbjuds. Inte bara utvecklingsavdelningen
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tycks ha slumrat in utan också stöd- och servicefunktionen för befintliga system. Den
bibliografiska servicen har för Umeå stadsbiblioteks vidkommande inte fungerat under närmare halvåret. ArtikelSök ligger
emellanåt nere och särskilt när det gäller
BURK drabbas användaren otillåtligt ofta av
beskedet ”Proxy error” eller ”Syntaxfel”. Och
när misshälligheterna påpekas dyker plötsligt en ny aktör upp att trixa över ansvaret på,
nämligen VM-data, som tycks vara den konsult man anlitar för att fylla tomrummen efter den egna kompetensförlusten. Sambindningssändningarna fylldes hela sommaren
av icke-beställda dubbletter som sysselsatte
bibliotekspersonalen med ett ständigt paketerande av returer. Också sambindningshäftenas kvalitet försämras. Sedan en tid har
lektörsomdömen för engelsk skönlitteratur
ersatts av sambindningsredaktörers fördomar eller förlagsreklam, vad vet jag? I alla fall
utlåtanden helt utan den självklara grund
som läsning av böckerna ger. Ljudböcker bedömdes förut också utifrån inläsarens skicklighet – helt avgörande för många brukare.
Men det har upphört sedan mycket länge.
Har då abonnemangspriset på listorna sjunkit? Nej, tvärtom, dyrare har det blivit.
Ja, så här kan man gnälla på i gammal god
bis-anda, som vore det nå’n mening med det.
Som vore btj en offentlig institution man
har rätt att ställa krav på, om inte som skattebetalare, så åtminstone som medlem i
Svensk Biblioteksförening. Nej, det går inte
längre. Nu gäller enbart affärsmässighet med
oinskränkt styrande marknadslagar. Passar
inte galoscherna så byt ut dem och glöm allt
sentimentalt trams om allmännytta.
Nu reser jag mig ändå på nio för en sista
allvarlig vädjan med allmännyttan för ögonen. ArtikelSök med tryckta föregångare
som Svenska Tidnings- och Tidskriftsartiklar har sedan tidigt 1950-tal utgjort en trygg
institution när det gäller registrering av material ur svensk periodica. Visst har det rört
sig om ett urval gällande såväl publikationer
som vilka artiklar man registrerat. En del årsböcker som fanns med under en period har
fallit bort men urvalsjusteringarna har varit
måttliga och i de flesta fall väl motiverade ur
ett allmänintresse. Biblioteks- och forskarvärlden har kunnat förlita sig på att det väsentliga av svenskt artikelmaterial med rimlig objektivitet och konstans samlats in och
registrerats. Men så plötsligt märker jag efter

sommaren att ett försvinnande litet antal recensioner redovisas i databasen. Har btj
också här tappat stinget och hamnat på efterkälken med registrerandet? Min förfrågan
till ansvariga renderar ett kort men brutalt
svar: ”Fr. o. m. 2007 registreras enbart större
bokrecensioner ur ab, dn, Hbl, SvD och
sds. Recensioner samt bokrecensioner ur övriga tidningar ingår inte längre i ArtikelSök.”
Nähä? Nu tycks det mig som beslutet genomfördes mitt under innevarande år; vårterminens anmälningar har den tidigare fullständiga täckningen. Min följdfråga blir: vilken
är motiveringen och hur stor kostnadsreduktion har detta lett till? Frågan förs upp på
högre nivå och efter någon vecka talar Affärschefen Ann-Christin Lindgren om för mig
(med en affärsmässighet som genomsyrar
varje bokstav i brevet) ”att vi tycker oss fått
signaler från våra kunder att detta material
inte är särskilt efterfrågat.” Krutet ska i stället läggas på sfx-lösning, ny sökmotor och
fulltexter. Fulltexter okej, men tekniskt raffinemang ersätter aldrig ett innehållsligt förfall. Fulltextlösningarna har ArtikelSök hittills klarat genom koppling från referenserna
till det material som finns i tidningsdatabaserna Mediearkivet och Presstext. Men det
materialet är som bekant särdeles selektivt.
Tidningarna själva väljer vilka filer Mediearkivet ska förses med. Urvalet är därför väldigt
ojämnt mellan olika tidningar och frilansmaterialet utelämnas regelmässigt. Det senare gäller även för Presstext som ändå säger
sig redigera urvalet oberoende av deltagande
tidningar.
Det finns mycket mer att orda om i denna
fråga (exempelvis hur den intellektuella debatten och kunskapsproduktionen avsmalnar till att anses omfatta bara det man hittar
på nätet) men min slutsats och förhoppning
är att någon annan ska ta över ansvaret. Det
får inte bli en kommersiell fråga om vilka
kundopinioner man ”tycker sig” ana som raserar en pålitlig registreringstradition av s. k.
analytiskt material ur svenska periodiska publikationer. Jag vädjar om ansvarstagande
från statliga myndigheter som kb och Libris
som utan kortsiktig affärshänsyn skulle kunna fullfölja traditionen. Åtagandet behöver
knappast bli långvarigt. Postludiet för det
tryckta pappersmediet har redan tonats in.
Tommy Sundin
som skriver som privatperson men till vardags är
bibliotekarier på Umeå stadsbibliotek

Exceed Your Imagination

Biblioteket i mobilen!
Att kunna söka, reservera och låna om
böcker, skapa listor och delta i debatter m.m.
via mobilen, är inte längre bara en vision!

CS LIBRARY 2.0
– när besökaren sätts i centrum
I samarbete med bibliotek och leverantörer har Teknikhuset
utvecklat CS Library 2.0 - den första standardprodukten i
världen som på allvar låter biblioteken släppa in besökarna
på sina webbplatser (även direkt via mobilen!).
Nu kan biblioteket skapa en social mötesplats på
webben där besökarna skapar innehållet - allt ifrån att
skapa egna topplistor, tagga böcker med egna ämnesord,
skriva recens-ioner till att skapa diskussionsgrupper,
communities och mycket annat.
CS Library 2.0 kan enkelt integreras i kommunens
befintliga webbplats eller köras som en fristående lösning
- som också kan delas av flera kommuner och bibliotek.
Vill du se exempel på vad stora delar av biblioteksvärlden pratar om, besök Stockholms Stadsbiblioteks nya
webbplats www.biblioteket.se samt Umeåregionens nya
gemensamma bibliotekswebbplats www.minabibliotek.se.
Dessa två bibliotek har haft stor inverkan på utformningen
av CS Library 2.0.
Vill du veta mer, kontakta gärna Jakob Harnesk, Affärsområdeschef Bibliotek, 046-240 34 25, 073-530 21 61,
jakob.harnesk@teknikhuset.se

www.teknikhuset.se

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

Nya strukturer för nordiskt samarbete

A

nledningen till reformen, som
väl i det närmaste kan ses som
en total make over, är att organisationen under årens lopp blivit
alltför vildvuxen med över tjugotalet kommittéer, grupper och institutioner. Allt mer
resurser slukades av administrationen och
organisationen upplevdes som diffus och
ogenomtränglig. Kultursamarbetet hade gått
i stå och man förmådde inte att förändra sig i
den takt utvecklingen krävde. Kopplingen
mellan det nationella planet och det nordiska
var därtill för svag, framkom det i analysen
som föregick strukturreformen.
Nu har man rensat i floran och lagt ned institutioner och kommittéer – kort sagt förenklat systemet. Den tidigare mer sektorbaserade strukturen har ersatts med en programbaserad, detta för att som det heter, ge
kultursamarbetet en ny dynamik. Det nordiska kultursamarbetet ska öka men utan att
dubblera det som redan görs nationellt.
Målsättningarna för nordiskt kultursamarbete kan sammanfattas i fyra punkter. Det
handlar om 1) att främja och värna mångfald
i kulturen i Norden, om 2) öppna gränser för
personer och verksamheter, om att 3) ta särskilt hänsyn till de självstyrande områdena i
Norden och områden i Nordens ”utkanter”,
och slutligen om att 4) utgöra ett komple-
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ment till nationella insatser och stärka samarbetet i Norden och utveckla kulturen i Norden.
Under 2007 sjösätts därför tre program:
• Mobilitets- och residensprogram: Ett ramprogram som ska satsa på mobilitet för
konstnärer och andra aktörer på kulturens
område, nätverk för kulturaktörer och s k
konstnärsresidensverksamhet. Budgeten för
2007 är satt till 1,8 miljoner euro (cirka 16,5
miljoner svenska kronor). Programmet är
öppet för professionella konstnärer, kulturutövare och -förmedlare, producenter och
aktörer från alla områden inom konst och
kultur, inklusive kulturarv.
• Konst- och kulturprogram: Ett treårigt ramprogram (2007-2009) med satsningar på produktionsbaserad verksamhet och förmedling till publik men också kompetensutveckling och kunskapsförmedling ”internt”, dvs
mellan professionella aktörer. Programmet
betonar utvecklingsarbete och uppmuntrar
till pilotprojekt. Ambitionen med programmet, som är det största av de tre programmen, är att ”förnya och vitalisera det nordiska konst- och kultursamarbetet dels internt
men också genom ett samspel ’Norden i världen – världen i Norden’; stimulera till nya impulser och initiativ från fältet: lokalt, nationellt och internationellt”. Vidare är ambitionen att förankra nordiskt konst- och kultursamarbete hos professionella aktörer i de
nordiska länderna och de självstyrande områdena och synliggöra detta samarbete i globala sammanhang. Programbudget för 2007
är 2,7 miljoner euro (24,6 miljoner svenska
kronor).

©Kort & Matrikelstyrelsen, Danmark

Vad ska hända med det nordiska kultursamarbetet på biblioteksområdet? Frågan är relevant eftersom Nordiska ministerrådet i samband
med en genomgripande strukturreform lagt ned Nordiska litteraturoch bibliotekskommittén (NORDBOK) tillsammans med andra nordiska konstkommittéer. Även tidskriften Nordisk litteratur försvinner.

• Nordiskt dataspelsprogram: Programmet
syftar till att stimulera den nordiska dataspelsbranschen till att ta fram fler datatspel
av hög kvalitet till barn och unga. Programmet har en budget på 1,3 miljoner euro
(knappt 12 miljoner svenska kronor).
För Mobilitets- och residensprogrammet och
Konst- och kulturprogrammet har en ny nordisk institution etablerats, Kulturkontakt
Norden, som kommer att fungera som ett sekretariat för de två ramprogrammen och ansvara för information och rådgivning om
nordiskt kultursamarbete samt ansvara för
behandling av ansökningar.
För nu är det meningen att initiativet ska
komma utifrån i större utsträckning än tidigare då många projekt skapades och initierades inom ramen för organisationen. Här gäller det att vara kreativ när man söker pengar
och tänka i projekt som kan passa inom de ramar som programmen anger.
Men hur passar biblioteken in i Nordiska
ministerrådets politik?
Det blir knappast möjligt att söka pengar
för författarutbyten. Däremot kanske man
kan tänka sig att Mobilitetsprogrammet också skulle kunna gälla ett yrkesutbyte bibliotekarier emellan i Norden, eller att man kan
sy ihop projekt som handlar om kompetenshöjande erfarenhetsutbyte.
När Jean-Yves Gallardo, rådgivare på Nordiska ministerrådet, tidigare i höstas presenterade den nya strukturen vid en bibliotekskonferens i Helsingfors, lät han förstå att det
är rätt mycket upp till biblioteken att pröva
sig fram i den nya strukturen för samarbeten.
Han talade mycket om utmaningar och nya
möjligheter, konkretare än så blev det inte.

Finns det en nordisk biblioteksmodell?

B

Han framhöll Nordboks ”testamente”, den
rapport som sammanställdes av Inger Frydendahl under rubriken ”Litteratur och folkbibliotek som nordiska insatsområden” och
en som inte bara rymmer en presentation av
och historisk tillbakablick på Nordboks historia utan även förslag på framtida insatsområden. I rapporten betonas bibliotekens centrala roll i samhället, tillgängligheten, förmedlarrollen, kunskap och innovation.
Framtida prioriterade områden för biblioteken som rapporten föreslår är att biblioteken kan bli en aktiv aktör i integrationen av
flyktingar och invandrare. Vidare lyfter man
fram bibliotekens roll i att utveckla informationskompetensen hos medborgarna – från
vaggan till graven samt en utveckling av
abm-samarbetet.
Så långt Nordboks testamente. Hur bibliotekens samarbete i Norden i framtiden kommer att se ut är alltså en öppen fråga. En första utmaning för biblioteken är antagligen
att hitta vägar in i den nya strukturen – kanske med de befintliga nätverk som etablerats
under Nordboks tid eller – vilket verkar vara
meningen – genom att bygga nya. Visst vore
det bra som någon har föreslagit om biblioteken finge en motsvarighet till det som idag
är Nordiska rådets litteraturpris, ett Nordiska bibliotekariers pris. Men det ska väl inte
stanna med det.
Henriette Zorn

Kulturkontakt Norden: grundades 1 januari 2007 och
har sitt säte på Sveaborg i Helsingfors och är en del i
Nordiska ministerrådets organisation
http://www.kknord.org

åde internationellt och i de
nordiska länderna talas det ibland
om att det skulle finnas en nordisk
biblioteksmodell. I den modellen
ryms egenskaper som fri tillgång, brett utbud, uppsökande verksamhet och offentlig
finansiering. Men samtidigt kan man fråga
sig om det egentligen finns något typiskt
nordiskt. Ser inte bibliotekslandskapen väldigt olika ut i de nordiska länderna? Finns
inte de nämnda egenskaperna också i många
andra länder? Ett svar skulle kunna vara att
det tidigare fanns en typiskt nordisk modell,
som med tiden exporterades, men som här i
Norden så småningom ersattes av en ny gemensam eller flera olika modeller. En tanke
är att biblioteken står för samma värderingar
idag som tidigare men att de använder sig av
nya verktyg för att genomföra målen. Det är
svårt att veta eftersom det inte finns särskilt
mycket skrivet i ämnet.
Ett pågående forskarsamarbete med representanter för biblioteks- och informationsvetenskaperna i Norden, Baltikum och
Nederländerna är däremot intresserade av
frågorna. En arbetsgrupp (vars svenska deltagare är Lars Höglund, bhs, Kerstin Ryd-

beck, Uppsala och Mats Dahlström, bhs) har
under en längre tid fört diskussioner om ett
gemensamt forskningsprojekt. I slutet av oktober samlades man i Köpenhamn, dels för
att inhämta synpunkter från de nordiska biblioteksföreningarna och från representanter
för praktikersidan, dels för att planera projektets fortsättning. Gruppen har formulerat
en gemensam plattform och planerar att
göra både samordnade ansökningar och separata förfrågningar hos forskningsråden i
de enskilda länderna.
Det råder ingen tvekan om att gruppen
identifierat en forskningslucka eftersom det
inte finns några ordentliga undersökningar
av hur en eventuell nordisk modell vuxit
fram och utvecklats. Forskningsgruppen
menar att projektet skulle kunna bidra till en
analys av den situation som biblioteken befinner sig i idag och utgöra en utgångspunkt
för en diskussion om deras roll i framtiden.
Det behövs också som en kunskapsgrund för
mer specifika forskningsprojekt.
Och tänk vad spännande det vore om man
kommer fram till att det finns en nordisk modell men att den ser helt annorlunda ut än vi
tänkt oss.
Anna Kåring Wagman

Samordnad upphandling för kommuner och landsting

Tidningar & Tidskrifter 2008
Anmälan på www.kommentus.se
Möbler för information och inspiration
Lite utöver det vanliga...

Nova bokhylla är en möbel för bibliotek
och övrig offentlig miljö. Tack vare
bokhyllans utformning kan vi erbjuda
sladdfria hyllsektioner samt möjlighet till
varierande gavelexponeringar.
Säljkontor tel: 0910-72 59 39

www.sscskelleftea.se

fora@sscef.se
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Barnens bibliotek

Håller hög kvalitet och sprider läslust
För många barn och föräldrar är det självklart att kliva in på Barnens
bibliotek när man vill kolla in nya barn- och ungdomsböcker.
Frågan är väl bara om bibliotekarierna själva använder sig av denna
praktiska tjänst?
Foto: Torkel Edenborg

Det är kul att diskutera och berätta om böcker, tycker barnen.
Övre raden f v Rebecca Andersson11 år, Cosmo Mascher 12 år och Gustav Olea Aspenrot 9 år. Nedersta raden Ellen
Lindqvist 11 år, Ina Claesson Manga 9 år och Ester Rangdahl 11 år.
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D

et finns ingen webbplats som är
lika användbar för en barn- och
ungdomsbibliotekarie som www.
barnensbibliotek.se.
– Det finns ingen liknande! Ingen lika heltäckande!
– Nej, i ärlighetens namn finns det ingen
motsvarande sida på svenska som i dagsläget
håller samma kvalité som Barnens Bibliotek.
Dessa omdömen utgör svar på frågan om
man använder sig av någon annan webbplats
som fyller en liknande funktion som Barnens
bibliotek. Tydligt är att andra läsfrämjande
alternativ fungerar som ett bra komplement
men att ingen kan ersätta Barnens bibliotek.
Både barn, barn- och skolbibliotekarier och
lärare uttrycker tillfredställelse över den
höga kvaliteten på Barnens bibliotek. Detta
enligt en utvärdering av Barnens bibliotek
som Danmarks Biblioteksskole har gjort. Undersökningen utfördes mellan maj och oktober i år. Bibliotekskonsulenten Katarina Dorbell, eldsjälen bakom Barnens bibliotek, kan
nu lugnt luta sig tillbaka. Hon har ibland
tvivlat över bibliotekariers intresse för sajten. Kanske har det funnits drag av missunnsamhet från den egna yrkeskåren? Undersökningen ger i alla fall massor av beröm åt projektledaren Katarina Dorbell och många är de
som påpekar att hennes starka engagemang
smittar. Att det ligger något i dessa omdömen visar väl bland annat priset Årets eldsjäl
som hon tilldelades av Svenska Barnboksinstitutet 2005. Priset fick hon för att hon med
sitt starka engagemang, sin vilja och sin kunskap om Internet byggt upp ett virtuellt
barnbibliotek för hela Sverige.
På webbplatsen Barnens bibliotek kan
både vuxna och barn kan ta del av boktips
och även själv delta genom att skriva, chatta
med författare eller fråga om böcker. På sajten hittar barnen enklare spel, bra länkar och
information om författare. Katarina Dorbell
har sitt arbetsrum på biblioteket i Borås men
är oftast på språng runt om i landet för att berätta om sin skapelse. Själv träffar jag henne
på Göteborgs stadsbibliotek där hon pustar
ut framför en kopp kaffe. För tio år sedan
drog hon igång projektet Barnens bibliotek.
Det har varit slitsamma men lärorika år.

Foto: Torkel Edenborg

– Jag ville helt enkelt sprida läslust genom
att erbjuda barnen och kollegorna ett ställe
på webben där man kan få tips om barnböcker. Det är ett enkelt och praktiskt sätt att sprida läslust på. Sedan har jag naturligtvis ett
starkt intresse för webben.
– Det började med ett stöd på 200 000 kronor de första åren. Nu har jag en budget på 1,2
miljoner kronor, säger Katarina Dorbell.
Det är stiftelsen Framtidens kultur och
Kulturrådet som har finansierat bygget av
Barnens bibliotek. Administrationen sköts
av Regionbibliotek Västra Götaland även om
själva sajten är nationell. Och besökarna är
många. Statistik från webstat.com visar att
352 495 besökare var inne på sajten förra året.
– Men vi har även ett annat statistikverktyg som visar nästan precis det dubbla antalet besökare, berättar Katarina Dorbell.
Barnens bibliotek vänder sig framför allt
till barnen mellan 9 och 13 år. Men även på de
minsta barnen satsas det. I oktober öppnade
barnbibblan.se på Barnens bibliotek.
– En ny sajt för de minsta barnen som ännu
inte kan läsa. Men där de kan lyssna på sagor,
sånger, rim och ramsor. Barnen kan även
pyssla i verkstan med bokstäver.
Barnbibblan är stimulerande för de nyfikna barnen och illustrationerna är gjorda av
illustratören Jeanette Milde.
– Tryggt att veta är att Barnens bibliotek är
ett säkert ställe för barnen att vara på. Man har
bra säkerhet och hittills inte råkat ut för problem med pedofiler, intygar Katarina Dorbell.
– Det största problemet är väl spam och
barn som skriver dumheter för att provocera.
Men vi är hyfsat snabba på att ta bort det, säger hon och syftar på webbyrån hon samarbetar med.
På Barnens bibliotek finns även matnyttig
information för biblioteksmedarbetare som
t ex aktuella länkar till konferenser och projekt, information om forskning etc. Dessutom samarbetar man med den nordiska
barnkulturportalen Valhalla. Barnen som
inte kan läsa på det traditionella viset är inte
bortglömda eftersom man informerar om
bibliotekens äppelhyllor med böcker som
man kan lyssna på, läsa med fingrarna eller
läsa på teckenspråk.

Barnen fick själva välja en bok att köpa. Cosmo Mascher 12 år, var snabb på att välja bok.

På sajten finns också Årets barnbokskatalog, Bokjuryn och Fråga barnens bibliotek
vilket underlättar för besökarna.
En av dem som håller till på Barnens bibliotek är bokklubben Blå Draken. Äldsta drake är bibliotekarien Tina Hedegård, som leder läseklubben vid Göteborgs stadsbibliotek. Hon berättar att man tidigare haft
bokklubb för barn på biblioteket.
– Dilemmat för oss på biblioteket är att
dessa barn är mycket aktiva. Barnen har nästan lika välfyllda almanackor som de vuxna
så det har helt enkelt varit svårt att få dem till
biblioteket, säger hon.
Tidigare har alltså bokklubbar floppat på
grund av konkurrensen från barnens fritidsaktiviteter. Men Tina Hedegård menar att
chatten och möten på webben gör det hela
lite enklare. De sex barnen i Blå Draken har
alla en sak gemensamt – läsandet. De är redan
vana bokläsare med egna favoritförfattare
och favoritgenrer. Tina Hedegård intygar att
de tillhör gruppen ”snabbläsare”. Antingen
är det en mamma, skolan eller en lapp som
fått dem till biblioteket men de har alla valt
att gå med i Blå Draken för att få tillfälle att
snacka böcker.
När bbl träffar dem så märks det att barnen är positiva till att mötas och att det är
viktigt för dem.
– Det är kul att diskutera och berätta om
böcker. Man vill prata om boken man läst, säger Rebecca Andersson.
– Det är kul att jämföra och prata om vad
man tycker om böckerna. Blå Draken kan ju
även ge en ny kompis, menar Gustav Olea Aspenrot.
– Jag gillar att läsa men absolut inte fantasy-

böcker. De är för trista. Fackböcker gillar jag.
Jag gillar också att läsa böcker på engelska
som är mitt första språk, berättar Cosmo Mascher.
Dagen då bbl följer barnen ska de tillsammans med Tina Hedegård och Katarina Dorbell köpa en egenhändigt utvald bok. Tre
böcker ska barnen läsa och därefter prata om.
Bland annat ska de mötas på biblioteket och
prata om böckerna men även chatta på Barnens biblioteks webbplats. Cosmo väljer
snabbt en bok, sätter sig ned och börjar läsa
medan Ina tar god tid på sig för att välja bland
böckerna. Vilka böcker köpte barnen när de
nu fick välja?
11-åringarna Rebecca Andersson och Ellen
Lindqvist valde Christina Wahldéns För bra
för att dö – en stark bok om mobbing och
självmord. Historieintresserade Ester Rangdahl, 11 år, köpte Maj Bylocks senaste bok Fågelprinsen och 9-åriga Ina Claesson Manga
fastnade till slut för Kim M Kimselius Giljotinen. 12-åriga Cosmo Mascher spetsade in sig
på Viveka Lärns bok Luddes salta sommar och
9-åriga Gustav Olea Aspenrot plockade åt sig
Mårten Sandéns Piraterna. Förväntansfulla
timmar av läsning väntar nu barnen. Katarina
Dorbell har all anledning att känna sig nöjd
och stolt över sin skapelse Barnens bibliotek.
Det man kan hoppas är väl att de flesta inser
värdet av sajten. En sak efterlyses dock i utvärderingen som Danmarks Biblioteksskole
gjort: mer marknadsföring av Barnens bibliotek, riktat speciellt till lärare i landets skolor. Det är förstås en fråga om pengar men det
skulle säkerligen löna sig.
Åsa Ekström
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Rättvisemärkt läsande

Foto: Henriette Zorn

Vad innebär det för samhället att
inte alla barn läser? En del barn
läser men kan inte förstå vad det
är de läser eftersom de aldrig lärt
sig reflektera över det som de läser.
Andra barn läser men de fångas
inte upp av skolan på grund av
ointresse.

U

nder bok & bibliotek i Göteborg
anordnade Nationella skolbiblioteksgruppen, Sveriges författarförbund och bokförlaget Natur och
Kultur en föreläsning om läsande. Caroline
Liberg, professor i utbildningsvetenskap,
Torkel Klingberg, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, Kersti Palmberg, skolbibliotekarie vid Linnéskolan i Älmhult och Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet satt i panelen.
Torkel Klingberg öppnade med att säga att
det är koncentrationssvårigheter och problem med arbetsminnet som är några av orsakerna till varför uppemot 15 % av befolkningen har problem med att läsa. Det finns
naturligtvis en mängd faktorer som bidrar
till detta, bland annat störs koncentrationsförmågan av den höga ljudnivån i skolan.
Caroline Liberg påpekade att man inte ska
glömma att allt fler barn lär sig läsa tidigt i
dag. Tv- och dataspelande är helt klart stimulerande för läsutvecklingen vilket är en orsak
till att allt fler barn kan läsa redan innan de
börjar skolan. Däremot tar skolan inte tillvara den kompetensen och därför förlorar man
många av dessa barn redan i fjärde klass. Ett
krux för den svenska skolan är att det helt enkelt saknas en tradition för läsförståelse liknande den man har i de anglosaxiska länderna. Detta varierar naturligtvis mellan skolorna men Liberg menar att de äldre lärarna har
en bredare erfarenhet och har lättare för att
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Tv- och dataspelande är stimulerande för läsutvecklingen vilket är en orsak till att allt fler barn kan läsa redan innan
de börjar skolan. Däremot tar skolan inte tillvara den kompetensen.

identifiera barn som saknar läsförståelse.
Hon betonade att minskad läsförståelse är ett
problem som innebär att eleverna inte kan
tillgodogöra sig några av skolans ämnen.
Eleverna måste kunna behärska olika sorters
texter. 1973 slutade man att bedöma mellanstadiebarnens förmåga att tillgodogöra sig
kunskap. Traditionen att mäta elevernas
kunskap saknas sedan dess. Professor Liberg
påpekade samtidigt att barn idag har en
bredare läsrepertoar. Visst har bokläsande
minskat men barnen både läser och skriver
mer än man gjort tidigare. Det är e-post, sms,
chatt och kortare texttyper som används flitigt och som konkurrerar med skolan. Ska
skolan följa barnen eller ska den erbjuda alternativ med fler svåra texter? Caroline Liberg anser att skolan bör vara en kreativ tratt
som ska forma och erbjuda mer komplicerade texter.

Skolbibliotekarien Kersti Palmberg berättade att hon följer ”sina” elever från förskoleåldern upp till högstadiet. I hennes skola
finns ett bra samarbete mellan elever, lärare
och föräldrar – där även skolbiblioteket ingår
som en självklar del i skolans undervisning. I
samband med utvecklingssamtal kommer
ofta föräldrar in i biblioteket för att få tips på
böcker. Alla är medvetna om att lärarna inte
är ensamma om att få eleverna att lära sig
läsa, analysera texter och väcka läslust. Hon
anser att det är hög tid att etablera ett förhållande till det vidgade språkbegreppet. Dans
och andra estetiska ämnen kan också erbjuda
ett språk.
Bertil Östberg konstaterade att Lärarlyftet,
som är en stor satsning på lärarnas vidareutbildning, också kommer att innebära att krut
läggs på ämnesfördjupning och regelbundna
kontroller av läsförståelse. Alla elevers ska nå
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målen! Det krävs däremot ingen detaljstyrning av åtgärder som att alla skolor ska ha ett
skolbibliotek, menade han. Bertil Östberg
hänvisade till de förändringar som kommer
exempelvis i de nationella proven i trean som
han tror är ett bra verktyg för lärarna eftersom prov breddar. Däremot ska kursplaner
och styrdokument ses över.
Caroline Liberg menade på seminariet att
det inte handlar om ett antingen eller utan
om ett både och. Ingenting fungerar instrumentellt.
– Pedagogik är inte så enkelt att man kan
säga att konsten blir en metod. Men kanske
estetiska rum med tystnad kan fungera bättre? Det är oerhört väsentligt att börja i den fysiska miljön eftersom den avslöjar mycket.
Vi vuxna skulle aldrig tillåta att våra arbetsmiljöer såg ut på samma sätt som elevernas –
med smutsiga toaletter, klotter, puts som
lossnar från taket osv.
Bertil Östberg betonade att man inte kan
skylla dålig läsförståelse på dåliga skollokaler eftersom de blivit så mycket bättre än vad
de var för en tio, femton år sedan. ”I alla fall i
huvudstaden”. Sedan berättade han att hans
eget 10-åriga barnbarn nyligen bytt skola och
konstaterat att i den nya, mycket större skolan var det mycket bättre eftersom det var
tyst i klassrummet. Ett annat upptagningsområde var naturligtvis skälet, enligt Östberg.
Påpassligt nog kom då moderatorn med
frågan: Vad önskar ni själva att skolan behöver vara?
– En skola för alla. Där alla får lära sig sina
rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle, önskade professor Liberg.
Frågan är väl bara om skolan räcker till och
klarar av den uppgiften eftersom behovet är
enormt. Omsorgsskolan idag kräver även att
lärarna måste vara kuratorer, jourhavande
präster, bibliotekarier, föräldrar – rollerna är
många.
Åsa Ekström
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DANMARK
Biblioteken sparobjekt
Hur går det för de danska biblioteken nästa
år? Danmarks Biblioteksforenings nya tendensundersökning, ”Kommunalundersøgelse 2008”, ger besked om vad som väntar. Den
bygger på en enkät som har besvarats av 86
procent av landets kommuner och behandlar
bibliotekens budgetar 2008 och aktuell serviceutveckling.
Nästa år minskar cirka 75 procent av kommunerna bibliotekens anslag. Den genomsnittliga minskningen för 2008 är tre procent.
Danmarks Biblioteksforenings ordförande
Vagn Ytte Larsen påpekar i ett pressmeddelande hur fantasilöst och ogenomtänkt det
är att reducera bibliotekens budget, speciellt
med tanke på hur lite nedskärningarna betyder i den samlade kommunala budgeten.
”Bibliotekerne skal levere varen, og hvordan
kan de det med den økonomi, der tegner sig?”
Han uppmanar de kommunala politikerna att
tillsammans med biblioteken ”tænke sig
grundigt om og sørge for at give borgerne
bedre adgang til ny viden og inspiration”.
I samband med den stora kommunalreformen och de filialnedläggningar som följde i
dess spår förväntades de större biblioteken få
längre öppettider och utvecklad service. Så
blir inte fallet. De flesta (61 procent) behåller
sina öppettider. Endast nio procent rapporterar att de tänker öka öppettiderna medan 13
procent uppger att de t o m tänker minska
dem.
Positiva tendenser finns dock. Hälften av
kommunerna utvecklar tillgången till digital
och webbaserad service (e-böcker, podcast,
nätbibliotek, mobil service etc). En tredjedel
av alla kommuner planerar dessutom nya
byggprojekt.
Visserligen är det utlyst nyval i höst men
det finns inga tecken på att det kommer att
betyda särskilt mycket för landets bibliotek.
(www.dbf.dk)
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Lika möjligheter
Regeringen avsätter 600 miljoner till initiativ som ska förbättra för barn och unga som
fått en dålig start i livet. Handlingsprogrammet ”Lige muligheter” vänder sig till dem
som faller utanför utbildningssystemet och
arbetsmarknaden, och som inte har nödvändiga personliga, sociala och kulturella förutsättningar för att klara sig i samhället. Barn
och unga, men också föräldrar är målgruppen. Programmet omfattar 18 nya initiativ
under en fyraårsperiod och Biblioteksstyrelsen ansvarar för två av dem: Bokstartprogram och Medborgercentre.
Barnens språkutveckling skall stärkas. En
metod är Bokstartprogram. Det innebär att
barnen, innan de börjar skolan, fyra gånger
får ett gratis bokpaket anpassat till deras ålder. I samband med bokpaketen kan biblioteken erbjuda aktiviteter med bl a information till föräldrarna om barnens språk och
läsning. Inspirationen kommer från Englands ”Bookstart” (www.bookstart.co.uk)
som har funnits sedan 1992 och varit framgångsrikt.
En annan möjlighet till hjälp är Medborgercentre för både föräldrar och barn i socialt
utsatta områden, med bl a rådgivning som
rör hälsa, utbildning, arbete och hjälp vid
läxläsning. Biblioteken spelar som bekant en
central roll för att skapa kulturella och sociala samlingspunkter i utsatta områden, något
som nu tas tillvara.
Form och innehåll för ”Lige muligheter”
ska variera efter förhållandena i det lokala
området.
(Nyt fra Biblioteksstyrelsen 2007:3)

NORGE
Fackutbildad bibliotekschef krävs
Vest-Agder fylkeskommune har begärt dispens från kravet i ”Biblioteklova” om att ha
fackutbildad fylkesbibliotekschef med hän-

visning till den kommande nya regionreformen, men har fått avslag på sin begäran. Någon dispens kan överhuvudtaget inte ges,
skriver abm-utvikling i sitt svar. Det hjälper
inte att fylkeskommunen uppger att man inte
fått någon kvalificerad sökande till tjänsten.
Till saken hör dessutom att biblioteksutredningen Bibliotekreform 2014 poängterar
hur viktigt det är att det sker en vidareutveckling på alla förvaltningsnivåer och sektorer i utformningen av det nya nätverket
”Norgesbiblioteket”. Den regionala biblioteksnivån har här ett speciellt ansvar.
abm-utviking uppmanar därför Vest-Agder fylkeskommune att uppfylla bibliotekslagens krav och vill dessutom hållas underrättad i ärendet.
(www.abm-utvikling.no)

STORBRITANNIEN
Biblioteksbyggnader i fokus
Bidrag på totalt åttio miljoner pund från ”Big
Lottery Fund” ska förbättra biblioteken i
England. Till bidragsvinnarna hör South
Yorkshire som fått 1,4 miljoner pund för att
bygga ett nytt bibliotek och lärocenter i Sheffield. Till övriga vinnare hör också Mowbray
Gardens Library i Rotherham (1,1 miljoner
pund) och Toxteth Library i Liverpool (1,3
miljoner pund).
Bra bibliotek uppmärksammades i en
mängd utmärkelser som delades ut vid en bibliotekskonferens i Glasgow i oktober. Utmärkelserna ”Public Library Buildings Awards uk
and Republic of Ireland 2007” sponsras av
bbc, Demco Interiors och 3m. Samtliga priser
delades ut av Public Libraries Group (plg)
inom Chartered Institute of Library and Information Professionals (cilip) och An Chomhairle Leabharlanna (The Library Council) i
samband med bibliotekskonferensen. Alla belönade listas på cilip:s webbplats.
(http://news.bbc.co.uk, www.cilip.org)
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USA
Kalifornienbränderna
Även i krissituationer kan bibliotek vara till
stor nytta. Så var fallet vid de omfattande
markbränderna i södra Kalifornien i slutet av
oktober. Det kan man läsa på California
Library Associations webbplats. På organisationens bloggplats gav de berörda biblioteken sina löpande rapporter. Trots tjock, kvävande rök hade många bibliotek öppet, även
om en del fick stänga av hälsoskäl. Undantaget var också bibliotek i evakuerade områden
eller där myndigheterna uppmanat till
stängning för att hålla gatorna fria för brandbilarna. En kvarts miljon människor evakuerades i San Diego-området. Åtskilliga av de
evakuerade fick välbehövlig tillgång till Internet på biblioteken, och de stängda skolorna innebar också extra många biblioteksbesök av familjer med barn.
Biblioteken klarade sig förhållandevis bra
även om många byggnader täcktes av aska.
Det var heller inte första gången som bränder
härjade i området – senast hände det för ungefär fyra år sedan, skriver bibliotekschefen
för San Diego Public Library.
(www.cla-net.org)

INTERNATIONELLT
Att möta biblioteksanvändarna
Begreppet ”bibliotek 2.0”, där användarna
skapar både innehåll och social gemenskap
på webben har varit aktuellt under lång tid.
Den nyligen publicerade oclc-rapporten
”Sharing, Privacy, and Trust in Our Networked World” behandlar hur Internet används
för sociala kontakter och samarbete, och vad
detta kan innebära för biblioteken. Undersökningen bygger på mer än 6 100 användare mellan 14 och 84 år i usa, Kanada, Frankrike,
Tyskland, Japan och Storbritannien. Till detta
kommer 382 amerikanska bibliotekschefers
synpunkter och uppgifter om egen användning. Rapporten innehåller också kommenta-

rer och prognoser från specialister, en översikt av nationella olikheter i sex länder etc.
Mer än en fjärdedel av allmänheten och
mer än hälften av alla collegestudenter använder sociala webbplatser (”social networking sites”), enligt rapporten. Bara 14 procent
av bibliotekscheferna däremot tycker att sociala webbplatser är något för bibliotekarier.
Är det oroväckande? ”The survey concludes
that libraries must become more engaged in
social networking, just as their users are ...
mass participation (by users) and a little chaos often create the most exciting venues for
collaboration, creativity, community building – and transformation. It is right on mission”, skriver American Library Association
på sin webbplats.
Synen på ”2.0” är som bekant delad och det
finns kritiska röster. En av dem är Hans Martin Fagerli, stabsdirektør vid Høgskolen i
Oslo. I en intressant artikel i den norska bibliotekstidskriften Bok og Bibliotek varnar
han för att en okritisk hållning till 2.0-användning kan bli en återvändsgränd. ”Eller
verre: 2.0-fascinasjonen kan føre til en amatørisering av våre verktøy og rutiner og dermed en avprofesjonalisering av hela bibliotekaryrket”.
Diskussionen lär fortsätta.
(http://www.oclc.org, www.ala.org, Bok og Bibliotek
2007:5)
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recensioner

Monica Nilsson
Informationsfärdighet i
praktiken: skolbibliotekarie och
lärare i samverkan
BTJ förlag, 2007

Monica Nilsson har
tidigare utgivit två
böcker inom området
skolbibliotek som pedagogisk resurs i skolan. Nu kommer en
tredje, Informationsfärdighet i praktiken.
Den har precis som de
tidigare böckerna en
stark handbokskänsla. Det här är en bok som
skolbibliotekarien eller läraren kan ha konkret användning för i planeringen av sin undervisning.
Boken består av två delar, först en teoretisk
fördjupning inom forskningsområdena lärande och informationskompetens, och sedan en praktisk del som består av lektionsplaneringar och övningar för att träna informationssökning, källkritik och reflekterande
läsning. Bokens målgrupp finns främst i
grundskolan.
Monica Nilssons böcker har sin styrka i
just de praktiska delarna. Tack vare hennes
böcker behöver skolbibliotekarier och lärare
inte uppfinna hjulet på nytt varje gång informationskompetens ska integreras i undervisning. Dessutom finns mycket av materialet att ladda ner gratis från bokens webbplats.
Monica Nilsson har gjort mycket för många
nyblivna skolbibliotekarier, och det finns
ingen tvekan om att hennes böcker är en
guldgruva på området.
De teoretiska avsnitten i boken är inte lika
starka som de praktiska. Forskare som Olof
Sundin och Louise Limberg har i flera publikationer på ett förtjänstfullt sätt beskrivit de
olika synsätt på informationskompetens
som finns inom biblioteksvärlden, bland såväl forskare som praktiker. Uppfattningen
om vad informationskompetens egentligen
är skiljer sig ofta åt mellan forskare och praktiker, och detta får konsekvenser för hur undervisning inom området utformas.
En instrumentell syn på begreppet, vilket
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Monica Nilssons på egen hand formulerade
term informationsfärdighet signalerar, riskerar att leda till en undervisning där fokus ligger på praktiska övningar snarare än sammanhang och reflektion. Jag tror inte det är
Monica Nilssons mening att definiera begreppet i en behavioristisk tradition, inte alls.
Men för den som vill använda sig av boken
gäller det att tillägna sig en egen kunskap
kring informationskompetensbegreppet. För
att undvika en instrumentell praktik måste
de övningar som Monica Nilsson presenterar
i sin bok genomföras i ett sammanhang och
ha ett särskilt mål för elevers lärande.
Anna-Stina Axelsson
Regionbibliotek Stockholm

Chris Anderson
Long Tail
Bonnier fakta, 2007

Long Tail som boken
även heter på svenska
redogör för den nätverksbaserade ekonomin och konsumentmarknadens långa
svans, en svans som
aldrig riktigt når botten på ett diagrams
horisontalaxel. Högst
upp på denna axel
återfinns försäljningsframgångar som finns
inom de olika listkulturerna, exempelvis
bästsäljande böcker eller musikhits. Den
långa svansen däremot bär på allt det som av
en eller annan orsak inte gjorts tillgängligt
för den stora konsumtionstörstande allmänheten och således återfinns på den nedre delen av diagrammet. Ju mer man granskar
denna långa svans ju mer finner man förekomsten av en ansenlig mängd nischade produkter som vida överstiger de som befinner
sig på toppen av kurvan. Anderson anser att
det sammanlagda värdet av alla smala
nischprodukter motsvarar försäljningen av
bästsäljarna i toppen. Och i och med nätets
ändlösa tillgång till information, musik, film
med mera har de tidigare hämmande logistiska problemen dvs lager- och butikskostna-

der, börjat föra en tynande tillvaro. Detta har
gett tidigare hårt nischade produkter möjligheten att nå ut till nya konsumenter och delvis alstrat fram ett nytt konsumentbeteende.
Det är i ett nötskal vad författaren och redaktören för Wired Magazine Chris Anderson
började skriva om i Wired redan 2004 där han
bl a sammanfattade olika tendenser i vår samtid och en marknad som uppstått som svar på
denna utveckling. Detta har han nu töjt ut i en
drygt 280-sidiga bok. Med enkla diagram och
något som emellanåt liknar hallelujaaktiga
tillrop har han fått ekonomer att intressera
sig för hans modell. Men vad som är tilltalande (för de läsare som i vanliga fall inte är så
roade av ekonomiskt teoretiserande) är att
detta begrepp – lång svans – även är tillämpbar på andra områden. Den användarstödda
webbencyklopedin Wikipedia framhålls ofta
som ett exempel där svansen växer allt eftersom användarna lägger till nya artiklar inom
alla ämnesområden. Där finns också den
ständigt växande svansen hos Amazon som
genom smartare distribution tillhandahåller
enorma mängder böcker. Allt tillgängliggörs
utan någon större urskillning och man säljer
således ”less of more”. Modellen kan även användas i bibliotekssammanhang.
Frågan om bibliotekens långa svans är
knappast ny utan har diskuterats av bl a ledande aktörer på den amerikanska biblioteksmarknaden, som Tom Storey. Storey anser att biblioteksvärlden har levt med sin
långa svans av akademiskt och kulturellt material väldigt länge men ställer sig frågan om
Andersons ekonomiska modell ännu gjort
några som helst avtryck på bibliotekssektorn. I april förra året publicerade Lorcan
Dempsey en artikel i D-Lib Magazine under
rubriceringen ”Libraries and the Long Tail” i
vilken han betonade bibliotekens behov av
att i större utsträckning än tidigare anamma
de digitaliserings- och nätverksmöjligheter
som finns inneboende i den långa svansen.
Det räcker inte, säger han, att materialet
finns på biblioteken utan det måste också
synliggöras och att man via de virtuella nätverken ökar marknaden för det som tidigare
gått i stå i bibliotekens bestånd. Chris Andersons funderingar i Long Tail vinner mycket på
att de är lättlästa, överskådliga och emellanåt
underhållande.
Jonathan Pearman
Malmö stadsbibliotek

Foto: Ulf Sirborn

Inblick Karin Jacobson
Fru Katalog och Herr Tidskrift –
Dags att lägga bort titlarna?

N

är jag gick på högstadiet hade
jag en svensklärare, vi kan här kalla henne Fru N. Fru N var väldigt
noga med att vi tilltalade henne
just Fru N och inget annat. Ni gick inte för sig
och absolut inte du. Trots att jag villigt medger att Fru N är en av de bästa lärare jag haft
kan jag samtidigt tycka att hennes krav på titelanvändning var något gammalmodigt.
Speciellt med tanke på att det redan när jag
gick i högstadiet säkert var 100 år sedan Hjalmar Söderberg & co som bäst kämpade för
att ni-reformen skulle genomföras och att
upp emot 20 år hade förflutit sedan Bror Rexed initierade du-reformen. Utan att överdriva kan man alltså påstå att Fru N alltså låg lite
efter reformerna.
Idag pågår en liknande reform. Och nej,
jag menar inte den så kallade omvända du-reformen där ungdomar benämner godtyckligt
utvalda ”äldre” personer ni. Det finns ett annat sammanhang i vilket många tycker att
det är praktiskt att lägga bort titlarna. Det jag
tänker på är det vis på vilket vi hittar till artiklar i elektroniska tidskrifter och då kanske
framför allt när det gäller vetenskapliga artiklar. Våra användare och kunder på biblioteken har börjat söka rätt på artiklar genom
att gå andra vägar än att ta sig fram via tidskriftstitlar och kataloger. Trots det är vi
många på biblioteken som envist arbetar för
att göra tidskrifterna så sökbara som möjligt
på titelnivå.
Hur hittar man fram till tidskriftsartiklar
idag? De flesta lär finna det material de vill ha
via olika sökmotorer eller referensdatabaser.
När man har letat rätt på en referens till en artikel i en databas vill de flesta inte längre ta
omvägen via en bibliotekskatalog och tidskriftens webbplats för att nå slutmålet. Man
letar efter en artikel inte efter en tidskrift. Ett
antal elektroniska tjänster möjliggör att an30 biblioteksbladet [09:2007]

vändarna inte heller behöver göra det. De
flesta hoppar således över den gamla formella vägen: ”Goddag Fru Katalog! Bor Herr Tidskrift här? Jag skulle vilja fråga Herr Tidskrift om Fröken Artikel är hemma.” Istället
ropar man ”Hej Artikeln!” direkt inifrån från
referensen. Tidskriftstiteln torde i detta läge
inte spela så stor roll men kan användas till
exempel som statusmarkör. Om artikeln publicerats i en viss tidskrift så är den en pålitlig källa som ger tyngd åt den egna referenslistan.
Visst finns det ännu så länge anledning att
på något sätt beskriva tidskrifterna och inte
bara artiklarna. Biblioteken prenumererar på
tidskrifter per titel och det är viktigt att vi
kan hålla reda på vad vi köper. Titlarna kan
användas i marknadsföringssyfte mot en
moderorganisation. Till exempel kan det
vara bra att kunna söka fram vilka tidskrifter
vi har i ett visst ämne. Bibliotekarier vill dessutom kunna söka bland andra biblioteks tidskrifter för att kunna beställa artiklar ur dessa som fjärrlån åt sina användare. Frågan är
hur detaljerade våra beskrivningar av titlarna behöver vara? I det senare fallet vet vi förhoppningsvis vad vi letar efter. Hur många
sökingångar behöver man egentligen för att
hitta ett känt objekt?
I dag finns möjligheten för våra användare
att i en handvändning kunna ta sig från referens till artikel. I mångt och mycket bidrar
vi bibliotekarier till detta. Samtidigt ser vi
till att behålla all sökfunktionalitet vi tidigare behövde. För varje ny tidskriftskatalogpost som jag skapar bävar jag för att jag håller på att förvandlas till Fru N, en duktig men
något gammalmodig titelivrare som inte riktigt vill gå med på den reform som genomförts i världen runt omkring mig.
Karin Jacobson
Karolinska Institutets bibliotek

Skapande skolapengarna
det blir inte oväntat Kulturrådet som får
uppdraget att fördela de 55 miljoner kronor
som regeringen satsar på Skapande skola där
meningen är att kulturella och konstnärliga
uttryck långsiktigt ska integreras i skolans
arbete. Satsningen gäller elever i årskurserna
7-9 i landets grundskolor.
Det blir kommunerna som får söka bidraget, inte de enskilda skolorna. Skälet är, enligt Kulturrådet, att ansökningarna ska vara
förankrade i kommunerna och att man på så
vis kommer att få samordningsfördelar. För
att få del av pengarna måste uppföljningsbara handlingsplaner sammanställas. Dessa
ska beskriva hur insatserna bidrar till Skapande skola-satsningens målsättningar. Bidraget ska vara ett komplement till redan pågående kulturarbete och estetisk verksamhet
i skolan och får inte användas för administrationskostnader.
Formellt sett får Kulturrådet inte uppdraget förrän budgeten är tagen i riksdagen i december och Kulturrådet har fått sitt regleringsbrev. Ännu går det alltså inte att söka
pengarna.
HZ

SMS-påminnelse sparar
pengar
ett pip i mobilen blir billigare än ett påminnelsebrev via posten. Bjuvs kommun gör en
besparing genom att låta biblioteket skicka
påminnelser via sms än via brev.
– Det blir många brev på ett år och höga
portokostnader när biblioteken skickar ut
påminnelsebrev om beställda böcker och ej
inlämnade böcker. Även om jag inte kan ge
dig en exakt summa. Enligt en grov uppskattning skulle i alla fall en så kallad sms-modul
för 24 000 kronor sparas in på ett par år, säger
Roy Mauritzson till bbl.
Med sms-modulen kan bibliotekspersonalen på ett enkelt sätt skicka ut textmeddelanden till låntagares mobiltelefoner. Det är
också ett effektivare sätt för bibliotekspersonalen att jobba samtidigt som servicen till
låntagarna förbättras, menar Carina Lindén,
vikarierande bibliotekschef Bjuv.
– Naturligtvis kommer vi att skicka brev
till de låntagare som även fortsättningsvis
vill ha det så.
ÅE

Bengt Hjelmqvists
stipendium

Magiska manteln på biblioteksturné

cecilia gärdén, doktorand i biblioteks- och
informationsvetenskap
vid Göteborgs universitet/Högskolan i Borås,
har tilldelats btj:s stipendium i Bengt Hjelmqvists namn 2007 på 100
000 kronor. Hon mottog stipendiet under
konferensen ”Mötesplats inför framtiden” i
Borås.
Cecilia Gärdéns avhandling handlar om
vuxenstuderandes informationssökning, informationsanvändning och lärande. Genom
sin forskning vill hon bidra till utvecklingen
av nya arbetsmetoder och inspirera bibliotekens arbete gentemot människor i lärande.
Bibliotekens olika roller diskuteras ofta.
Bibliotekens ställning behöver stärkas på flera områden och Cecilia Gärdéns forskning
har goda möjligheter att göra detta. Hennes
avhandling bidrar till att biblioteken blir en
ännu viktigare arena för lärande, oavsett om
de är fysiska eller virtuella. Cecilia Gärdén visar prov på nytänkande och hennes projekt är
helt i linje med Bengt Hjelmqvists ledord att
utveckla, stärka och inspirera. Så lyder btj:s
motivering till varför Cecilia Gärdén fick stipendiet.
btj inrättade stipendiet i Bengt Hjelmqvists namn till minne av Bengt Hjelmqvists
100-årsdag den 28 oktober 2003. Stipendiet
delas ut till en eller flera som genom sin
forskning stödjer utvecklingen av offentliga
bibliotek.
En nämnd som består av fem representanter utser stipendiaten/stipendiaterna. Nämnden består av ordförande Anders Persson
(vice vd btj), Lena Skoglund (förvaltningschef Regionbibliotek Västra Götaland), Inger
Edebro Sikström (bibliotekschef Umeå kommun), Gunnar Broberg (professor i idé- och
lärdomshistoria vid Lunds universitet) och
sekreterare Martin Petri (informationschef
btj).
ÅE

med riksutställningars vandringsutställning ”Magiska Manteln” får barn i åldern
6–12 år möjlighet att stifta bekantskap med
islamsk kultur. Utifrån de fem sinnena får
barnen möta både konst och arkitektur. I
centrum av utställningen står en paviljong
med skimrande glasmosaik – ett konstverk
skapat av konstnären Teymor Zarré.
För glaskonsten i utställningen har han
använt en särskild persisk teknik som har tusenåriga anor.
Barnen kan gå in i paviljongen och studera
alla detaljer och samtidigt lyssna på musik.
Ambitionen med utställningen är att väcka
barnens nyfikenhet och visa att konst och vetenskap har en lång historia i den islamiska
kulturen.
”Magiska Manteln” är producerad av
Stockholms läns museum i samarbete med
biblioteken i Fisksätra och Rinkeby samt
Riksutställningar. Idé och inspiration är
hämtad från Robert Na’ima bint och Diana
Mayos barnbok En resa genom islams konst
(Tranan 2005). Boken, som finns på 24 språk,
handlar om en flicka som med sin magiska
mantel tar med läsaren på en resa till olika
länder och platser i de islamska kulturområdena.
Utställningen har ett behändigt format,
bara tio kvadratmeter och man vänder sig till
bibliotek i hela landet. Perioden 22 oktober
till 8 november var ”Magiska Manteln” i lekterapin på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Tillsammans med det nystartade kulturnätverket på sjukhuset fick de barn som
var inlagda möjlighet att arbeta med skapande verksamhet under sin vistelse.
Turnéplanen för 2008 ser än så länge ut
som följer: 7–24 jan 2008 Knivsta bibliotek,
25 jan–8 feb Tierps bibliotek, 11 feb–29 feb
Håbo bibliotek i Bålsta, 3 mars–20 mars Enköpings kommunbibliotek.
HZ

Skaramissalet till
påvens bibliotek
en av Sveriges äldsta böcker, Skaramissalet, får nu en plats i påvens bibliotek i Vatikanen. Men det är inte originalet som lämnas
över utan en nygjord faksimilutgåva av den
gamla boken.
Prosten Johnny Hagberg åkte till Rom och
överlämnade boken till ärkebiskop Farina
som är chef för Vatikanens bibliotek. Enligt
Sveriges Radio Skaraborg har den katolska
mässboken använts i domkyrkan i Skara sedan 1150-talet och fram till år 1527. Den är därmed ganska säkert jämngammal med domkyrkan som invigdes detta år. Ursprungligen
har boken bestått av cirka 300 pergamentsblad i två volymer, men av dessa återstår nu
endast 44 blad. I mitten av 1200-talet bands
Skaramissalet om och försågs med träpärmar av ek.
ÅE

biblioteksbladet [09:2007] 31

nyfiken på… carl-henrik berg, bibliotekarie, Strängnäs bibliotek.

Vem är du?
– Född i Sandviken 1960. Lillebror till två
systrar som är naturvetare. Själv är jag en
famlande humanist, utan vägledning hemifrån. Började läsa i Uppsala när jag var 24 år,
nordiska språk och idéhistoria. Ville fortsätta med etnologi, men kom hastigt och lustigt
in på bhs i Borås 1986. På min första och enda
stora bibliotekskonferens, i Murmansk, träffade jag en vacker bibliotekarie som nu är
min hustru och mor till våra två döttrar. Sedan 2005 bor vi i Huddinge och jobbar i
Strängnäs respektive Huddinge.
Hur skulle dina barn och din fru beskriva dig?
– Snäll, glad och ibland lite trög. Klart otrendig.
Vad gör du på fritiden om du själv får välja?
– Jag skulle gärna vara tillsammans med familjen i vår stuga – om vi hade någon.
Varför blev du bibliotekarie?
– Valet av bibliotekariebanan var rätt mycket
en säkerhetssatsning på ett meningsfullt yrkesliv med fast lön.
– Första biblioteksjobbet fick jag som ansvarig för Ájtte museums då nya forskningsbibliotek i Jokkmokk. Under 1990-talet och
en bit in på 2000-talet jobbade jag på olika
bibliotek i Norrland och läste en del universitetskurser. Av de jobb jag sökte fick jag aldrig
dem jag verkligen var bäst lämpad för. Idag
har jag kanske till slut någonting ditåt, på
Strängnäs bibliotek, med ansvar bl a för den
lokala litteraturen. Eftersom Strängnäs är en
gammal stifts- och lärdomsstad har vi ett
verkligt kulturarv att vårda. Här har jag jobbat i ett och ett halvt år nu, men det är bara en
halvtid – och tågpendlandet kostar skjortan.
Det är naturligtvis ohållbart i längden. Som
tur är jobbar jag med ett fantastiskt gäng på
Multeum, som är namnet på Sveriges bästa
lilla kulturhus. Här finns alla kön och åldrar
representerade.
Hur skulle vänner och kollegor beskriva dig?
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”Jag tål inte avarterna i den
kvinnodominerade biblioteksvärlden …”
– Mina kollegor verkar stå ut med mig rätt
bra, delvis kanske tack vare att de bara ser
mig tre dagar i veckan. Och så ställer jag upp
och rycker in exempelvis när det behövs någon ersättare på kommunens övriga bibliotek. Men egentligen är jag en fackidiot som
inte längre läser skönlitteratur utan borde arbeta med kulturhistoria som är mitt främsta
kompetensområde. Mötet med biblioteksbesökarna vill jag dock inte vara utan.
Vad har du för förhållande till detta med genus
inom bibliotekssfären?
– Det kan verka som om jag har svårt för kvinnor, men så är det inte. Det är avarterna inom
den kvinnodominerade biblioteksvärlden
som jag inte tål. En handfull maktmissbrukande chefer har tillåtits förstöra mitt och
många andra kompetenta människors yrkesliv, och därmed också hindrat oss från att – så
som de själva gjort – rota sig, köpa hus och
bygga upp sådana välordnade liv som vi ärliga stackars satar i högre grad än de förtjänat
att leva.
– Gång på gång har jag, när jag sökt jobb genom åren, fått se kvinnliga chefer anställa
kvinnliga vänner till tjänster där man efterfrågat specialkompetens – och ”gärna manliga sökande” – efter skumma rekryteringsprocesser som på ytan förefallit korrekta.
Ibland har de valt en man, men då en som
lyckats kompensera bristande kompetens
med att vara yngre, snyggare och mer inställsam än jag. Det handlar om kompisrekrytering istället för kompetensrekrytering. Inte
konstigt att standarden sjunker på våra bibliotekskataloger.
Har du läst årets nobelpristagare?
– Jag har bara läst berättelsen om katten Rufus.
Vad betyder Biblist för dig?
– Den som kanske trott att jag sitter på någon
makt har alldeles fel. Den eventuella makt jag
har är vanmakt. Den stora tysta majoriteten
kniper fegt igen om sitt missnöje av rädsla

Carl-Henrik Berg, flitig Biblistanvändare.

för att drabbas av chefernas godtyckliga
omprioriteringar. Men mitt bäst-före-datum
är uppenbarligen passerat, och det försätter
mig i ett läge där jag lika gärna kan påtala de
oegentligheter jag ser. Kanske kan det ändå
stimulera andra att våga uttala sig.
– Mina inlägg på Biblist gagnar knappast
mig. Men det är alltså inte heller mitt syfte.
Däremot hjälper det till att sätta staden
Strängnäs på kartan och dess två skyddshelgon, Petrus och Paulus. Paulus påminner oss
i Apostlagärningarna om Jesu ord – att det är
saligare att ge än att ta emot. I den andan
tycker jag vi ska leva och verka.
Hur ser ditt eget favoritbibliotek ut – verklighetens eller drömmens?
– Vi kan ha Petrus – Sankte Per med nycklarna – som förebild. Vi har som bibliotekarier
och informationsförmedlare kanske inte
nycklar till himmelriket men väl till många
dörrar som skulle förbli stängda om vi inte
fanns till hands för våra medmänniskor. Vi
har faktiskt betalt för att förmedla kunskapen – inte för att undanhålla den för egen
räkning!
– Det är verkligen en förmån att få ha en
chef som Christer Hermansson – en människa som brinner för boken, folkbildningen

Klippt och skuret
Nya roller

och mänskliga möten. Fick jag välja ett idealbibliotek skulle det förstås vara större än
Strängnäs lilla bibliotek, men samtidigt är
det en verklig utmaning att med små medel
ändå kunna erbjuda ett så rikt utbud. Mycket
tack vare digitaliseringen, som är ett område
där även Strängnäs redan hunnit utmärka
sig.
Vad har du för förhållande till begrepp som bibliotek 2.0?
– Bibliotek 2.0 är nog inte riktigt min kopp te.
Samtidigt ska man inte kväva den entusiasm
inför de nya möjligheterna som finns ute på
landets bibliotek, utan låta nya och friska initiativ få chansen, förutsatt att det inte inkräktar på den grundservice medborgaren
har rätt att kräva av sitt lokala bibliotek. Det
gäller att inte glömma tant Asta utan dator
och Internetuppkoppling hemma i torpet.
Skulle du själv vilja bli chef ?
– Jag skulle kanske kunna fungera som ledare
för ett mindre team, men jag är ingen mötesmänniska. Bränt barn skyr elden. Jag känner
mina begränsningar – lika mycket som jag
vet inom vilka områden jag är sällsynt kompetent och kreativ. Jag har på eget initiativ
alltid lämnat de tjänster där jag inte känt att
jag kunnat göra tillräckligt bra ifrån mig.
Alltför många chefer i vår bransch saknar ett
sådant kurage och en sådan självinsikt. De
biter sig fast som iglar och suger energi ur
sina underlydande. Men det är kanske ofta
just sådana människor som blir chefer, tyvärr. Ärlighet varar fortfarande längst, men
det är vi ärliga människor som får betala priset för den.
Vad gör du om tio år?
– Faktum är att jag under en anställningsintervju tidigare i år för en tjänst på ett museibibliotek fick höra chefen säga ”Ja, om tio år
är du femtiosju”. Fick jag jobbet? Nej, det
gick till en betydligt yngre och grönare sökande. Jag vågar med mina erfarenheter inte
tänka på vad jag gör om tio år. Aktuell för något nytt jobb lär jag inte vara. Snarare irra
omkring utanför något äldreboende, tydligen.
Åsa Ekström

Intressant läsning på Martin Jönssons
blogg på Svenskan där han slår ett slag för
yrkesbeteckningen Sökredaktör. Martin
berättar att han varit på besök på The
Times vars chefredaktör Anne Spackman
glatt berättade att de anställd en s.k. sökredaktör…
Men en tekniskt intresserad bibliotekarie
med bra kunskap om sökbeteende, sökning
på nätet, en bakgrund med journalistik
och/eller studier i användbarhet (eng. usability) vore kanske ultimat? Jag säger det för
att jag ser en framtida marknad för alla dessa bibliotekarier som idag går ut i arbetslöshet. Precis som vi ser en nystartad utbildning till informationsarkitekt på Högskolan
i Borås kanske vi om några år för se en utbildning till sökredaktör. Vilken beteckning
förresten? Finns inget trevligare namn än
sökredaktör?
Internetbrus.com, 16.10.2007
Ny upplevelse

Eftersom jag inte är författare egentligen
så hade jag aldrig föreställt mig resten, lanseringen av boken. Plötsligt var jag fullständigt nerringd av bibliotekarier och andra som ville att jag skulle komma och prata
om min bok. Det var en helt ny värld som
öppnade sig, väldigt trevlig.
Jonas Karlsson, skådespelare,
Norbottens-Kuriren 17.10.2007
Äldre drabbas

Än en gång drabbas vi äldre av indragningar (att det fattas pengar).
Vi är många i Storvik som lånar böcker och
talböcker på biblioteket.
Vi fick lära oss, att läsa böcker var viktigt
när vi gick i skolan, bland annat om andra
kulturer.

Tiden gick med jobb och barn, men vi lånade och läste det vi hann.
När vi blev pensionärer, då skulle vi låna på
”bibblan” och läsa och läsa för nu hade vi
tid.
Men när vi blir gamla, ser dåligt och går
med rollator, då stänger man biblioteket!
Flitig boklånare på biblioteket i Storvik,
Arbetarbladet 18.10.2007
Motion till riksdagen

Skolbibliotekens betydelse för tillhandahållandet av datorer, Internet, olika program och även andra media är också stor.
Svensk Biblioteksförening har uttryckt oro
över att många grundskole- och gymnasieelever inte hade tillgång till ett bemannat skolbibliotek.
Staten har ett ansvar för att se till att bibliotekslagen följs och måste mera aktivt se
över att lagens femte paragraf inte bara är
en tom fras. Frågan om skolbibliotek bör
exempelvis ingå vid Skolverkets kommuninspektioner. Skolverket och myndigheten
för skolutveckling bör av regeringen ges ett
tydligt uppdrag i frågan.
Hans Olsson (s), Motion 2007/08:Ub369,
21.10.2007
en fråga om demokrati

Vi är inte kvar i Folkskolan på 1800-talet.
Det pedagogiska arbetet sker inte bara i
klassrum, utan också med skönlitteratur
och –läromedel av olika slag. Skolbiblioteken är ett modernt centrum av pedagogiska resurser. Till syvende och sist är det en
demokratifråga. Alla måste kunna läsa för
att klara sin demokratiska uppgift.
Madeleine Hjort, Nationella skolbiblioteksgruppen, i SvD 23.10.2007

Astrid
BOK / BJÖRK

fr.

5 250:(ORD. 6 950:-)

Mer snöyra hittar du i fyndhörnan!

www.biketjanst.se
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Beppe Wolgers-pris till Katti Hoflin
det nyinstiftade Beppe Wolgers-priset
tilldelas i år Katti Hoflin, författare och chef
för Rum för barn. Beslutet var enhälligt.
Strömsunds kommun har instiftat ett
Beppe Wolgers-pris som ska ges till författare av barn- och ungdomslitteratur. I år går
priset till Katti Hoflin som har skrivit böcker
för de lite yngre barnen, bl a om den lilla killen Karlssons äventyr.
– Jag är väldigt hedrad. Beppe tillhör ju en
av de riktigt stora förebilder man har. Han,
liksom Tage Danielsson, tillhör människorna som gick bort alldeles för tidigt. Världen
blev därmed lite ”fattigare”, säger Katti Hoflin till bbl.
– Det bästa med priset är nog annars att jag
får åka till Jämtland och möta barnen där. Det
är alltid spännande med möten i den verkliga
verkligheten.
Prisutdelningen sker på biblioteket i
Strömsund den 7 december där pristagaren
får ett diplom och en staty som föreställer
ryggsäcken som Dunderklumpen bär på.
Den är gjord av keramikern Åse Enberg. Priset delas ut i samarbete med Kerstin och Camilla Wolgers och i samråd med en barnbibliotekarie i Strömsund.
– Det känns bra och roligt att göra någonting för barnen. Naturligtvis blir det även

författarbesök för skolbarnen i kommunen i
samband med att Katti Hoflin tar emot priset, säger Hans-Erik Dahlgren, kultur- och
bibliotekschef i Strömsund.
Sedan årsskiftet har Katti Hoflin varit chef
för Rum för barn. Något hon stortrivs med.
Trycket på biblioteket är enormt och besökarna får ofta vända i dörren eftersom det allt
som oftast är fullt. Katti Hoflin hoppas på
sikt att man kanske kan expandera och få tillgång till hela plan fyra i Kulturhuset.
– Vi har precis inlett en förstudie för att
satsa lite mer på 9–13 åringarna som kanske
vill ha ett större avstånd till de minsta barnen. Barnen ska naturligtvis få vara med under arbetets gång och påverka hur det hela
ska se ut.
– Det är förmånligt att sitta i ett kulturhus
med så mycket resurser. Vill man få till ett
samarbete med Stadsteatern så kan jag enkelt kila ner till Suzanne Osten och fråga henne direkt. Det är stimulerande att det finns så
många direktkanaler och möjligheter att förverkliga idéer, konstaterar Katti Hoflin.
Det märks att Katti Hoflin brinner för kultur överlag. Kanske en orsak till att hon även
är en av de många som sökt jobbet som chef
för Kulturhuset efter det att Uwe Bödewadt
slutar.
Åsa Ekström

Kritik mot Rennerstedt
den interna kritiken mot Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt är stor.
Hon har anklagats för nepotism efter att ha anställt vänner och styvbarn till myndigheten.
Att undvika jäv och bestickning har varit en hjärtefråga för Kristina Rennerstedt. Personalen har skickats på föreläsningar i ämnet och diskussioner har förts i vilken utsträckning de
ska få gå på releasepartyn för kulturevenemang. I verksamhetsbeskrivningen finns jävsfrågan
tydligt formulerad: ”… vid gruppernas arbete ägnas jävsfrågorna stor uppmärksamhet. Detta
gäller självklart även beslut i Kulturrådets styrelse.”
Men enligt Aftonbladet och svt Kulturnyheterna ska generaldirektören ha handplockat en
väninna till posten som avdelningschef, anställt en annan väninnas son som handläggare
samt under en period placerat sin sambos dotter som timanställd på Kulturrådet. Två av
tjänsterna utlystes aldrig. I mitten av november JO-anmäldes Kristina Rennerstedt.
Vid årsskiftet avgår Kristina Rennerstedt som generaldirektör för Kulturrådet. Ny generaldirektör blir Kennet Johansson som kommer att styra Kulturrådet utan den styrelse av representanter från kulturlivet som finns idag
De senaste två åren har var åttonde anställd lämnat rådet enligt svt.
ÅE
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Augustnomineringar
2007
augustpriset är, näst efter Nobelpriset i
litteratur, landets i särklass mest uppmärksammade litterära pris. Det delas ut i tre klasser: skönlitteratur, facklitteratur och barnoch ungdomslitteratur. Bakom priset står
Svenska Förläggarföreningen.
De sex nominerade för bästa skönlitterära
verk 2007 är: Har någon sett mig någon annanstans? av Beate Grimsrud, Mig äger ingen av
Åsa Linderborg, Norrlands Akvavit av Torgny
Lindgren, Synopsis av Ulf Karl Olov Nilsson,
Världens sista roman av Daniel Sjölin och Stundande natten av Carl-Henning Wijkmark.
I fackbokklassen är följande böcker nominerade: Herrarna i skogen av Kerstin Ekman,
Med livet som insats av Bengt Jangfeldt, Lärarna av Hans Lagerberg, Djävulssonaten av Ola
Larsmo, Den svenska kakelugnen av Susanna
Scherman och Michael Perlmutter och Fågelliv av Staffan Ulfstrand.
På barn- och ungdomsboksfronten ser listan av nominerade ut så här: Bryta om av Åsa
Anderberg Strollo, Isdraken av Mikael Engström, Nöff nöff Benny av Barbro Lindgren
och Olof Landström, Sonja, Boris och tjuven av
Eva Lindström, Flickan som var vacker i onödan av Janne Lundström och Varför min syster? av Sven Nordqvist.
Vilka som får 100 000 kronor och en Auguststatyett avgörs den 3 december i samband med festligheterna i Berwaldhallen.
ÅE

Foto: Göran Schmidt

Miljoner till Plåten

Krigsbytena dokumenterades noggrant. Här en förteckning över böcker som erövrades från Riga 1621.

Krigsbyten ställs ut
på livrustkammaren i Stockholm pågår en specialutställning om stormaktstidens
krigsbyten. Det skamliga förflutna blir tillgängligt för alla och det är första gången en stor
specialutställning med krigsbyten i Sverige visas. Under 1600-talets många krig tog svenska
armén och svenska officerare mängder med krigsbyten från slagna fiender. Det handlade inte
bara om landområden och pengar utan om vapen, rustningar, boksamlingar, konsthantverk
och andra kulturskatter. Idag skulle motsvarande plundringar ses som krigsförbrytelser men
då var bortförandet av kulturskatter en del av kriget och skedde i enlighet med då gällande
folkrättsliga principer.
Med utställningen vill Livrustkammaren och medverkande svenska museer, arkiv och bibliotek visa vad som finns i samlingarna och samtidigt diskutera varför svenskarna i sådan omfattning lade beslag på fiendens kulturskatter och i vilket syfte.
HZ

kb har fått 3,6 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond som kommer att användas till att göra den äldre katalogen Plåten
tillgänglig på webben.
I dag är det den nationella bibliotekskatalogen libris och den lokala katalogen Regina som används mest men nu ska kb även
göra den äldre katalogen Plåten tillgänglig.
Plåten är en lappkatalog som består av tryckt
material från 1501 fram till och med 1955. Katalogens namn härrör från de cirka 2 800
plåtkapslar som den består av.
– Det är ett enormt omfattande arbete som
kommer att ta två år att genomföra. Vi ska
bland annat digitalisera och indexera 1,7 miljoner katalogbilder, säger Agneta Holmenmark, avdelningschef för den publika verksamheten.
Satsningen att bevara Plåten och göra den
tillgänglig via webben innebär att kb:s roll
som humanistiskt forskningsbibliotek stärks.
– Det underlättar för forskare världen över.
Genom att katalogen görs tillgänglig via
webben kan bibliografisk, bokhistorisk, bibliotekshistorisk och förlagshistorisk information fås utan att detta kräver ett besök på
kb.
ÅE

På nytt jobb
catta torhell tillträder den 15 januari 2008 som ny chef för Bibliotek och läranderesurser
vid högskolan i Borås. Hon lämnar Lunds universitet där hon har varit verksam i 18 år på olika
befattningar, senast som chef för biblioteksverksamheten inom området för humaniora och
teologi.
– En av anledningarna till att jag börjar i Borås är att jag är sugen på något nytt, jag har ju varit så länge i Lund. Jag vill se något nytt, ha förnyelse. Det är alldeles för lite rörlighet i biblioteksbranschen, det har jag hävdat länge och då får man väl också föregå med gott exempel och
visa att det går att byta jobb och organisation.
– Det som också har lockat mig är får arbeta i en mindre och mer sammanhållen organisation. Dessutom är det kul att bhs finns i organisationen och överhuvudtaget att man har en så
tydlig professionsprofil, säger Catta Torhell till bbl.
Hon säger också att hon till en början kommer att veckopendla från Lund till sitt nya jobb i
Borås.
HZ

Mot Alzheimers sjukdom
finns bara ett botemedel:
Forskning.
Det gäller framtiden för de ca. 55.000 svenskar som
varje år drabbas av någon hjärnsjukdom. Det finns
bara ett botemedel – forskning!
Stöd hjärnforskningen!
Hjärnfondens Postgiro 901125-5. Bankgiro 901-1255.
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Besserwisser

av Anders Mathlein

Ur-Mumin i ny bok

S

vordomarna är fler och festandet vildare. Sniff kallas här för
Rådd-djuret och Snusmumriken har
ännu inte hittat sin form. Det handlar om Tove Janssons första muminserie som
gick i Ny Tid 1947–48 och som lagom till sextioårsjubileet nu har tryckts om på nytt i en
bok. Det är Tigertext som ger ut Ny Tid som
står bakom utgåvan Jorden går under med serien Mumintrollet och jordens undergång som när
det begav sig ingick i tidningens barnspalt
”De yngstas hörna”. Seriens förlaga är boken
Kometjakten som kom 1946 och som – vilket
kanske inte alla vet om – finns i inte mindre
än tre versioner, utgivna med tio års mellanrum. Tove Jansson hade nämligen för vana
att bearbeta sina böcker när de skulle ges ut
på nytt. 1956 stramade Jansson till den ursprungliga texten till Kometjakten och gav ut
den under namnet Mumintrollet på kometjakt.
1968 kom en ny bearbetning under titeln Kometen kommer. Den serie som publicerades i
Ny Tid med start 1947 kan väl ses som ytterligare en version, den andra i ordningen. Och
det var alltså här som Mumin som seriefigur
blev till. Varje fredag publicerades en stripp
med sex rutor (inte 4-5 som var det vanliga på
1940-talet) och istället för pratbubblor skrevs
texten in i varje ruta som ”ett slags berättelse
under varje bild”.
Inalles blev det 26 episoder och det är också här som figurerna Tofslan och Vifslan för
första gången gör entré. En annan viktig bifigur i Muminvärlden som presenterades i
serien är Mårran, vars hemska ylande avbryter en fest vid dansbanan och tvingar muminfigurerna på flykt genom skogen. Hon syns
alltså ännu inte, hon bara hörs.
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Tryggve Söderling, som med m fl andra bidrar med för- och efterord, skriver apropå
hur muminfigurerna tecknades i denna urversion: ”I Ny Tid hade trollen ännu inte fått
sina rena, dekorativa och i längden lite mekaniska 1950-tals linjer”.
Och visst är det så. Trollen är lite långsmala,
inte lika runda och pappan har ännu inte fått
sin karaktäristiska hatt. Däremot är mammans främsta attribut på plats: handväskan.
Tove Jansson och hennes Muminvärld är
aktuellare än någonsin inte minst också genom Boel Westins fullödiga biografi Tove
Jansson – Ord, bild, liv (Albert Bonniers förlag
2007) och Agneta Rehal-Johanssons avhandling Den lömska barnboksförfattaren, Tove Jansson och muminverkets metamorfoser. Makadam
förlag (2006).
HZ

”Bidragsberoendet är villkoret
för all kulturell verksamhet.
Drar man bort bidragen,
rasar kulturlivet ihop. Det
vet varenda kulturminister.”
P O Enquist, i kulturpolitisk debatt,
Bok & Biblioteksmässan 2007.

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

Dags att betala
medlemsavgiften för 2008
I slutet av november får alla medlemmar brev med
medlemsaviseringen för 2008. Om du inte fått ditt inbetalningskort i mitten av december kan det bero på att vi har fel
adressuppgifter till dig i medlemsregistret. Har du frågor eller
vill ändra adress – kontakta Eva Silverplats på föreningens
kansli 08-545 132 30.

Material
om dyslexi
För ett par år sedan kom
Svensk Biblioteksförenings skrift
”Riktlinjer för biblioteksservice
till dyslektiker”. Materialet är en
översättning av IFLA Professional Reports, Nr 70 och är framtagen av IFLA, Section of Libraries
Serving Disadvantaged Persons.
Från svensk sida var Birgitta
Irvall drivande i projektet.
Materialet finns fortfarande i
upplaga och institutionella medlemmar i Svensk Biblioteksförening kan beställa skriften kostnadsfritt från föreningens kansli.
Skicka beställningen till e-post

info@biblioteksforeningen.org
eller ring Eva Silverplats på telefon 08-545 132 30.
PAx

Inflyttningsmingel

Svensk Biblioteksförenings Library Lovers-monter blev mycket uppskattad under
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Catharina Årmann Haqvinsson var en av
montermedarbetarna.

Library Lovers-kampanjen
under 2008
I februari 2008 kommer Library Lovers att spridas med full kraft
över landet. Med hjälp av bland annat annonser, utomhusreklam, riktade utskick samt informationsmaterial ska fokus sättas på bibliotekens betydelse. Föreningen driver ett flerårigt arbete för att öka det politiska engagemanget för biblioteken och under Almedalsveckan i Visby samt Bok & Biblioteksmässan i Göteborg har Library Lovers-temat
testats med mycket positiva reaktioner.
Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik är kampanjens samlande budskap och argumenten tar sin utgångspunkt i det moderna och
det angelägna biblioteket. I början av året får alla institutionella medlemmar gratismaterial, bl a Library Lovers-knappar och skyltställ.
Samtidigt görs en riktad annonsering i fackpress och utemedia. Politiker, opinionsbildare och andra beslutsfattare kommer att få direktutskick. En speciell kampanjhemsida www.librarylovers.se introduceras
med bland annat fakta och argument för en nationell bibliotekspolitik. Från hemsidan kommer man även att kunna beställa Library Lovers-material till självkostnadspris.
Svensk Biblioteksförening kommer att göra flera andra satsningar
under 2008. Vi återkommer med information om de aktiviteterna liksom Library Lovers-kampanjen. Vill du redan nu veta mer är du välkommen att kontakta Peter Axelsson på föreningens kansli 08-545 132 45.
PAx

Svensk Biblioteksförening inbjuder alla medlemmar och vänner
till inflyttningsmingel i våra nya kanslilokaler i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Vi visar våra lokaler
samt bjuder på något att dricka och lättare tilltugg.
Torsdagen den 6 december från kl 18.00.

Välkomna!
Anmäl dig till kansliet. Fax 08-545 132 31 eller
e-post info@biblioteksforeningen.org.
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Biblioteksplaner
– så ser det ut i Sveriges kommuner, län för län
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Läget oktober 2006:

UÊÊ{ÇÊÕiÀÊ£È]Ó¯®
UÊÊ£ÇnÊÕiÀÊÈ£]{¯®
UÊÊÈxÊÕiÀÊÓÓ]{¯®

Läget oktober 2007:

UÊÊÓnÊÕiÀÊ]Ç¯®
UÊÊ£{ÎÊÕiÀÊ{]Î¯®
UÊÊ££ÊÕiÀÊ{£¯®

Stockholm 01

Södermanland 04

UÊBotkyrka
UÊDanderyd
UÊEkerö
UÊHaninge
UÊHuddinge
UÊJärfälla
UÊLidingö
UÊNacka
UÊNorrtälje
UÊNykvarn
UÊNynäshamn
UÊSalem
UÊSigtuna
UÊSollentuna
UÊSolna
UÊStockholm
UÊSundbyberg
UÊSödertälje
UÊTyresö
UÊTäby
UÊ1««>`ÃÊ6BÃLÞ
UÊUpplands-Bro
UÊ6>iÌÕ>
UÊ6>Ý 
UÊ6BÀ`
UÊÖsteråker

UÊEskilstuna
UÊFlen
UÊGnesta
UÊKatrineholm
UÊNyköping
UÊ"ÝiÃÕ`
UÊSträngnäs
UÊTrosa
UÊ6}FiÀ

Uppsala 03

UÊEnköping
UÊHeby
UÊHåbo
UÊKnivsta
UÊTierp
UÊUppsala
UÊÄlvkarleby
UÊÖsthammar

Östergötland 05

UÊ Ý 
UÊFinspång
UÊKinda
UÊLinköping
UÊMjölby
UÊMotala
UÊNorrköping
UÊSöderköping
UÊ6>`ÃÌi>
UÊ6>`i>ÀÃÛ
UÊYdre
UÊÅtvidaberg
UÊÖdeshög
Jönköping 06

UÊAneby
UÊEksjö
UÊGislaved
UÊGnosjö
UÊHabo
UÊJönköping
UÊMullsjö
UÊNässjö
UÊSävsjö
UÊTranås
UÊ6>}}iÀÞ`
UÊ6iÌ>`>
UÊ6BÀ>

Kronoberg 07

Halland 13

Värmland 17

Gävleborg 21

UÊAlvesta
UÊLessebo
UÊLjungby
UÊMarkaryd
UÊTingsryd
UÊUppvidinge
UÊ6BÝ
UÊÄlmhult

UÊFalkenberg
UÊHalmstad
UÊHylte
UÊKungsbacka
UÊLaholm
UÊ6>ÀLiÀ}

UÊArvika
UÊEda
UÊFilipstad
UÊForshaga
UÊGrums
UÊHagfors
UÊHammarö
UÊKarlstad
UÊKil
UÊKristinehamn
UÊMunkfors
UÊStorfors
UÊSunne
UÊ-Bvyi
UÊTorsby
UÊÅrjäng

UÊBollnäs
UÊGävle
UÊHofors
UÊHudiksvall
UÊLjusdal
UÊNordanstig
UÊOckelbo
UÊOvanåker
UÊSandviken
UÊSöderhamn

Kalmar 08

UÊBorgholm
UÊEmmaboda
UÊHultsfred
UÊHögsby
UÊKalmar
UÊMönsterås
UÊMörbylånga
UÊNybro
UÊOskarshamn
UÊTorsås
UÊ6iÀLÞ
UÊ6BÃÌiÀÛ
Gotland 09

UÊGotland
Blekinge 10

UÊKarlshamn
UÊKarlskrona
UÊOlofström
UÊRonneby
UÊSölvesborg
Skåne 12

UÊBjuv
UÊBromölla
UÊBurlöv
UÊBåstad
UÊEslöv
UÊHelsingborg
UÊHässleholm
UÊHöganäs
UÊHörby
UÊHöör
UÊKlippan
UÊKristianstad
UÊKävlinge
UÊLandskrona
UÊLomma
UÊLund
UÊMalmö
UÊOsby
UÊ*iÀÃÌÀ«
UÊSimrishamn
UÊSjöbo
UÊSkurup
UÊStaffanstorp
UÊSvalöv
UÊSvedala
UÊTomelilla
UÊTrelleborg
UÊ6i}i
UÊYstad
UÊÅstorp
UÊÄngelholm
UÊÖrkelljunga
UÊ&ÃÌÀ>Ê}i

Västra Götaland 14

UÊAle
UÊAlingsås
UÊBengtsfors
UÊBollebygd
UÊBorås
UÊDals-Ed
UÊEssunga
UÊFalköping
UÊFärgelanda
UÊGrästorp
UÊGullspång
UÊGöteborg
UÊGötene
UÊHerrljunga
UÊHjo
UÊHärryda
UÊKarlsborg
UÊKungälv
UÊLerum
UÊLidköping
UÊ>Ê `iÌ
UÊLysekil
UÊMariestad
UÊMark
UÊMellerud
UÊMunkedal
UÊMölndal
UÊOrust
UÊ*>ÀÌi
UÊSkara
UÊSkövde
UÊSotenäs
UÊStenungsund
UÊStrömstad
UÊSvenljunga
UÊTanum
UÊTibro
UÊTidaholm
UÊTjörn
UÊTranemo
UÊTrollhättan
UÊTöreboda
UÊUddevalla
UÊUlricehamn
UÊ6>À>
UÊ6FÀ}FÀ`>
UÊ6BiÀÃLÀ}
UÊÅmål
UÊÖckerö

Örebro 18

UÊAskersund
UÊDegerfors
UÊHallsberg
UÊHällefors
UÊKarlskoga
UÊKumla
UÊ>ÝF
UÊLekeberg
UÊLindesberg
UÊLjusnarsberg
UÊNora
UÊÖrebro
Västmanland 19

UÊArboga
UÊFagersta
UÊHallstahammar
UÊKungsör
UÊKöping
UÊNorberg
UÊSala
UÊSkinnskatteberg
UÊSurahammar
UÊ6BÃÌiÀFÃ
Dalarna 20

UÊAvesta
UÊBorlänge
UÊFalun
UÊGagnef
UÊHedemora
UÊLeksand
UÊLudvika
UÊMalung
UÊMora
UÊOrsa
UÊRättvik
UÊSmedjebacken
UÊSäter
UÊ6>ÃLÀ
UÊÄlvdalen

Västernorrland 22

UÊHärnösand
UÊKramfors
UÊSollefteå
UÊSundsvall
UÊTimrå
UÊÅnge
UÊÖrnsköldsvik
Jämtland 23

UÊBerg
UÊBräcke
UÊHärjedalen
UÊKrokom
UÊRagunda
UÊStrömsund
UÊÅre
UÊÖstersund
Västerbotten 24

UÊBjurholm
UÊDorotea
UÊLycksele
UÊMalå
UÊNordmaling
UÊNorsjö
UÊRobertsfors
UÊSkellefteå
UÊSorsele
UÊStoruman
UÊUmeå
UÊ6 i>
UÊ6`i
UÊ6BBÃ
UÊÅsele
Norrbotten 25

UÊArjeplog
UÊArvidsjaur
UÊBoden
UÊGällivare
UÊHaparanda
UÊJokkmokk
UÊ>Ý
UÊKiruna
UÊLuleå
UÊ*>>>
UÊ*ÌiF
UÊÄlvsbyn
UÊ&ÛiÀ>Ý
UÊÖvertorneå
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Höga betyg för Svensk Biblioteksförening
Svensk Biblioteksförening får gott betyg av sina medlemmar. Det visar den medlemsundersökning som genomförts under
hösten. Hela 76 procent av medlemmarna ger
betyget 4 eller 5 på frågan om man ”totalt
sett har ett positivt eller negativt intryck av
Svensk Biblioteksförening”. Bland de enskilda
medlemmarna har antalet som ger betyget 5
i det närmaste fördubblats, från 17 procent
2004 till 32 procent 2007.
Genomgående i hela undersökningen är
att medlemmarna är mer nöjda idag än för tre
år sedan. Det gäller oberoende av om man arbetar vid ett folk- eller forskningsbibliotek.
Den förra medlemsundersökningen genomfördes våren 2004. Den var en viktig informationskälla när styrelsen därefter föreslog årsmötet en verksamhetsinriktning som
bland annat innebar att det opinionsbildande
arbetet skulle prioriteras. Svensk Biblioteksförening skulle bli en ledande bibliotekspolitisk aktör.
– Det är fantastiskt roligt att medlemmarna
både ser och uppskattar det arbete som föreningen utför säger Britta Lejon, ordförande
för Svensk Biblioteksförening. Speciellt gäller
det vårt lobbyarbete. För tre år sedan var det
bara 11 procent av medlemmarna som gav
det arbetet betyget 4 eller 5. I årets undersökning är motsvarande siffror 33 procent. Un-

dersökningen är en viktig avstämning och visar att vi har lyckats med det vi har föresatt
oss. Nu gäller det att vara uthålliga så att det
opinionsbildande arbetet också ger effekt i
vardagen ute på biblioteken landet runt i
form av bättre förutsättningar för verksamheten.

gefär samma betyg som vid undersökningen
för tre år sedan. Nyordningen med nätverk
har inte riktigt hunnit slå igenom än. Många
medlemmar vet inte riktigt hur de fungerar
och bara två av tio ger nätverken betyget 4
eller 5.
Undersökningen genomfördes som en
webbenkät av Synovate under tiden 10-27
september 2007. Totalt intervjuades 1000
medlemmar varav 789 enskilda och 211 institutionella.
PAx

Prenumerationen på Biblioteksbladet och föreningens information om aktuella biblioteksfrågor är två av de viktigaste skälen till
medlemskap. Men även områden som ”ger
biblioteksvärlden möjlighet att tala med en
röst” och ”har bra kurser och konferenser” får
höga omdömen av medlemmarna.
Att tidningen och medlemsinformationen
är uppskattad syns även i de frågor som specifikt handlar om de områdena. Biblioteksbladet har fortfarande mycket höga läsvärden.
Sju av tio medlemmar läser mer än hälften av
varje nummer av tidningen. Så mycket som
23 procent svarar att de läser ”allt eller nästan allt”. Resultatet är mycket bra för en organisationstidning. Något lite fler av medlemmarna använder sig av föreningens hemsida
och medlemsinformationen via e-post är
mycket uppskattad. På frågan ”Hur nöjd är du
totalt sett med informationen från Svensk
Biblioteksförening” ger drygt sex av tio betyget 4 eller 5.
Regionföreningarnas verksamhet får un-

Uppfattning om
Svensk Biblioteksförening…?

Den nya undersökningen
visar i korthet att:
67 procent av medlemmarna instämmer helt
eller delvis i att Svensk Biblioteksförening
syns i biblioteks- och samhällsdebatten. Det
är en ökning med 21 procentenheter sedan
2004.
Hälften av medlemmarna anser att föreningen är bra på att tillvarata medlemmarnas intressen. Det är en ökning med 13 procentenheter.
Att föreningen är en modern organisation
som följer med i utvecklingen anser 65 procent av medlemmarna. Det är en ökning med
12 procentenheter.

I vilken utsträckning instämmer du i att Svensk Biblioteksförening…?
Siffrorna till höger anger förändring sedan 2004 (andel som svarar 5 eller 4)

Är en organisation som har bra idéer

44%

24%

Syns i biblioteks- ochsamhällsdebatten

38%

29%

Har kompetent och professionell personal

25%

40%

Är en modern organisation som följer med i utvecklingen

23%

42%

Service och tjänster håller hög kvalitet

18%

Ger bra valuta för medlemsavgiften

17%

Det är lätt att gå med och aktivt
engagera sig i föreningens verksamhet

16%

29%

Företräder svenskt biblioteksväsende på ett
bra sätt i internationella sammanhangt

15%

27%

0%

20%

5 Instämmer helt
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50%

1% +6

9% 3%1% +12
14%

30%

12%
18%

6% 1% +13
10% 2% +1
4% 1% +5

39%
60%

Vet ej/ej svar

70%
2

80%

3% +13

9% 1% +5

6%

15%
40%

18%

32%

26%

30%

2% 6% 1% +21

25%

38%

10%

23%

22%

34%

13%

6% 5% +15

16%

40%

Är bra på att ta tillvara sina medlemmars intressen

21%

90%

100%

1 Instämmer inte alls

Kulturskatterna åt folket!
Drar ditt bibliotek
sitt strå till stacken?

Nordiskt möte i Stockholm
I början av november träffades representanter för de nordiska biblioteksföreningarna på
Svensk Biblioteksförenings kansli i Stockholm. Från vänster ses Wiviann Wilhelmsson, Britta
Lejon, Svensk Biblioteksförening, Sinikka Sipilä, Finlands Biblioteksförening, Vagn Ytte Larsen, Danmarks Biblioteksforening, Anne Hustad, Tore Kr. Andersen, Anders Ericson, Norsk
Bibliotekforening, Sigrún Klara Hannesdóttir, Upplysning, Island, Bengt Källgren, Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening, Winnie Vitzansky, Danmarks Biblioteksforening och Robin
Fortelius, Finlands svenska Biblioteksförening.

Inga problem med BookView!
/pT[HPUZWPYH[PVUWr=pZ[HY]L[ZÄUH
portal www.vastarvet.se. Där kan du
bläddra i “Frökatalog” från 1896 eller
titta i “Pehr Kalms Wästgötha och
Bahusländska resa” från 1746.
Ring 054 22 14 55, så berättar vi mer.
Eller surfa in på www.devo.se

Kansliet har flyttat!
Svensk Biblioteksförenings kansli flyttade den 22 oktober till
moderna och funktionella kontorslokaler i World Trade Center.
Ny besöksadress
World Trade Center, D5 Klarabergsviadukten 70
eller Kungsbron 1, Stockholm
Ny postadress
Box 70380, 107 24 STOCKHOLM.
Telefonnummer och e-postadresser är oförändrade.

Nordisk Bokbussfestival 2008
14–16 maj 2008 arrangeras Biblioteksdagarna och Nordisk
Bokbussfestival i Luleå. Programmet presenteras i mitten av januari
men boka redan nu in dagarna i din almanacka.
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Kalendarium
Maila info till kalendariet: pax@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http://www.biblioteksforeningen.org

23–25 november, Örebro
Bokmässa Örebro Slott
Länsbiblioteket arrangerar seminarier
med Katti Hoflin, Zuzana Helisnky,
Emma Stenström, Nina Frid och AudioIndex.
Arr: Bokmässan i Örebro
Mer info: www.bokmassan.net
27 november, Lund
Om bibliometri
Fredrik Åström håller ett introducerande seminarium kring bibliometri som
forskningsområde och praktik. Det
kommer att handla om de grundläggande idéerna och begreppen, vad det
är som analyseras, hur det analyseras
och varför, samt vad det är för resultat
vi får när vi gör statistiska och matematiska analyser av olika typer av
text. Fredrik Åström är Fil.Dr i biblioteks- och informationsvetenskap och
arbetar som forskarassisten med
inriktning på vetenskaplig kommunikation och bibliometri på Biblioteksdirektionen, Lunds universitetsbibliotek
Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund
Arr: Svensk Biblioteksförenings
regionförening för Skåne
28 november, Borås
Skönlitteratur på bibliotek – Kan
det vara nåt?
Utlåning av skönlitteratur minskar
drastiskt på våra bibliotek. Samtidigt
ökar bokförsäljningen, antal försäljningsställen och bokförlag. Hur är
skönlitteraturens ställning i samhället, på bibliotek och i biblioteksutbildningarna?
Arr: Regionbibliotek Västra Götaland,
Högskolan i Borås och Borås Stadsbibliotek
Mer info:
www.bibl.vgregion.se/vgrtemplates/
Page____61058.aspx
4–6 december, London
Online Information 2007 – Web 2.0 i
praktiken
Huvudtemat på årets konferens är
”Web 2.0 i praktiken” med Wikipedias
grundare Jimmy Wales som öppningstalare. Andra viktiga teman är bland
annat e-learning, biblioteksutveckling,
aktuell utveckling inom informationssökning och de senaste trenderna
inom e-boksområdet. Nytt för i år är
att hela konferensen kommer att ha en
tydlig inriktning på konkreta fallstudier, erfarenheter och implementering
av ny teknik och nya metoder.
Arr: VNU Exhibitions Europe
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Mer info: www.onlineinformation.co.uk/conference
6 december, Stockholm
Inflyttningsmingel
Välkommen till mingel i våra nya kanslilokaler i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm, från kl
18.00. Vi visar våra lokaler samt bjuder
på något att dricka med lättare tilltugg. Anmäl dig till info@biblioteksforeningen.org
Arr: Svensk Biblioteksförening
7 december, Stockholm
Biblioteket mellan bibliotek och
bibliotek
Mitt i språnget bland människor i
rörelse. Inger-Eide Jensen, Ulf Göranson, Inga Lundén, Maija Berndtson,
Hanna Aaltonen, Mia Dimblad och
Bjarne Stenquist om filialers, stadsdels- och institutionsbiblioteks placering och nyetablering – på lokalorten
och om det fysiska förhållandet till
huvudbiblioteket. Sven-Eric Liedman
med Ikoner-Akademiens avskedsföreläsning alla tider: ”Det är bara ögonblicket som överlever stunden.”
Arr: Ikoner-Akademien
Mer info: www.btj.se/ikoner
28–30 januari, Zadar, Croatia
Providing Access to Information for
Everyone -16th BOBCATSSS
We are pleased to announce the16th
BOBCATSSS Symposium, 28–30 Jan
2008, Zadar, Croatia. Contributions in
any form – workshop, paper, poster
presentation – are welcome. The main
theme for 2008 is ”Providing Access to
Information for Everyone”. Thinking,
you would like to be part of this innovative congress? Just offer a contribution! We are looking forward to your
informative concepts until 15 May
2007. For further information and guidelines for the abstracts please visit
our website: www.bobcatsss2008.org.
There you will also find a printable version of the Call for Papers as well as
flyers and a poster that can be handed
out to students, colleagues or anyone
interested.
Arr: BOBCATSSS 2008 Organisation
Team
Mer info: www.bobcatsss2008.org

1 februari, Stockholm
Att bygga det mångspråkiga biblioteket
En dag om litteratur, medier och förvärv på andra språk än svenska.
Arr: Internationella bibliotetet
Mer info: www.interbib.se
7–9 mars, Mariehamn, Åland
Mariehamns Litteraturdagar 2008
”Det är ingen konst att vara modig om
man inte är rädd”, har Tove Jansson
sagt en gång. Temat för Mariehamns
litteraturdagar 2008 är MOD. Den årliga litterära festhelgen fylls traditionsenligt av författarmöten, samtal,
debatter, musik och teatermonologer.
Välkomna!
Arr: Mariehamns stad, Stadsbiblioteket
Mer info: www.litteraturdagarna.ax
2–4 april, Halmstad
Halmstadskonferensen 2008
Arr: Arbetsgruppen för Halmstadskonferensen
21–23 april, Lund
Fourth Nordic Conference on Scholarly Communication 2008
Lunds Universitets Bibliotek inbjuder
forskare, förläggare, utgivare, försäljare, redaktörer, bibliotekarier och andra
intresserade att delta i diskussion och
analys av de problem och utmaningar
som möter den vetenskapliga kommunikationen. Den fjärde Nordic Conference on Scholarly Communication
äger rum 21-23 april 2008 i Lund. Konferensen äger rum vartannat år och
har ambitionen att vara ett viktigt
bidrag i debatten och i utvecklingen av
vetenskaplig kommunikation i de nordiska länderna.
Arr: Lunds Universitets Bibliotek
Mer info: www.lub.lu.se/ncsc
14–16 maj, Luleå
Biblioteksdagarna 2008
Arr: Svensk Biblioteksförening
10–15 augusti, Québec, Canada
IFLA 2008 – 74th IFLA General Conference and Council
Libraries without borders: Navigating
towards global understanding
Arr: IFLA
Mer info:
www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm

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 verksamheter inom hela biblioteks- och informationsområdet.
Arr: Borås Stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan i Borås
Mer info: www.hb.se/bhs/motesplats/

Biblioteksbladet
Dags att boka annonser i BBL 2008!!!

Biblioteksbladets läsare är nöjda läsare. Svensk
Biblioteksförenings senaste medlemsundersökning visar
att 74 % av medlemmarna är mycket nöjda eller nöjda med
tidningen. Lika många uppger att de läser allt, mer än
hälften eller hälften av tidningen. Tidningen anges också
som en av de viktigaste anledningarna för medlemskap i
Svensk Biblioteksförening.
Även annonsörerna gillar BBL.
2007 kommer att bli vårt bästa annonsår hittills.
Nu är det dags att boka annonser för nästa år.

Ring eller mejla BBL:s
annonschef Bo Eriksson
08-717 43 57
070-714 90 55
bo.erikssonmedia@telia.com

Några prisexempel:
1/1-sida 10.200:1/2-sida 7.000:1/4-sida 4.650:Priserna inkl. 4-färg

B

Posttidning
Svensk Biblioteksförening
Box 70380, 107 24 Stockholm

RFID i tiden
Cristina Csanady på Virtuella enheten vid Stockholms stadsbibliotek:
“Genom att välja Axiell som leverantör av RFID-utrustning säkerställer SSB sin position som
landets ledande bibliotek inom automatiseringen och tar därmed ett steg vidare i arbetet med
att möta kraven på ett modernt, innovativt och kundorienterat bibliotek”.

Med Axiells RFID-lösning från Bibliotheca får du
•

Marknadens vassaste programvara med bl.a:
- Smartare stöldskydd
- Snabbare och effektivare konverteringsrutiner
- Mer avancerad statistik

•

Bred erfarenhet från många RFID-installationer i
Norden och övriga världen

•

Garanterat optimal samverkan mellan bibliotekssystem och RFID-lösning

•

En leverantör med djup kompetens även inom
bibliotekssystem och biblioteksverksamhet

Kontakta oss gärna för att få mer information om vilka möjligheter vi kan erbjuda ditt bibliotek vad gäller RFID!

Lund 046 270 04 00
Göteborg 031 710 29 50
Stockholm 08 705 80 17
www.axiell.se

