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 V ill man få en aning om hur kom-
plex, spretig, mångfacetterad, knäpp 
och infallsrik biblioteksbranschen 
är ska man – som jag gjorde tidigare 

i höstas – utsätta sig för konferensen ”Mötes-
plats inför framtiden” i Borås. Ambitionen 
bakom konferensen är att främja dialogen 
mellan personer från skilda verksamheter 

inom hela biblioteks- och informationsområdet. Här strålar före-
trädare för forskning, utbildning och praktik samman för utbyte av 
kunskap och erfarenheter. Jag lämnade konferensen, tyvärr i förtid 
men ändå alldeles vimmelkantig av de tvära kast som programmet 
bjöd på. Alltifrån Godnattsagor inifrån, om pappor i fängelset som 
läser för sina barn, till Mål och mått, om ett metodutvecklingsprojekt 
för att hitta mätverktyg relaterade till bibliotekens mål. Eller föreläs-
ningen om bibliotekarieprofessionen och professionsbegreppet, en 
akademisk exposé över hur man fixar en definition så bred att man 
kan säga att bibliotekarieyrket är en profession. Varför nu det är så 
viktigt – men det är väl ett led i akademiseringen av yrket...

Ett första delresultat av den s k Delfistudien av de svenska bib-
liotekens forskningsbehov presenterades också. Studien utförs vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, inom ramen för Institutionen för Bib-
lioteks- och informationsvetenskap och bekostas av Svensk Biblio-
teksförening. 

Det man gör i Delfi-studien är att man samlar in olika experters 
(alltså bibliotekariers) uppfattning om inom vilka områden som är 
viktigast att bedriva forskning. Experterna får sedan ranka områ-
dena. Rankningen sammanställs och experterna får ta del av resul-
taten. De har sedan möjlighet att i ljuset av sina kollegors rankning 
revidera sin egen prioritering. Det man med metoden vill sträva efter 
och uppmuntra är just konsensus inom expertgruppen. Vilket inte 
kan vara plättlätt eftersom den ju består av representanter från olika 
bibliotekstyper. 

Den första enkäten omfattade 64 forskningsämnen fördelade på 
sju områden. Och visst, det går att hitta ämnen som flertalet biblio-
tekstyper är överens om att det borde forskas i, respektive inte fors-
kas i. Högsta medeltalet får t ex Bibliotek, lärande och undervisning: att 
studera effekten av biblioteks- och informationsservice. Lägst poäng och 
prioritet får ämnet Roller och funktioner hos professionella föreningar i 
utvecklingen av profession. Ämnen som relaterar till yrkesproblem får 
väldigt låg rankning, t ex råder det en hyfsad konsensus kring att man 
inte ska närmare fördjupa sig i ämnet Bibliotekarieyrket som profession. 
Det tycker åtminstone jag är anmärkningsvärt. 

Ämnen som identitet och image är också väldigt lågt rankade och 
det är ju nästan parodiskt med tanke på att kåren är så upptagen av 
dessa frågor – inte minst på Biblist där man bara för någon månad 
sedan på nytt och i det oändliga diskuterade klädkoder, koftor och 
tofflor etc. Fast allt som hjärtat är fullt av behöver det förstås inte 
forskas i. Ett område där nästan samtliga ämnen rankades högt var 
f ö ”Användare”. Inom området ryms ämnen som Bibliotekets bety-
delse för lärande, Tjänster för barn och ungdomar och Utvecklingen 
av biblioteket som rum.

I bbl forskas det också ibland. Senast läste jag en magisteruppsats 
där vi kallas ”diskursskapare” och ”filtrerare med objektiva avsikter”.

Tja, jag vet inte jag…
Henriette Zorn
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 I praktiken skulle 250 folkbiblio-
tek, ett antal sjukhusbibliotek, skolbib-
liotek och tpb kunna stå utan katalog 
efter nyår – om btj vill ha det så. Före-

taget är idag en kommersiell aktör och har en 
monopolställning vad gäller katalogtjänsten 
till biblioteken. Den och prenumerationsser-
vicen är en av de få tjänster som är lönsamma 
för btj i dagsläget. Den allmänna kostnads-
utvecklingen i kombination med förändrade 
marknadsförutsättningar som t ex bibliote-
kens kommunsamarbeten tvingar företaget 
att se över priserna. 

– Vi har mött en hel del förståelse för att vi 
behöver höja priserna – och många är också 
villiga att betala mer eftersom de sparar 
pengar på att använda tjänsten. Men natur-

ligtvis finns det också de som är upprörda 
över att de kommer att få betala mer för 
Bibliografisk service. I dessa tider är det na-
turligtvis ingen som vill ha en prishöjning, 
menar Patrik Larsson, tf vd för btj. 

Det var btj:s ledningsgrupp som fattade 
beslutet att säga upp samtliga avtal. Det 
krävdes för att höja priset utöver de 6,6 pro-
cent som avtalen tillät. En illa vald tidpunkt 
kan tyckas, att låta samtliga avtal löpa ut vid 
årsskiftet. När det gäller prismodellen har 
btj valt att behålla den nuvarande modellen 
för de enskilda kommunavtalen medan man 
kommer att välja en annan för kommunsam-
arbeten. I dag betalar biblioteken i mellan-
stora städer ungefär 400 000 kronor om året 
för tjänsten. Prishöjningen landar troligtvis 

på 10 % för just dessa bibliotek vilket innebär 
en prisökning på ungefär 30 000–50 000 kro-
nor om året.  

– Det är kostnader som måste tas från 
biblioteksverksamheten. Länge har ju ar-
gumentet från btj med automatik varit att 
Bibliografisk service är en rationalisering för 
oss. Men det argumentet håller inte längre 
eftersom vi är många bibliotek som i prakti-
ken bara får betala mer utan att få något mer 
för det, säger Christer Klingberg, biblioteks-
chef för Örebro stadsbibliotek.   

Patrik Larsson, btj:
– Bibliografisk service är en högkvalitativ 

tjänst som tar mycket resurser att produce-
ra. De flesta av våra kunder inser också vär-
det av tjänsten – det blir billigare att använda 

En nationell katalogtjänst 
för folkbiblioteken behövs!

BTJ har sagt upp avtalen om 
bibliografisk service med alla sina 
bibliotekskunder. Risken finns nu 
att kunderna försvinner samtidigt 
som hoppet om en nationell kata-
logtjänst åter börjat gro.  

– De flesta av våra kunder inser värdet av tjänsten Bibliografisk service – det blir billigare att använda sig av 
Bibliografisk service än att göra arbetet själv, säger Patrik Larsson tf vd för btj.
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sig av Bibliografisk service än att göra arbetet 
själv.

De bibliotekarier som bbl har talat med 
understryker att tjänsten fungerar utmärkt 
idag. Problemet är att biblioteken inte äger 
katalogposterna, vilket hämmar utveck-
lingen. Man kan inte göra det man önskar för 
att utveckla biblioteken till dagens interage-
rande ideal på webben. Det är helt enkelt inte 
möjligt att samarbeta mellan kommuner i 
olika län. Patrik Larsson menar att det vikti-
gaste kring katalogposterna är nyttjanderät-
ten snarare än äganderätten. 

– I nuvarande avtal står det kunderna fritt 
att använda sig av informationen, men de 
får inte överföra eller sälja den vidare till en 
annan part så att denne kan nyttja posternas 
marc-struktur – oavsett om avtalet gäller 
eller ej. Vi är inte statligt finansierade som 
libris och måste naturligtvis ha täckning 
för våra kostnader för att producera katalog-
posterna, menar han. 

En annan nöt att knäcka är det faktum att 
det idag saknas en nationell katalog för folk-
biblioteken av samma typ som den nationella 
libris-katalogen, som framför allt vänder 
sig mot forskningsbiblioteken. Som det ser 
ut idag ligger kostnaderna för katalogtjäns-
ten på ungefär 30 miljoner kronor om året 
för folkbiblioteken. 

Maria Törnfeldt, Sveriges länsbiblioteka-
rier: 

– Jag tror det här är startskottet för att or-
dentligt ta tag i frågan om en nationell kata-
logtjänst för folkbiblioteken. Sveriges läns-
bibliotekarier uppmanar nu biblioteken att 
inte skriva på några nya avtal för en längre 
period än ett år eftersom det kan komma att 
finnas nya möjligheter inom kort. 

Kulturutredningen presenteras i februari 
nästa år och än vet man alltså inte om den 
väntas föreslå Kungl. biblioteket som na-
tionell tillsynsmyndighet. Sveriges länsbib-
liotekarier kräver därför att Kulturrådet så 
snabbt som möjligt fattar beslut om att sjö-

sätta en förstudie kring katalogfrågan. Tan-
ken är att man ska kunna sammanställa en 
konsekvensanalys till februari/mars nästa år. 
Frågan om en libris-variant för folkbibliote-
ken har varit på tapeten förr. För tio år sedan 
misslyckades försöket att integrera burk 
med libris men idag skulle det hela vara 
en enkel match rent tekniskt. Peter Åström, 
bibliotekschef Linköpings stadsbibliotek, 
tycker att det är slöseri med skattemedel att 
ha två separata nationella tjänster i dag.

– Varför inte samordna det hela genom att 
exempelvis låta kb köpa tjänsten från btj? 
Förutsättningarna finns att lösa detta men 
viljan saknas tyvärr, menar han. 

– Ska vi ha en nationell biblioteksmyndig-
het bör den ha ett nationellt ansvar för hela 
bibliotekssverige, både för folk- och forsk-
ningsbiblioteken. Kan man flyga till månen 
tur och retur så ska man väl även kunna få till 
en fungerande infrastruktur för biblioteken 
säger Christer Klingberg.    

Åsa Ekström

” Länge har ju argumentet 
från btj med automatik 
varit att Bibliografisk 
service är en rationalisering 
för oss. Men det argumentet 
håller inte längre eftersom 
vi är många bibliotek som 
i praktiken bara får betala 
mer utan att få något mer 
för det.”

Uppdaterad  
eller avpolletterad? 
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 Kyrkofadern Clemens av Alex- 
 andria beskriver i en historisk  
 traktat en ceremoni vid ett  
 tempelbibliotek i det hedniska 

Egypten. Templets präster bär i procession 
fram 42 böcker som, enligt Clemens, inne-
håller hela den egyptiska filosofin och reli-
gionen. Böckerna motsvarar de 42 bitar som 
guden Osiris styckades i efter att ha dödats 
av sin bror, kaosguden Set. I ett försök att 
förhindra guden från att återuppstå spreds, 
enligt den egyptiska mytologin, resterna 
av Osiris över hela Nildalen. Försöket miss-
lycka des. Den fragmenterade Osiris samla-
des ihop, återuppstod och tog ut sin hämnd 
på Set. Detta utgör enandet av den Egyptiska 
staten och siffran 42 symboliserar både Osi-
ris återuppståndelse och Egyptens helhet. 
Böckernas ämnesindelning motsvarar också 
prästernas hierarki i templet. Böckernas 
ordning, det man i bibliotekskretsar brukar 
kalla ”bibliografisk kontroll”, är en integre-
rad del i såväl religionen som statsbildning-
en. Biblioteket är en del av templet och kan 
inte innehålla varken mer eller mindre än 42 
böcker.

I dag, ungefär 2 500 år senare, räcker inte 
42 volymer till för att omfatta all världens 
kunskap. Den bibliografiska söktjänsten 
worldcat.org säger sig innehålla 1,2 miljarder 
verk som återfinns vid 10 000 bibliotek. Hur 
många webbsidor Google indexerat kan de 
förmodligen inte ens själva avgöra. Bibliote-
kens förhållande till internet och dagens di-
gitala verklighet ger däremot ett schizofrent 
intryck. Å ena sidan har biblioteken varit 
snabba att ta till sig nya medier och sociala 
nätverk. Å andra sidan har biblioteken sett 
sig bli förbigångna och ifrånsprungna av 
kommersiella sökmotorer. Användare, stu-
denter och allmänhet, beger sig inte längre 
till biblioteket för att söka information, och 
när de öppnar sina webbläsare är det inte 
bibliotekens webbplatser de besöker. Även 

när det gäller tryckta böcker, något som tra-
ditionellt utgör bibliotekens kärnområde, 
har webbtjänster som LibraryThing och 
Amazon mer att erbjuda än bibliotekens 
”egna” webbplatser. 

Pelle Snickars, forskningschef på Statens 
ljud- och bildarkiv, antyder i Biblioteksbla-
det nr 3/2008 att abm-sektorns svårigheter 
att hitta sin plats på internet kan förklaras 
med en ingrodd föreställning om textens 
höghet och mediernas låghet. abm-sektorn 
är, skriver Snickars, fast i en klerikal tanke-
värld som påminner om, om inte ett egyp-
tiskt tempel, så åtminstone om 1500-talets 
engelska reformation. Trots att det förefal-
ler otidsenligt är digital information inom 
abm-sektorn bunden till sina moderinsti-
tutioner på samma sätt som Henrik viii:s 
bibel kedjades fast vid predikstolen.

Detta gäller i hög grad bibliotekens 
katalogdatabaser. Bibliotek och arkiv har un-
der ett antal århundraden byggt upp enorma 
mängder strukturerad information som ett 
verktyg för att ordna och hitta bibliotekets 
fysiska bestånd. När man utgår från tryckt 
material framstår den ostrukturerade web-
ben som ett hot snarare än en möjlighet. 
Bibliografisk kontroll är komplicerad när 
det gäller webbmaterial, och istället för att 
bli en integrerad del av webben har biblio-
tekens databaser isolerats. Bibliotek har an-
vänt egna format och protokoll för lagring 
och överföring av information – format som 
ofta blivit så komplexa att ingen utanför bib-

lioteksvärlden lyckas begripa dem. Bibliotek 
verkar ofta se sina webbplatser som portaler 
och sökingångar till det egna (ägda eller li-
censerade) materialet, inte som delar av ett 
större nätverk. Tendensen har varit, och är 
på sina håll fortfarande, att bygga centrali-
serade lösningar istället för att omfamna nä-
tets mer decentraliserade struktur.

Kanske håller detta på att förändras. Kon-
kurrensen från nya nätbaserade tjänster i 
kombination med krav på låga kostnader har 
fått bibliotek att undersöka samarbetslös-
ningar där man kan dra nytta av varandras 
arbete. Behovet av att öppna upp databaser 
(”opening up our silos”) diskuteras allt of-
tare på konferenser och e-postlistor, och när 
Library of Congress i början av året släppte 
en rapport om framtiden för bibliografisk 
kontroll konstaterades redan i inledningen 
att ”The future of bibliographic control will 
be collaborative, decentralized, interna-
tional in scope, and Web-based.” I arbetet 
med att ta fram denna rapport medverkade, 
utöver representanter från ett flertal ameri-
kanska universitetsbibliotek, representan-
ter från bland annat Google och Microsoft. 
Mycket riktigt är frågan om interoperabili-
tet mellan databaser inte unik för biblioteks-
världen. Integration av datamängder har 
diskuterats flitigt av forskare och tekniker 
under de senaste åren, liksom i kretsar som 
intresserar sig för fri programvara, öppen 
källkod och Open Access-publicering. Den 
brittiske upphovsrättsjuristen Jordan Hat-
cher proklamerade i början av året att 2008 

Öppen data – något för biblioteken?

Den brittiske upphovsrättsjuristen Jordan Hatcher proklamerade i början av året att 2008 skulle bli ”the 
year of open data”. Om han får rätt återstår att se, men helt klart är att frågan om öppen data blir svår att 
ignorera den närmaste tiden, skriver Anders Söderbäck.

” I dag, ungefär 2 500 år senare, räcker inte 42 volymer till 
för att omfatta all världens kunskap. Den bibliografiska 
söktjänsten worldcat.org säger sig innehålla 1,2 miljarder 
verk som återfinns vid 10 000 bibliotek.”
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skulle bli ”the year of open data”. Om han får 
rätt återstår att se, men helt klart är att frå-
gan om öppen data blir svår att ignorera den 
närmaste tiden.

Öppna databaser är förstås i hög ut-
sträckning en teknisk fråga. Diskussionen 
dyker upp i kölvattnet på vad man kallar 
Web 2.0. Vare sig det handlar om Google, 
Amazon, Face book eller The Pirate Bay finns 
en databas i botten av tjänsten. Biblioteks-
världen skulle också kunna vara nöjd över 
att program som iTunes kombinerat med 
fildelning och billiga lagringsmedier gett 
vanliga människor möjligheter till att bygga 
upp mediebibliotek på tusentals filer. Det 
har spridit medvetandet om vikten av bra 
metadata långt utanför bibliotekens väggar. 
Diskussionen kring öppna databaser är dess-
utom svår att skilja från utvecklingen kring 
den semantiska webben där målsättningen 
är att komplettera dagens nätverk av doku-
ment med ett nätverk av data. Visionärer ta-
lar här om möjligheten att ställa semantiska 
sökfrågor i över tiotusentals sammanlän-
kade databaser – sökningar så komplexa att 
dess resultat mycket väl kan sägas utgöra en 
ny databas. Denna typ av sökningar ligger 
än så länge några år in i framtiden, men helt 
klart är att de juridiska verktygen utvecklas 
långsammare än de tekniska. Tänk bara på 
fjolårets debatt kring Facebooks ägande av 
bilder och användarinformation.

Avsaknaden av juridiska verktyg märks 
tydligt om man vill bygga öppna bibliogra-
fiska databaser. Enskilda bibliografiska be-
skrivningar uppnår inte verkshöjd och kan 
därför inte ägas. Enligt ett eu-direktiv som 
implementerades i den svenska lagstiftning-
en 1998 kan däremot den samlade mängden 
data i en databas vara föremål för ägande. 
Detta gäller när det handlar om ”en katalog, 
en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket 
ett stort antal uppgifter har sammanställts 
eller vilket är resultatet av en väsentlig inves-
tering” (lagen 2005:359 om upphovsrätt till 
litteratur och konstnärligt verk 49 §). Någon 
sådan regel återfinns däremot inte i ameri-
kansk lagstiftning. En utredning tillsatt av 
ifla konstaterade redan 1982 att upphovs-
rätt inte fungerar för att reglera det globala 
flödet av bibliografiska poster, till stor del 
beroende på skillnader i lagstiftning mellan 
olika länder. I utredningen förespråkas istäl-
let bilaterala överenskommelser mellan in-
stitutioner som önskar utbyta bibliografisk 
information med varandra.

Bilaterala avtal må ha fungerat när 
bibliografiska poster skickades mellan bib-
lioteken på magnetband men de stämmer 
dåligt överens med internets snabba nät-
verksstruktur. Särskilt problematiskt blir 
det i de fall avtalen innehåller någon form av 
förbehåll mot vidare distribution. Stora bib-
liografiska databaser innehåller i dag poster 

från så många leverantörer att anspråken på 
att begränsa posternas spridning leder till 
vad den amerikanske juristen Michael Hel-
ler kallar en ”dödlägesekonomi” – en situa-
tion där ett överflöd av ägande hämmar både 
marknaden och utvecklingen av nya produk-
ter. För biblioteken skulle detta innebära att 
fasthållandet vid en modell som bygger på 
bilaterala överenskommelser låser utveck-
lingen på det bibliografiska området vid den 
situation som gällde i början av 1990-talet. 
Om det är så, är det inte konstigt att resten 
av världen springer förbi!

Om det är för många ägare som är pro-
blemet skulle lösningen kunna vara att helt 
släppa alla anspråk på äganderätt vad gäller 
bibliografisk information. Detta är åtmins-
tone rekommendationen från organisatio-
nen Science Commons, som i slutet av 2007 
gav upp sina försök att utarbeta en licens 
för att reglera öppna dataflöden. Försöken 
att reglera databaser med någon form av fri 
eller öppen licensiering hade visat sig vara 
fruktlösa. Innehållet i en databas kan inte 
regleras på samma sätt som en produkt el-
ler programvara eftersom en databas, upp-
byggd av information som gjorts tillgänglig 
under flera fria licenser, skapar samma typ 
av dödläge som en databas reglerad av olika 
avtal med flera olika intressenter. 

Istället för en licens, har Science Com-
mons sammanställt ett protokoll som man 
kan följa om man vill försäkra sig om att 
innehållet i en viss databas är fritt tillgäng-
ligt. Enligt detta protokoll kan öppna data-
baser inte innehålla några anspråk på ägande 
eller kontroll. Detta kan låta radikalt även för 
förespråkare av till exempel öppen källkod, 
men faktum är att protokollet tagits mycket 
väl emot. Den kritik som har funnits har 
handlat om specifika formuleringar snarare 
än om det grundläggande antagandet. Men 
då talar vi förstås om reaktioner från män-
niskor som redan från början är positiva till 
fria dataflöden. Organisationer som byggts 
upp kring slutna databaser har antagligen 
svårare att anpassa sig till en värld av öppna, 
sammanlänkade databaser. Bibliotek har, åt-
minstone under 1900-talet, ofta stått i front-
linjen för fri information. Frågan är om man 
vill och förmår göra detta även när det gäl-
ler de egna databaserna eller om man är för 
fastlåst i gamla bibliotekssystem och ägan-
destrukturer. Framtidens bibliografiska 
kontroll kommer, som påpekas av Library of 
Congress, att vara decentraliserad och web-
baserad. Frågan är om biblioteken kommer 
att ha någon del i detta? 

Anders Söderbäck
Avd Nationell samverkan, Kungl. biblioteket

” Visionärer talar här om möjligheten att ställa semantiska 
sökfrågor i över tiotusentals sammanlänkade databaser 
– sökningar så komplexa att dess resultat mycket väl kan 
sägas utgöra en ny databas.”
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 Bbl har tidigare rapporterat om för- 
 ändringarna inom Sveriges största  
 folkbibliotek som innebär nya om- 
 rådesindelningar, nya chefer och 

en övergång till en effektiv processinriktad 
organisation – en allt mer populär organisa-
tionsform som fått fotfäste i biblioteksvärl-
den. Nästa år sjösätts den exempelvis i Sol-
lentuna kommun som ska satsa på processer 
inom Kultur, Kunskap och Kommunikation, 
där bland annat läslust, lärande och mötet 
(medier/användare) ingår som huvudpro-
cess. I korthet kan man sammanfatta det 
processinriktade arbetet med att man ser 
över arbetsflöden och arbetar mer ”kund-
inriktat”. För Stockholms del innebär det i 
praktiken att man slagit samman mindre 
enheter till större. Det i sin tur innebär att 
personalen ska arbeta på fler bibliotek än ett. 
Cirkulerande bibliotekarier ska alltså göra 
mer. Samtidigt har personalstyrkan mins-
kat, i början av året förlorade man 24 tjäns-
ter på grund av neddragningar. Sorg, sak-
nad, oro men också nyfikenhet har präglat 
stämningen inom organisationen. Den nya 
organisationen fick en mardrömsstart när 
nya tjänstgöringsscheman skickades ut till 
personalen i oktober månad. De visade sig 
vara direkt felaktiga i en del fall. Detta trots 
att man före schemaläggningen hade samlat 
in önskemål om placering och särskilda be-
hov!

– Jag har aldrig sett något värre. Ensam-
stående deltidsanställda med barn ska jobba 
kvällar på tre till fyra bibliotek i veckan, sä-
ger Anne Säbom, ordförande i sktf:s kul-
tursektion. 

Harriet Aagaard, facklig representant för 
saco:

– Det har varit förtvivlade och arga med-
lemmar som hört av sig. Det finns en klar risk 
att ssb dräneras på kompetens om inte något 
görs.

Den första veckan i november rådde ett 
mindre kaos på flera bibliotek på grund av 

Stockholm omorganiserar
– under våndor och stort besvär
Missnöjet bland personalen inom Stockholms stadsbibliotek, SSB, jäste över alla breddar i början  
av november. Missnöjet bottnar bland annat i en stark oro för den förändrade biblioteksorganisationen. 
BBL har talat med personal, ledning och en organisationskonsult.

It takes two to tango! Stadsbibliotekarien hoppas att alla inser att omorganisationen i Stockholm gör 
verksamheten bättre – både för de 450 medarbetarna och besökarna. Och mycket kan komma att förändras 
under resans gång.
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praktiska problem kring de enklaste arbets-
rutiner. Det var strul med lösenord, nycklar, 
larm och telefoner för de nya medarbetarna. 
Flera bibliotekarier som bbl har talat med 
vittnar om att det inte enbart är för egen del 
man är ledsen utan för att man är allvarligt 
oroad över vart biblioteksverksamheten 
egentligen är på väg. ”Det är svårt att agera 
proffsigt när man inte ens kan svara på de 
enklaste frågor”, menar en medarbetare. 
Andra uppger att de känner sig lurade efter-
som de fått arbetspass på minst tre bibliotek, 
men även ett fjärde var sjätte söndag.

Från början var det sagt att placeringen i 
huvudsak skulle utgå från ett ”hembiblio-
tek” i enheten. På frågan om hur man kunde 
skicka ut felaktiga scheman vid en så känslig 
tidpunkt, säger Inga Lundén att hon tar på 
sig det fulla ansvaret för det inträffade.

– Någon gång under sommaren har en del 
information som lämnats om enskildas per-
sonliga önskemål och behov gått förlorad. 
Jag beklagar verkligen detta. Men nu har vi 
agerat snabbt och det mesta av det som varit 
verkligt inkorrekt har redan rättats till.

En schemakonsult ser nu över helheten 
utifrån målen i den nya organisationen som 
prioriterar mötet med besökaren men även 
bättre rutiner kring öppettider. En intern 
informationssajt har också öppnats för de 
anställda där man kan dela med sig av sina 
tankar. Inga Lundén har varit stadsbibliote-
karie i åtta år och understryker att hon tagit 
uppdraget för att modernisera verksamhe-
ten – inte för att förvalta den. Hon menar att 
det framför allt är de små biblioteken som 
nu ges en utvecklingsmöjlighet genom att 
personalen där får en chans att få erfarenhet 
från det större biblioteket.

– Det ökar flexibiliteten. Tidigare har vi 
fått stänga det lilla biblioteket vid sjukdoms-
fall samtidigt som det större grannbibliote-
ket varit överbemannat.

På frågan om hon känner sig pressad av 
sina uppdragsgivare svarar hon:

– Politikerna i Stockholm går inte in och 
detaljstyr på den här nivån men självklart 
förväntar de sig resultat.

Kanske det är en förklaring till varför det 
blev så fel vid sjösättningen av den nya orga-
nisationen. När jag träffar Johanna Hansson, 
enhetschef på Stockholms stadsbibliotek, 

och Inga Lundén är bägge överens om att det 
hade behövts en annan start samtidigt som 
de är övertygade om att det är en utopi med 
nöjda medarbetare vid en omorganisation.

– Man kan ju inte förvänta sig en massa 
nöjda medarbetare i en verksamhet som 
utvecklas. Ambitionen måste ändå vara att 
man som chef vet vad man vill och varför, 
menar Johanna Hansson.

I Asplundhuset där hon arbetar var man 
först ut med omorganisationen inom ssb 
vilket resulterat i de tre enheterna Låna, Lära 
och Läsa. 

– Det har varit ett lättare utgångsläge att 
förändra i Asplundhuset eftersom det gällt 
ett hus med en trött organisation som var 
körd i botten. Dessutom har ingen ratio-
nalisering behövt göras under tiden. Vi har 
utgått från besökarna och den processen, 
menar Johanna Hansson.

Sammanfattningsvis anser hon att den 
nya organisationen håller och att den inne-
bär att personalen idag kan koncentrera sig 
på att göra mer av verksamheten. Som ex-
empel nämner hon barnverksamheten som 
förändrats från att ha varit en styvmoderligt 
behandlad liten begränsad avdelning som 
tio medarbetare värnade om men som de 
övriga 80 medarbetarna struntade i.

I dag syns den och det ger tydliga resultat 
när flera medarbetare arbetar med barn-
avdelningen, menar Johanna Hansson.

– Det var en turbulent tid med en förtro-
endekris eftersom det ryktades om att vi 
ville lägga ner barnavdelningen och låta 
andra medarbetare kliva in i verksamheten. 
Med facit i hand handlar det mycket om att 
få människor att klara av dessa förändringar 
eftersom det i slutändan kommer att gynna 
alla, både medarbetare och besökare.

I den nya organisationen inom hela ssb 
har man arbetat utifrån biblioteksplanen 
och fokuserat på kärnprocesserna. Arkitek-
terna bakom modellen är flera: Stadsbib-
liotekarien, som bland annat influerats av 
Stockholms universitetsbibliotek, som var 
först ut med att pröva ett processinriktat 
arbetssätt i den svenska biblioteksvärlden 
(se bbl nr 9/07). Men även konsultföretaget 
Implement och naturligtvis medarbetarna 
själva har varit inblandade.

Probleminventering har gjorts där man 

lyft fram vad man vill uppnå. När det gäller 
processorientering är den ett sätt att se på 
verksamheten och ställa frågor kring den, 
menar Johanna Hansson och exemplifierar: 
Vad är ett bokprat egentligen? Vilka är de-
larna i det? 

– Det finns med den här metoden en chans 
att relativt enkelt upptäcka svagheter i verk-
samheten och därefter göra något åt dem, 
menar stadsbibliotekarien.

Hon understryker att hon alltför ofta hör 
fagra tal om förändringar i biblioteksvärl-
den men att det också ofta stannar där.

– Det är alldeles för sällan som det verk-
ligen görs grundläggande förändringar.  Vi 
har letat förebilder i Sverige eftersom det 
gör förändringsarbetet både enklare och 
roligare om man har något att jämföra med. 
Men det är framför allt Toronto och Brisbane 
som varit förebilder för oss. Så vi blir först i 
landet när vi nu lagt en organisation som är 
riggad för att klara det systematiska proces-
sinriktade arbetet.

Men kommer inte det att innebära att mer 
tid går åt till att sitta i möten – något som 
kan vara problematiskt för just biblioteks-
branschen som kräver folk på golvet? 

– Ja, men nu prövar vi två metoder. På 
försök stänger vi alla stadsdelsbibliotek på 
torsdagar för att underlätta för dessa möten, 
medan Asplundhuset prövar en annan me-
tod med möten på tisdag- och torsdagför-
middagar.

Inga Lundén menar att de tre enheterna 
kommer att dra effektiv nytta av varandra 
genom att dela omvärldsanalyser, dra slut-
satser och se hur man lägger upp nya flö-
den.

Ingenting ska behövas göras 39 gånger 
om. Tidigare har man inte riktigt kunnat 
dra nytta av fördelarna med att vara en stor 
organisation eftersom det rått osäkerhet 
kring stadsdelsnämndernas framtid och de 
39 stadsdelsbiblioteken. Först 2005 fattade 
politikerna beslut om en gemensam organi-
sation. Därefter har man börjat förändrings-
processen med att implementera idéer vad 
gäller bemötande och lärande.

– Vem ansvarar för de franska böckerna? 
Förr hänvisade vi till en facksal men idag 
kan vi hänvisa till en person, säger Johanna 
Hansson.

” Man kan ju inte förvänta sig en massa nöjda medarbetare i en verksamhet som utvecklas. 
Ambitionen måste ändå vara att man som chef vet vad man vill och varför.”
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Kravet på likvärdigt bemötande ökar och 
då är det en kvalitetssäkring att föra samman 
erfarenhet och kunskap menar stadsbiblio-
tekarien. Det innebär också att man utveck-
lar arbetssätten och för samman service och 
administration kring mediehanteringen.

– När det gäller barnböcker kommer vi att 
göra ett gemensamt inköp eftersom profi len 
ser relativt lika ut på de olika biblioteken. 
Men vi satsar även på att utveckla tjänster, 
bland annat ska vi öka intresset för litteratur 
skriven utanför den anglosaxiska världen 
genom ett samarbetsprojekt med skolorna 
i vår.

Beträffande kritiken från besökare som 
menar att de inte känner igen sig i nyord-
ningen, menar Inga Lundén att det löser sig.

– Det är värre att det fi nns de som inte 
kommer hit för att de inte har något behov 
av bibliotek.

Anders Baude är vd för managementkon-
sultföretaget Implement som varit invol-
verade i omorganisationen inom ssb. Han 
är även ordförande för föreningen Sveriges 
Managementkonsulter. Av förklarliga skäl 
kan han inte kommentera omorganisatio-
nen inom Stockholms stadsbibliotek men 
han kan dela med sig av sin yrkeserfarenhet. 
Anders Baude har ett förfl utet som ekonom 

och har också arbetat i 15 år på sas som stra-
tegikonsult med fokus på affärsidé, mål och 
tillväxt för företag. På Implement arbetar 30 
konsulter. Sammansättningen av konsulter-
na är bred och medarbetarna har olika yrkes-
bakgrund och temperament. 

Anders Baude:
– Visst kan vi ses som liemän ibland. Vi 

kan även bli brickor i politiska spel om man 
inte ser upp. Så när man är mitt i en arbets-
process gäller det att tydligt se vem som är 
ens uppdragsgivare, vad det är vi ska göra 
och vad vi inte ska göra, säger han.

Företagets konsulter går in i processer i 
tidiga skeenden för att coacha ledningen och 
hjälpa den framåt med utvecklingsarbetet. 
När det gäller Stockholms stadsbibliotek 
har konsulterna satt sig in i elementär bib-
liotekskunskap vad gäller exempelvis kul-
tur, attityder, strukturer för att kunna driva 
arbetsmetoder. Vad är det då som är viktigast 
vid en omorganisation?

– Ledningen är A och O när det gäller om-
organisationer. Den får inte släppa fokus 
utan tydligt och målinriktat leda genomför-
andet. Ledningen måste även ha tålamod. 

Duktiga ledare inser även betydelsen av 
mjuka frågor, menar Anders Baude.

På vägen fram till att hitta formen gäller 

det att förstå varför projektet stöter på mot-
stånd. De gånger man gör det är en stark till-
växtprocess möjlig. Av naturliga skäl är för-
ändringsarbetet knöligare vid omstrukture-
ringar men det är alltid ledningen som ska 
stå längst fram och komma med budskap.

– Överlag är nog svenska chefer en aning 
konfl ikträdda. Det fi nns en tendens till oför-
måga att ta obehagliga beslut, man vill istäl-
let vara alla till lags. Men ingen medarbetare 
uppskattar otydlighet. Rak kommunikation 
är idealet. 

Vad är de vanligaste felen vid omstruktu-
reringar och omorganisationer?

– De fyra vanligaste felen är först och 
främst att ledningen inte är enad, saknar 
tålamod och tappar fokus. Ett annat vanligt 
fel är mellanchefer som inte förstår sitt upp-
drag, inte klarar av det eller saknar rätt förut-
sättningar. Det tredje är att medarbetare inte 
ges någon chans att kliva på ordentligt. De är 
inte tillräckligt informerade helt enkelt och 
har inte bjudits in till en dialog. 

Och det fjärde vanligaste felet, säger An-
ders Baude, handlar om resurser. Att man 
missbedömer hur mycket tid och pengar 
omstruktureringar kostar.

Åsa Ekström    



12 biblioteksbladet [9:2008]

Debatt och kommentar

En nationell biblioteksstrategi borde slå 
fast att Stockholms universitetsbibliotek 
i fortsättningen ska ha huvudansvaret för 
Östasienforskningens biblioteksresurser – 
inte Östasiatiska museet, menar Torbjörn 
Lodén, professor i Kinas språk och kultur 
vid Stockholms universitet

 I sin artikel ”Specialbiblioteken på 
slak och spänd lina” i Biblioteksbladet nr 
7 argumenterar Magdalena Gram över-
tygande för en nationell biblioteks-

strategi, som bland annat skulle leda till att 
specialbibliotekens rika samlingar blir mera 
kända och tillgängliga än hittills. 

Biblioteket på Östasiatiska museet på 
Skeppsholmen är ett exempel på hur viktigt 
detta är. Biblioteket har en stor samling kine-
siskspråkiga böcker och tidskrifter, mindre 
samlingar japansk och koreansk litteratur 
samt en inte obetydlig samling västerländsk 
facklitteratur. Det borde egentligen utgöra 
en av Europas främsta biblioteksresurser 
för östasiatisk, främst sinologisk forskning, 
men i praktiken är dess betydelse för dagens 
forskning endast marginell, och det beror på 
att samlingarna är förhållandevis svårtill-
gängliga och okända. Museet har skurit ner 
antalet personal på biblioteket till en halv-
tidstjänst, vilket drabbar både nyförvärven 
och möjligheterna att hålla generösa öppet-
tider. Samlingarnas katalog har aldrig förts 
in i libris, vilket naturligtvis skulle under-
lätta för användare på olika platser att dra 
nytta av bibliotekets resurser. 

Problemen på Östasiatiska biblioteket 
har orsakats av bland annat besparingsiver 
under en period då statsfinanserna varit 
starkare än på länge, men resultatet har iro-
niskt nog blivit ett väldigt resursslöseri: en 
av Europas största specialsamlingar står och 
samlar damm. 

Kanske kan den nationella biblioteksstra-
tegin bidra till att komma till rätta med en 
del av problemen på Östasiatiska biblioteket. 
Men enligt min mening aktualiserar dessa 
problem den mer grundläggande frågan om 
detta biblioteks samlingar överhuvudtaget 

ska utgöra ett specialbibliotek med ett mu-
seum som huvudman. Hör samlingarna inte 
snarare hemma inom ett modernt universi-
tetsbibliotek med närhet till studenter och 
forskare?

Östasiatiska biblioteket skapades för mer 
än två decennier sedan och innebar att de 
östasiatiska samlingarna vid Stockholms 
universitet och på Kungl. biblioteket flytta-
des till Östasiatiska museet och slogs ihop 
med museets egna samlingar. Sammanslag-
ningen syftade till att skapa ett stort sam-
manhållet östasiatiskt bibliotek. För oss som 
verkade för dess tillblivelse – min lärare Gö-
ran Malmqvist var eldsjälen framför andra – 
var detta bibliotek en del av en större vision 
om de framtida studierna av Östasiens språk 
och kulturer. Vår tanke var att Stockholms 
universitets verksamhet på detta område 
också skulle flytta till Skeppsholmen och 
tillsammans med biblioteket och museet 
bilda en av Europas starkaste institutioner 
för östasiatiska studier. Jag såg framför mig 
ett öppet och utåtriktat bibliotek som skulle 
bli ett nav i de östasiatiska studierna, alltså 
motsatsen till ett inåtvänt specialbibliotek 
med huvuduppgift att tjäna museipersonal 
och ett fåtal specialister. 

Tyvärr kunde visionen aldrig riktigt bli 
verklighet. Trots invändningar från univer-
sitetet blev museet ensamt huvudman för 
biblioteket, och flytten av universitets östa-
siatiska verksamhet blev aldrig av. Samling-
arna katalogiserades aldrig i libris. Kort 
sagt blev biblioteket inte det nav i verksam-
heten som vi hade hoppats. 

Som jag nu ser det vittnar misslyckandet 
om att det är svårt för ett museum att på ett 
framgångsrikt sätt driva ett bibliotek vars 
huvuduppgift är att betjäna studenter och 
forskare vid universiteten. Nu krävs det 
därför att vi tänker om och ser till att de fan-
tastiska biblioteksresurserna på Skeppshol-
men kommer till verklig nytta inom ramen 
för ett forskningsbibliotek som verkligen 
kan tjäna och stimulera studierna i Sverige 
av Östasiens språk och kulturer, ett område 
som sannerligen sedan länge borde ha läm-

nat forskarsamhällets periferi och tvärtom 
utgöra ett prioriterat område i utbildnings- 
och forskningspolitiken.

Enligt min mening borde den nationella 
biblioteksstrategin slå fast att Stockholms 
universitetsbibliotek i fortsättningen ska 
ha huvudansvaret för östasienforskningens 
biblioteksresurser. Delar av de samlingar 
som universitetet och Kungl. biblioteket 
för närvarande har deponerade på Skepps-
holmen borde föras över till universitets-
biblioteket, men stora delar av samlingarna 
på Skeppsholmen skulle kunna bli kvar där. 
Museipersonalen behöver ett handbibliotek, 
och därutöver kan faktiskt delar av de äldre 
samlingarna vara synnerligen värdefulla in-
slag i museets satsning på att ställa ut och 
belysa östasiatisk bokhistoria. Då och då 
kommer enskilda forskare att vilja konsul-
tera dessa äldre samlingar i sin forskning, 
men det skulle inte innebära någon stor 
olägenhet för dem som har detta behov att 
böckerna står kvar på Skeppsholmen. 

När universitetsbiblioteket får uppdraget 
att påta sig huvudansvaret för de östasiatiska 
biblioteksresurserna, borde detta innebära 
att man koncentrerar ansträngningarna till 
att stödja utbildningen och forskningen så 
effektivt som möjligt. Enligt mitt sätt att se 
på saken skulle det innebära att fyra aspekter 
av verksamheten borde prioriteras:

1. Kompetent personal. De östasiatiska biblio-
teksresurserna måste, för att kunna utnytt-
jas optimalt, handhas av bibliotekarier med 
kunskaper i östasiatiska språk och med skol-
ning i modern bibliotekskunskap. De ska 
kunna förstå studenternas och forskarnas 
önskemål och hjälpa dem att söka informa-
tion.

2. Digitala resurser. Inom Östasienstudierna 
växer nu de digitaliserade mediernas bety-
delse lavinartat, och vi måste inse att framti-
dens studier och forskning främst kommer 
att basera sig på digitaliserat material. Där-
för måste biblioteket få resurser för en kraf-
tig expansion på detta område. Det är också 

”En av Europas största specialsamlingar samlar damm”
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viktigt att bibliotekspersonalen har kunska-
per på detta område och kan hjälpa oss som 
forskar och studerar att hålla oss à jour om de 
snabbt växande digitala resurserna. 

3. Rationellt utnyttjande av boksamlingarna. 
Studenternas och forskarnas tillgång till 
böcker och tidskrifter de behöver, inte anta-
let titlar, är det väsentliga. Det betyder att det 
inte är nödvändigt att satsa pengar på att hål-
la stora samlingar tillgängliga i öppna hyllor, 
men de böcker och tidskrifter som står fram-
me ska vara viktiga och efterfrågade. Fjärr-
lån, digital överföring, kopiering etc ska vara 
väsentliga inslag i biblioteksservicen. 

4. Samverkan. Eftersom Sverige är ett litet 
land måste biblioteket samverka med andra 
bibliotek i framför allt Norden och Europa 
för att kunna vägleda forskare och studen-
ter till vilka bibliotek som har de resurser de 
behöver. Det bör också samarbeta med andra 
bibliotek vad gäller exempelvis upphand-
lingen av digitala resurser.

För att Stockholms universitetsbibliotek 
ska kunna påta sig huvudansvaret för de 
östasiatiska biblioteksresurserna krävs att 
biblioteket tillförs ytterligare ekonomiska 
resurser. Inför den annalkande lågkonjunk-
turen och mot bakgrund av det i och för sig 
välmotiverade utgiftstaket i budgeten är det 
naturligt att varje förslag om ytterligare eko-
nomiska satsningar prövas kritiskt. Å andra 
sidan handlar det i detta sammanhang om ett 
mycket begränsat resurstillskott. 

Alla är överens om forskningens betydelse 
för vår framtid. I högtidstalen förefaller ock-
så alla ha insett att Kina och övriga Östasien 
nu verkligen håller på att återta en central 
position i världen, ekonomiskt, politiskt och 
kulturellt. Det borde betyda att vi på allvar 
är beredda att satsa ordentligt på studier av 
Östasiens språk och kulturer.

Torbjörn Lodén
Professor i Kinas språk och kultur vid 

Stockholms universitet

I artikeln om ett eventuellt litteraturhus i 
Nynäshamn i bbl nr 7 förekommer vissa 
faktafel signerade artikelförfattaren Åsa Ek-
ström. 

Litteraturhuset i Köpenhamn tillkom på 
initiativ av en privatperson, Paul Opstrup. 
Han tog ett personligt lån för att finansiera 
köpet av den före detta metodistkyrkan. Han 
samarbetar bland annat med danska littera-
turtidskrifter. 

Fritt Ord, den stiftelse som finaniserar 
litteraturhuset i Oslo, förfogar över drygt 
2 miljarder. De har plöjt ner ett stort antal 
miljoner i litteraturhuset men definitivt inte 
samtliga fonderade medel som felaktigt på-
stås i artikeln.

Jag framstod måhända under mitt anfö-
rande som en otålig predikant för Litteratur-

hus Nynäshamn, men det citat som tillskrivs 
undertecknad är ett rent tankefoster. Vad jag 
sade var att Nynäshamns bibliotek under 
2007 bland annat arrangerat 8 författarbe-
sök, 40 bokprat och 20 läsecirklar. Siffror 
som jag plockat från Kulturrådets statistik.

Denna uppgift lämnade jag i ett samman-
hang där jag menade att med ett litteraturhus 
i kommunen skulle andelen program med 
författare, översättare, kritiker etc väsentli-
gen öka. Till gagn för kommunens invånare. 
Det vore mig fullständigt främmande att 
ställa den mindre kommunens resurser mot 
storstadens, som påstås.

Ingemar Fasth
Internationell författarscen

Kulturhuset, Stockholm

Open Access är ett viktigt område och gläd-
jande nog rapporterar Biblioteksbladet i 
förra numret från konferensen Mötesplats 
Open Access 2008 som anordnades den 1–2 
oktober av kb i samarbete med Stockholms 
universitetsbibliotek.

Men vi vill härmed revidera nedanstå-
ende omdöme om en förändrad roll för kb i 
denna fråga: ”Hittills har Kungl. biblioteket 
tagit ett stort samordningsansvar för Open 
Access-frågorna inom ramen för program-
met OpenAccess.se som startades 2006. Men 
programmet avslutas 2009 och kb förefaller ta 
ett steg tillbaka vad gäller den nationella sam-
ordningen (vår kursiv). 

Vi redogjorde tvärtom på denna konfe-
rens för de framtida åtgärder som vi anser är 
nödvändiga. Till exempel tog Jan Hagerlid i 
sin inledning ”Vad kan kb göra för Open Ac-
cess?” upp att en planerad utvärdering av 
programmet skulle bidra med svar på frå-
gan: ”Vilka centrala insatser skulle behövas 
2010 och framöver?” Där redovisades också 

ett antal utmaningar inom området som 
kunde kräva fortsatta utvecklings- och ut-
redningsinsatser. 

Aktörer som suhf, forskningsfinansiä-
rer och akademier spelar en viktig roll i den 
framtida utvecklingen av Open Access till-
sammans med kb som har ett ansvar som 
biblioteksmyndighet och nationalbibliotek 
för att ”främja maximal tillgänglighet och 
synlighet för arbeten som produceras av 
forskare, lärare och studenter … genom att 
stödja den elektroniska publiceringen vid 
svenska universitet och högskolor” (målet 
för OpenAccess.se, se vidare www.openac-
cess.se).

I den andan arbetar vi just nu och har ock-
så för avsikt att fortsätta arbeta.

Jan Hagerlid
Samordnare för OpenAccess.se 

Gunilla Herdenberg
Avdelningschef Kungl. biblioteket, 

avdelningen för Nationell samverkan

Kommentar till faktafel i BBL-artikel

Replik till artikeln Open Access – gammalt  
hederligt bibliotekariearbete i BBL nr 8/2008
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Förtydligande

Institutionen Biblioteks- och Informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan, Borås, kom-
mer med början av vårterminen 2009, att 
erbjuda en alldeles ny kurs kallad ”Litteratur, 
bibliotek, förmedling”. 

Kursen kommer att ges på distans och 
kvartsfart och omfattar 15 högskolepoäng. 
Den vänder sig till redan yrkesverksamma 
och studenter i programutbildningen. 

Uppläggning och innehåll bygger till stor 
del på musa – den metodutvecklingskurs 
som under tre år arrangerades av Region-
biblioteken i Skåne, Stockholm och Västra 
Götaland i samarbete med Svenska Akade-
miens Nobelbibliotek – som nu är avslutad.
”Litteratur, bibliotek, förmedling”, ges alltså 
av bhs och är inte någon form av uppdragsut-
bildning tillsammans med Regionbibliotek 
Västra Götaland som hävdas i artikeln ”Litte-
ratur som livskunskap – och forskningsom-
råde” i bbl nr 8/2008.

Skans Kersti Nilsson
universitetslektor, BHS

Gunnar Südow 
bibliotekskonsulent, 

Regionbibliotek Västra Götaland

 Vad händer när man börjar tänka 
positivt kring någonting som van-
ligen uppfattas som negativt eller i 
varje fall som problematiskt? Gan-

ska mycket händer – kanske inte alltid precis 
så som det var tänkt eller i enlighet med am-
bitionerna – men händer, det gör det. 

Det blir man varse i en liten skrift av Lena 
Lundgren, utvecklingsledare för barn- och 
ungdomsverksamhet på Regionbibliotek 
Stockholm. Den heter Språk som rikedom – en 
möjlighet för Fisksätra – en utmaning för Nacka 
kommun och är en rapport om ett projekt som 

hon följt i egenskap av extern utvärderare. 
Projektet ”Språk som rikedom” har pågått på 
Fisksätra bibliotek under tre år, 2004–2007, 
med ekonomiskt stöd från Kulturrådet, Stif-
telsen Framtidens kultur och Stockholms 
läns landstings kulturnämnd.

I Fisksätra talas många språk – cirka 50 
språk är representerade i området som har 
ett 80-tal nationaliteter och där andelen 
människor med rötter i andra länder är över 
60 %. Arbetslösheten och ohälsotalet är hö-
gre än genomsnittet, majoriteten av dem 
som bor i Fisksätra tjänar mindre än 200 000 
kronor. Biblioteket är fl itigt besökt och spe-
lar en central roll i lokalsamhället.

Vad händer om man bestämmer sig för att 
alltid se kunskaper i språk som en tillgång 
både för individen och för samhället? Hur 
kan man arbeta för att stödja barnens språk, 
stärka deras självförtroende och hjälpa dem 
att se på sina egna språkkunskaper som en 
resurs och rikedom? Och kan biblioteket 
fungera som ett nav i det lokala språkstöd-
jande arbetet? Det var några frågor man tog 
med sig in i det ambitiösa projektet. Det syf-
tade till att skapa en gemensam kunskaps-
bas och en gemensam grundsyn på barns 
fl erspråkighet hos de professionella vuxna 
som fi nns kring barnen, hos pedagoger och 
anställda inom kommunen. Ett av målen var 
att åstadkomma en organisatorisk grund-
struktur som garanterar långsiktighet och 
god kvalitet. I det här arbetet skulle också 
föräldrar och modersmålslärare vara delak-
tiga, man skulle använda sig av tvåspråkiga 
barnböcker i språkträningen liksom andra 
konstformer som bild, musik, dans och 
drama.

Hur det gick kan man läsa om i skriften 
som ger en utförlig beskrivning av förut-
sättningar, måluppfyllelse, med- och mot-
gångar, brinnande engagemang och om att 
inte kunna genomföra det som man planerat 
därför att de kommunala spelreglerna änd-
ras. För det här kan också läsas som en be-
rättelse om Nacka kommun där kundval och 
konkurrens är viktiga inslag i styrningen 
och där det s k ”Kulturlyftet” innebär att mål 
och resultat mäts och anslag tilldelas utifrån 
åtagande. För bibliotekens del handlar det 
om mätningar av antal utlån, öppettimmar 

och besök. Det ställer till det för Fisksätra 
bibliotek som i hög grad arbetar med värden 
som inte kan mätas och fi xeras i nyckeltal 
och därför heller inte ger utslag i resurstill-
delningen. 

Det är också en berättelse om ett engage-
mang utöver det vanliga på det lokala planet, 
om eldsjälar och ideella insatser som borde 
stödjas och tas tillvara för att inte dräneras. 
”Kommunledningen utnyttjar människors 
intresse och engagemang och vilja att göra 
ett bra arbete men risken är stor att de trött-
nar eller t.o.m. blir utbrända, om de inte får 
bättre förutsättningar för sitt arbete”, skri-
ver Lena Lundgren.

Ambitionerna i projektet ”Språk som 
rikedom” var högt ställda, ”alltför högt ställ-
da, men de resultat som uppnåtts är ändå 
aktningsvärda”, konstaterar hon vidare. 
Ökad medvetenhet om att det går att skifta 
perspektiv och ändra förhållningssätt till 
barns språk, att samarbete är nödvändigt 
och att biblioteket kan fungera som ett nav 
i detta samarbete är några av de viktigaste 
vinsterna. I Fisksätra är biblioteket en central 
samhällsinstitution och projektet har stärkt 
biblioteket ytterligare i den rollen – även om 
man inte nådde ända fram beträffande det 
övergripande målet: att Nacka kommun ska 
se språk som en tillgång för individen och 
för samhället.

Henriette Zorn

Skriften kan beställas från Regionbibliotek Stockholm: 
www.regionbiblioteket.stockholm.se

En liten skrift 
om ett stort projekt

Debatt och 
kommentar forts.
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Vad gör du för miljön?

Varje år kasseras hundratusentals skivor på biblioteken i 
Sverige. Alla dessa skivor hamnar antingen på soptippen 
eller så bränns de upp. Oavsett vilket så är det inte bra för 
miljön. Därför är det mycket bättre för miljön att reparera 
skivor som blir repiga istället för att kassera 
dem. Gör som fl er än 60 bibliotek redan har 
gjort, investera i en reparationsmaskin för 
CD/DVD skivor.

Reparera – INTE kassera.
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 Arbetslivsbiblioteket återupp- 
 står men inte primärt som ett  
 fysiskt bibliotek, med böcker.  
 I ett första skede handlar det 

om att rädda, förvalta och framförallt åter-
uppbygga Arbetslivsbibliotekets katalog 
Arbline, som har legat i malpåse sedan 
Arbetslivsinstitutet stängdes. 

Det var alltså i oktober 2006 som den ny-
tillträdda alliansregeringen, med omiss-
kännlig ideologisk iver, gjorde allvar av sitt 
vallöfte om nedläggning och avveckling av 
Arbetslivsinstitutet. Det innebar också att 
man stängde Arbetslivsbiblioteket och efter 
riksdagsbeslutet i december 2006 upphörde 
service, utlån och beställningar.  

Nedläggningen av biblioteket väckte, 
som Biblioteksbladets läsare vet, protester 
på bred front, inte bara från ali:s forskare 
och bibliotekets personal. I ett tidigt skede 
uppvaktade Svensk Biblioteksförening, dik 

Bibliotekarieförbundet och sfis, Svensk 
Förening för Informationsspecialister, ar-
betsmarknadsminister Sven Otto Littorin 
med krav på ny huvudman. 

Budet gick till Stockholms universitet (su) 
och Stockholms universitetsbibliotek (sub). 
Där har man i efterhand insett att man inte 
fick nödvändiga resurser, varken tekniska 
eller ekonomiska, för att behålla Arbline. 
Efterfrågan från externa forskare har också 
varit större än man hade väntat sig, också det 
är en resursfråga. 

De fysiska samlingarna flyttade alltså 
över till Stockholms universitetsbibliotek 
och finns där fortfarande. Men de 1 500 hyll-
metrarna är magasinerade. Forskare och 
andra som brukade frekventera Arbetslivs-
biblioteket saknar sina hyllor och den gamla 
biblioteksmiljön. 

– Att gå runt och titta på böcker som står 
i hyllor är som att surfa på nätet, du hittar 

också sådant du inte letade efter från början. 
Den möjligheten finns inte längre.

Det säger Gunnar Aronsson, professor i 
psykologi, numera vid psykologiska insti-
tutionen vid Stockholms universitet och 
tidigare forskare och chef vid Arbetslivsin-
stitutet. 

– För oss forskare är det en jättestor skill-
nad efter nedläggningen. Förr, på Arbets-
livsinstitutet, fanns böckerna tillgängliga, 
nu finns det mesta i magasin, man måste 
beställa fram dem. 

Inte så att själva beställandet är besvärligt, 
särskilt inte om man som Gunnar Aronsson 
har specialkunskaperna. Det han menar är 
att specialbiblioteket har försvunnit som 
kreativ miljö. Men den allvarligaste förlus-
ten, bland annat ur forskarsynpunkt, är att 
personalen har skingrats och därmed deras 
sammantagna erfarenhet och ämneskompe-
tens. 

En av Arbetslivsbibliotekets tjugotal bib-
liotekarier, Bengt Åkermalm, är efter flytten 
numera projektanställd i su:s bibliotek, för 
att integrera samlingarna och verksamhe-
ten. Det ska vara genomfört och avslutat 
under 2009. Han har fortfarande en hel del 
forskarkontakter och vet att han och kol-
legernas kunskap är saknade. Precis som 
Gunnar Aronsson talar han om den sam-
mantagna kompetensen, traditionen och 
erfarenheterna, den tysta kunskapen som 
något oersättligt.

Bengt Åkermalm håller just nu på att slut-
föra en rapport över Arbetslivsbibliotekets 
samlingar. 

– Vi hade mycket särtryck, artiklar och ka-
talogiserade kapitel ur böcker, sådant som 
numera bara kommer att finnas i Arbline.

Han välkomnar lösningen med att Lund 
tagit över Arbline, dit också 100 av de 1 500 
hyllmetrarna har skickats. 

– På ett stort universitetsbibliotek som 
sub är det förstås svårt att ha ett ämnes-
övergripande perspektiv på arbetslivsforsk-

Vad hände med Arbetslivsbibliotekets samlingar?

Arbline får nytt liv i Lund

Arbetslivsbiblioteket eller åtminstone delar av det återuppstår nu i ett slags  
miniformat på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. 

– För oss forskare är det en jättestor skillnad efter nedläggningen av Arbetslivsbiblioteket. Förr fanns böckerna 
tillgängliga, nu finns det mesta i magasin och måste beställas fram, säger Gunnar Aronsson, professor i 
psykologi och tidigare forskare och chef vid Arbetslivsinstitutet. 
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ning, som vi hade på Arbetslivsbiblioteket. 
Nedläggningen innebar en nationell förlust, 
men idag känner jag mig ändå ganska till-
freds med hur samlingarna har tagits till-
vara, säger Bengt Åkermalm, som framhål-
ler att alla har gjort det bästa av situationen 
efter den omstridda nedläggningen.

Och att avveckla en myndighet, oavsett 
vilken, är sällan en okomplicerad historia. 
I oktober i år presenterade Riksrevisionen 
rapporten ”Avveckling av myndigheter” (RiR 
2008:18) som är en granskning av några av al-
liansregeringens nedläggningar. Riksrevi-
sionen konstaterar att regeringen uppenbar-
ligen inte har upprättat ”problem- och kon-
sekvensanalyser inför avvecklingsbesluten”. 
RiR noterar också att regeringen inte inhäm-
tade synpunkter från externa intressenter på 
hur avvecklingen skulle genomföras. 

I rapporten har man också inhämtat upp-
gifter och lägesrapport från Stockholms 
universitet, om att ”de externa förväntning-
arna på bibliotekets tillgänglighet och spe-
cialisering är högre än vad universitetet kan 
erbjuda. su:s bibliotek upplever att tiden för 
ett övertagande av bibliotekssamlingen var 
mycket kort”. 

– Arbetslivsinstitutet skulle vara ute ur 
sina lokaler vid halvårsskiftet 2007, vi hade 
därmed mindre än tre månader på oss att 
hyra nya magasin, bygga upp och flytta. Vi 
körde fortfarande flyttlass sista dagen, be-
rättar Margaretha Wikström, chef för avdel-
ningen för samhällsvetenskap vid sub, som 
utsågs till projektledare för övertagandet. 

Hon är fortfarande ”ganska stolt” över 
genomförandet av flytten och den samar-
betsvilja alla inblandade visade. I efterhand 
kan man också konstatera att det inte fanns 
någon rimlig orsak till flyttbrådskan. Först 
denna höst, drygt ett år efter flytten har nya 
hyresgäster (Cybergymnasiet) tagit lokaler-
na i anspråk. 

– su tackade ja när vi erbjöds att ta över 
eftersom det ju vara frågan om ett värdefullt 

bibliotek, men det var aldrig frågan om att 
vi skulle ta över någon löpande verksamhet, 
utan bara samlingarna, säger Margaretha 
Wikström. 

Detta var i hög grad en ekonomisk fråga. 
Förutnämnda brev till arbetsmarknadsde-
partementet hade fått ett visst positivt gen-
svar. Åtminstone fanns det en viss politisk 
beredskap för att se till att Arbetslivsbiblio-
teket skulle kunna fortsätta verksamheten, 
kanske som självständig filial till exempelvis 
Stockholms universitetsbibliotek.

Men finansdepartementet tyckte inte att 
detta var någon bra idé och lade, inte ovän-
tat, sitt ekonomiska trumfkort på arbets-
marknadsdepartementets signalerade väl-
vilja och det enda som kunde komma ifråga 
var anslag till flytt och till att integrera sam-
lingarna.

Stockholms universitetsbibliotek fick 
dock inte ens de pengar man hade begärt till 
detta, vilket bidrog till beslutet att söka efter 
ytterligare en part som var intresserad av att 
ta över arvet efter Arbetslivsinstitutet. 

Det innebär nu att Arbetslivsbiblioteket 
flyttar en gång till, i och med att Arbline har 
övertagits av Arbetsmiljöhögskolan i Lund 
där Måns Svensson, rättssociolog, är pro-
jektledare och studierektor. 

– Det är ett stort projekt, ett stort arv, säger 
han och betonar att det i dagsläget är en kata-
log, Arbline, man arbetar med.  

Nyinköp av böcker kan möjligen komma 
igång våren 2009. Vad som nu gäller är att 
komplettera och uppdatera databasen, ex-
empelvis med rapporter och artiklar för att 
i efterhand försöka fylla ut hålen efter den 
period då Arbline legat i malpåse. 

– Många goda krafter samverkar, men ett 

tungt arbete återstår för att komma i kapp. 
Men det är ett roligt projekt, stort och grann-
laga. Vi kan inte bli bättre än Arbetslivsbib-
lioteket, men vi kan, i samarbete med su, 
mildra konsekvenserna av nedläggningen 
som var ett svårt och märkbart slag för ar-
betslivsforskningen, säger Måns Svensson.

MarieLouise Samuelsson

Delar av Arbetslivsbibliotekets samlingar får ett nytt hem hos Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.
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DEVO har befriat en hel hög  

kulturskatter ur folkbibliotek och 

kungliga samlingar. 

En av dessa är Umeå Universitetsbiblioteks 
RARA böcker – http://rara.ub.umu.se.

Ring 054 22 14 55, så berättar vi mer om hur 
vi gör dina skatter tillgängliga för folket. 

Segla in på www.devo.se 
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26-åriga björn ericson studerar till 
bibliotekarie i Borås och är en mästare på 
ord. När sm i Scrabble avgjordes i Göteborg 
var det han som tog prispokalen med sig 
hem. Det är en vandringspokal som för när-
varande står hemma i hallen och ser bisarr 
ut, berättar Björn Ericson till bbl. 

Scrabble kallades tidigare Alfapet och har 
funnits i Sverige sedan 1950-talet.  Spelet går 
ut på att på ett spelbräde bilda ord som ger 
så många poäng som möjligt. Så väl ordkun-
skap som taktik och tur spelar in när två spe-
lare möter varandra med totalt 30 minuters 
betänketid vardera. Bara fetstilta ord i senas-
te upplagan av Svenska Akademiens ordlista, 
saol, är godkända men om utmanaren inte 
uppmärksammar felaktiga ord kan de slinka 
igenom. Det finns också ord som försvinner 
ur ordlistan och inte längre godkänns i spe-
let. Då och då kan spelarna resa sig upp och 
kontrollera ordet i en dator. Den ene spelaren 
har då synat den andres ord. Årets mästare in-
ledde sin karriär redan i tidiga barnaår, flitigt 
spelandes Alfapet hemma med familjen. Vad 
är då det bästa träningstipset han kan ge?

– Visst kan det vara bra att läsa saol rätt 
ofta. Man måste väl även tycka att det är kul 
att lära sig nya ord.

Själv har han en förkärlek till udda och 
konstiga ord vilket är en fördel eftersom det 
är just de orden som gärna hänger sig kvar i 
minnet.

– Ord som sticker ut och kanske låter lite 
lustiga glömmer man inte så lätt. Ett favo-
ritord är trymå (stor väggspegel). Ett annat 
är apgaffel men det har tagits bort ur saol 

så det ordet kan jag inte använda mig av vid 
tävlingar längre.

Björn Ericson berättar att Scrabble är ex-
tremt beroendeframkallande. Varje vecka 
tränar han genom att träffa likasinnade 
över en öl samtidigt som de spelar Scrabble. 
Visst finns det ett inslag av tur i spelet efter-
som det inte är direkt enkelt för den spelare 
som sitter enbart med konsonanter på hand. 
Utan någon hjälp av vokaler kan det ibland 
vara omöjligt att gå vidare. Han jämför även 
Scrabble med schack eftersom det finns 
taktiska aspekter i spelet. Man får inte visa 
blottor och avslöja svagheter. Det kan i och 
för sig undvikas genom att spela Scrabble 
via internet vilket också blir allt populärare. 
Björn Ericson medger att hans ordkunskap 
kan vara bra i hans framtida yrke som bib-
liotekarie.

– Ett rikt språk kommer väl alltid till nyt-
ta. Frågar någon efter en bok om Kabuki så 
vet jag i alla fall att det är en japansk teater-
form.

Johan Berner, ordförande i Scrabbleför-
bundet, menar att Scrabble är en demokra-
tisk sport där alla oavsett kön och ålder tävlar 
under samma villkor. Vid årets sm-tävlingar 
var den yngste deltagaren 13 år och den älds-
ta över 70 år.

– Oftast är det män mellan 20–40 år som 
ligger i toppen men det beror nog mer på 
tävlingsinstinkt än någonting annat, säger 
Johan Berner till bbl.

Åsa Ekström

Blivande bibliotekarie 
vann Scrabble-SM
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– Scrabble är extremt beroendeframkallande säger 
Björn Ericson, som studerar till bibliotekarie och som 
vann SM i Scrabble.

Nu säljer vi kramar till förmån för 
alla som är ensamma i jul. Hjälp 
till genom att köpa en kram på 
stan eller på www.redcross.se/kram

www.biketjanst.se

Hela december j
ulkampanjar

vi med Lilla Ben
ke!

Kampanjpris: 650:-/st
Priset gäller fä

rgerna blå, brun
, orange & gul.

/ Bibliotekstomt
arna i Småland
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intelligent library solutions

Codeco A/S
Energivej 40
2750 Ballerup
Denmark

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

Stort tack till alla våra kunder 
för ett framgångsrikt 2008!!!
God Jul och Gott Nytt år! 

Mark5
E A S Y · C H E C K
Selvbetjeningsautomat
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Ljudfåtöljen Luna med inbyggt högtalarsystem. Unik 
design som avskärmar ljudet inifrån ut och vice versa.  
Röd klädsel. Art nr 37095. Ord pris 22.308:- Nu 18.962:- 

Booktower Medium,  
art nr 4351 
Ord pris 4.915:-             
Nu 4.423:-           

Booktower Comic,  
art nr 4349 
Ord pris 4.220:-  
Nu 3.798:-

Comic Bilderbokslåda 
Snygg funktionell design. 
Finns i två höjder.

Hög, art nr 4301 
Ord pris 4.680-  
Nu 3.978:-

Röda julpriser året ut!

Booktower  
Årets exponeringsnyhet, 
den idealiska lösningen när du vill lyfta fram nyheter, 
ämnesområden eller teman på strategiska punkter i 
biblioteket. Tre höjder.

 

15%
JULRABATT

10%
INTRORABATT
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Bokvagnen Bookwalker 
Smidig, ergonomisk och 
smart bokvagn.  

Puppy Glow Årets nyhet från Magis. 
Självlysande! Medium. Art nr 24200.  
Ord pris 1.157:- Introduktionspris 1.041:- 

Booktower Large ,  
art nr 4353 
Ord pris 5.650:-   
Nu 5.085:-

Låg, art nr 4304. Ord pris 3.640:-  
Nu 3.094:-

Large, art nr 3375 
Ord pris 224:-  
Nu 202:-

Årets bärkasse 
Kul litterärt motiv av Hans Lindström. 
Pkt 500 st. Art nr 56828 Ord pris 813:- 
Nu 732:- 

Röda julpriser året ut! 

Art nr 4227 
Ord pris 3.328:-  
Nu 2.829:-

Medium, art nr 3373 
Ord pris 213:-  
Nu 192:-

Small, art nr 3371 
Ord pris 198:-  
Nu 178:-

The Reader Friendly 
Library Service 
Årets julklapp till alla  
biblioteksvänner. Skriven 
av bl.a. Rachels van Riels, 
grundaren av Opening  
the Book. Art nr 3650   
Ord pris 433:-  
Nu 390:- 

Owl bokställ 
Trevligt julklapsstips både till 
biblioteket och kollegorna. 
 15%

JULRABATT

15%
JULRABATT

10%
JULRABATT



”stilsäker debut”. ”En roman som hyl-
lar långsamheten och ordens valörer”. ”En 
stark och bra roman ”. ”Lojaliteten med allt 
och alla som skildras tycks mig driven så 
långt det är möjligt utan att insistera …”

Ett axplock ur de fina recensioner som 
Elin Boardy fått för sin roman Allt som åter-
står (se också bbl nr 6/2008) – som handlar 
om ett kvinnoliv som ligger mer än ett sekel 
tillbaka och som utspelas i ett kärvt bohus-
ländskt kustlandskap. Det är Orust, det är 
tidigt 1900-tal, småbrukarmiljö och avfolk-
ningsbygd ty de som har möjlighet försvin-
ner till de större städerna eller till Amerika. 
Kvar blir bokens huvudperson Emma, små-
brukarhustru och med tiden mor till sex 
barn. Henne får läsaren följa från barnsben 
fram till att hon avlider 1925, endast fyrtio 
år gammal, på Vänersborgs Hospital & Asyl. 
Där hade hon hamnat tre år tidigare, tömd 
på alla sina krafter och med en oro som inte 
lät sig stillas.

Det är kring en verklig person som Elin 
Boardy spunnit sin fiktion. I romanens 
Emma finns spår av hennes morfars mor 
– det som återstod efter henne var några 
knapphändiga noteringar i journalerna från 
mentalsjukhuset i Vänersborg.

Elin Boardy och hennes mamma hade släkt-
forskat några år när hon kom över journalerna 
om släktingen på morfars sida som det alltid 
hade varit mycket ”hysch-hysch” kring. Den 
knappa informationen på fyra sidor i folio-
format fascinerade. Vad var det för ett livsöde 
som dolde sig bakom raderna?

– Det var inte många anteckningar och 
så kryptiskt men samtidigt så sorgligt och 
tragiskt. När jag berättade för andra om det 
här sade jag alltid: det här ska jag skriva en 
roman om någon gång. Jag höll då på med en 
novellsamling, men en roman – det kändes 
så stort, säger Elin Boardy.

Vi har stämt träff på Bok & Bibliotek i Gö-
teborg och hittar en plats där ljudmattan av 
mässorl är lite mindre påtaglig. Hon berättar 

att det där ”någon gång ska jag skriva en ro-
man om det här” så småningom fick henne att 
fundera: ”Vadå någon gång? Varför inte nu!” 

– När jag väl började skriva, skrev jag fort 
och mycket – ovanligt mycket för att vara jag. 
Jag är annars ganska långsam av mig. Mycket 
av det jag skrev kom inte med i boken. I något 
skede var jag också tvungen skilja på släkt-
forskandet och skrivandet och bestämma 
mig för att det är en roman det ska bli och 
inte någon släktkrönika.

Elin Boardy är född 1979 och uppvuxen i 
Majorna i Göteborg. Hon har gått skrivar-
utbildningar på Skurups folkhögskola och 
Nordiska folkhögskolan i Kungälv och har 
bland annat medverkat i Debut 2003. Hon är 
också en av redaktörerna för kulturtidskrif-
ten Fantasin. Porträttet av Emma och hennes 
tunga vardag är känsligt och inkännande ge-
staltat med stor omsorg om detaljerna. Här 
finns en kunskap och en förtrogenhet med en 
tid där människans främsta arbetsredskap 
var kroppen och den egna orken. Detaljer i 
boken kunde vara kopierade från berättelser 
jag själv hört om småbrukarliv i den egna 
kretsen. Jag blir därför nyfiken: Hur kan hon 
veta allt detta?

– Jag har inte gjort så mycket research 
som folk tror att jag har gjort. Men jag har 
ju läst mycket, t ex Sara Lidman, och så har 
jag tillbringat tid i Dalarna på en fäbod, med 
utedass och utan rinnande vatten … Men hur 
vet man? Jag vet inte. Det är väl det som är så 
häftigt med litteratur, att man kan skriva sig 
in i någonting så att det blir sant, att man kan 
skriva sig fram till en sanning.

Det är ingen jag-roman men ofta glider 
berättarrösten samman med Emmas, hen-
nes iakttagelser och tankar medan händerna 
sysslar med annat, minnesbilderna från 
barndomen, årstidernas växlingar och in-
tryck av ljud och dofter. 

– Jag visste tidigt att jag inte ville skriva 
i jag-form eftersom jag inte förstår Emma, 
men visst hämtar man också ur ett eget för-

råd av erfarenheter, man lyssnar inåt, mot 
sig själv, säger Elin Boardy.

Förstår du Emma nu då?
– Ja, fast ändå inte helt och hållet, som 

någon man lär känna väl som ändå förblir 
gåtfull för en.

Mest av allt vill Elin Boardy skriva men inte 
enbart. I våras blev hon färdig bibliotekarie 
och idealet vore att kombinera skrivandet 
med en halvtid i yrket. Just nu arbetar hon 
som biblioteksassistent i Västra Frölunda. 
Kärleken till skönlitteratur är en av anled-
ningarna till att Elin Boardy sökte sig till yr-
ket, via studier i litteraturvetenskap. En an-
nan är mamma som för övrigt också jobbar 
på biblioteket i Västra Frölunda. 

– Hon har verkligen förmedlat att det är ro-
ligt att jobba som bibliotekarie, sedan är jag 
en sådan där folkbildarfreak – vikten av folk-
bildning, det är verkligen någonting som jag 
kan gå igång på… Jag måste ju också försörja 
mig, jag kan inte sitta hemma hela dagarna 
och skriva, dessutom har jag lättare för att 
skriva när jag inte har så jättemycket tid. 

– Det har inte precis varit någon barn-
domsdröm att bli bibliotekarie men så små-
ningom har det känts som ett bra sätt att få 
ihop det med skrivarkurserna, det egna skri-
vandet och litteraturvetenskapen.

Magisteruppsatsen, som hon skrev till-
sammans med Sara Appelqvist, handlar om 
förmedlingen av skönlitteratur på bibliotek. 
I uppsatsen Det är ett yrkesmässigt dilemma – 
om förmedling av skönlitteratur på ett folkbib-
liotek har skribenterna bl a genom intervjuer 
med bibliotekarier undersökt vilken inställ-
ning de har till förmedling och till olika för-
medlingsstrategier. 

– Vi valde litteraturförmedling som ämne 
dels för att vi saknade det under utbildning-
en, dels för att vi ville ta oss an ett ämne som 
handlade om praktiskt arbete, säger Elin 
Boardy. 

I sin helhet tycker hon att b & i-utbild-
ningen var bra men hon tycker också att det 

Debut som författare – och bibliotekarie

I våras avslutade Elin Boardy studierna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 
Tidigare i höst debuterade hon med en roman som överlag fick ett fint mottagande. Nu vikarierar Elin 
Boardy som biblioteksassistent på biblioteket i Västra Frölunda. Och skriver. Kanske på nästa bok.
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är ett problem att den drar mer åt det akade-
miska. 

– Det kan hänga samman med att jag inte 
är så intresserad av den akademiska aspek-
ten, jag hade gärna sett mer inslag av littera-
tur och förmedling – också teoretiska grepp 
på förmedling – och en mer praktisk inrikt-
ning: hur är det att jobba som bibliotekarie. 

Inför uppsatsarbetet upptäckte skriben-
terna att litteraturförmedling, denna cen-
trala del av folkbibliotekens verksamhet, inte 
är särskilt belyst i forskningssammanhang i 
Sverige. Litteraturen i ämnet hittade de i Nor-
ge och Danmark och den hade dessutom till 
största delen några år på nacken. Det får skri-
benterna att göra följande reflektion i upp-
satsen: ”Dock frågar vi oss om det inte skett 
någon större utveckling inom ämnesområdet 
under senare år. Vi ställer oss frågan om detta 
är ett tecken på att ämnet inte framstår som 
viktigt att forska kring eller skriva om.”

De slutsatser som Elin Boardy och Sara 
Appelqvist kommer fram till i sin uppsats 
liknar i stor utsträckning de resultat som 
Jofrid Karner Smith redogör för i sin doktors-
avhandling Mellom elit og publikum: Litterær 
smak og litteraturformidling blant bibliotekarer 
i norske folkebibliotek (2002): bibliotekarier 
har ofta en ganska traditionell syn ifråga om 
litteraturförmedling, ambitionen är att höja 
användarnas litterära smak men samtidigt 
finns en rädsla för att verka fördömande vil-
ket i sin tur gör att man förhåller sig neutral 
i förmedlingen och begränsar sig till att en-
dast ge det som efterfrågas. 

Jag frågar Elin Boardy vad hon själv helst 
av allt vill jobba med som bibliotekarie.

– Jag vet inte, jag har ganska vaga före-
ställningar om hur jag vill att det ska bli. Jag 
är ju jätteintresserad av skönlitteratur så det 
är det jag känner mest för. Jag kanske inte 
drömmer om att bli barn- och ungdomsbib-
liotekarie. Det är ett så ansvarsfullt och vik-
tigt arbete men det känns svårt.

Så berättar hon om de skrivarkurser för 

barn i åldern 11–14 år som hon leder på Kul-
turskolan i Göteborg och där hon märkt att 
barnen i sitt skrivande kanaliserar mycket av 
det som händer i samhället.

– Hur är det att vara barn i ett samhälle där 
det händer så mycket skit? De bär med sig 
mordet på Engla, Tsunamikatastrofen och 
nu senast dödsskjutningarna i Finland – det 
känns som ett stort ansvar att vara den vuxna 
som lyssnar på dessa texter.

Själv försöker Elin Boardy, efter all upp-
märksamhet i samband med romandebuten, 
fortsätta med det hon gör helst: skriva.

– Jag skriver på någonting nu men jag vet 
ännu inte vad det är. Jag försöker hålla kra-
ven ifrån mig – både egna och andras, jag 
försöker hitta och hålla lusten vid liv, skriva 
– och ha roligt när jag gör det.

Henriette Zorn

– Det har inte precis varit någon barndomsdröm att bli bibliotekarie men så småningom har det känts som ett 
bra sätt att få ihop det med skrivarkurserna, det egna skrivandet och litteraturvetenskapen, säger Elin Boardy.
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 I början av oktober meddelande Ur-
ban Lindstedt på sin blogg uppkopp-
lat.se att han köpt vad han kallar kata-
logernas katalog. 

Många höjde nog på ögonbrynen när nyheten 
släpptes att han köpt kthnocs webbkatalog 
tillsammans med Peter Ekberg och Magnus 
Berg. Kanske för att webbkatalogen som 
söktjänsttyp har tappat mycket av den forna 
glans som den hade under 1990-talet och för 
att många av de försök som gjorts inom bib-
lioteksvärlden (t ex rask) antingen har gått i 
stöpet eller fört en rätt tynande tillvaro. Bib-
lioteksbladet ringde upp Urban Lindstedt 
och frågade: Varför tror han fortfarande på 
webbkatalogen i en tid av googlifiering?

– Vill vi att all information ska gå via Goog-
le? Trots att sökmotorerna är riktigt bra idag 
finns det fortfarande ett behov av informa-
tion som kvalitetssäkrats av människor. Vi är 
också en lokal aktör när Google gör allt på en 
global nivå. Dessutom tror jag att en katalog 
många gånger är bättre när du är osäker på 
vad du letar efter. 

Kan du berätta lite kort om vilka Peter Ekberg 
och Magnus Berg är och deras roll i detta förutom 
som finansiärer? 
– Peter och Magnus är entreprenörer som 
tillsammans drivit företaget Itesco. Magnus 
kommer att bli vd och den som hanterar 
den löpande verksamheten. Jag kommer att 
ta den utåtriktade rollen som talesman och 
bloggare. Vi är alla tre aktiva i bolaget även 
om Magnus är den som kommer att lägga ner 
fler timmar. 

Frågan som alla är nyfikna på. Vad fick ni be-
tala?
– Det förbjuder vårt avtal med kth Holding 
att avslöja. 

Du har sagt på din blogg att planen är en mild 
kommersialisering. Vad innebär det?
– Vi vill inte att katalogen ska bli som en 
glittrande julgran med banners och spons-
rade länkar överallt. Istället vill vi bygga vi-
dare på det förtroende som kthnoc byggt 
upp under femton år. En viktig idé är att det 
fortfarande ska vara gratis att vara med i 
katalogen, sedan kan företag exempelvis få 
betala extra för snabbare registrering och 
bättre placering på enskilda kategorisidor. 

Du pratar om sponsrade länkar och betald pla-
cering? Kommer ni att vara extra tydliga med 
vad som är sponsrade länkar och vad som är 
neutrala?  
– Större aktörer som finns med i katalogen 
kommer att få sina vanliga länkar utbytta 
mot så kallade affiliate-länkar från annons-
nätverk. Det är kutym inom katalogbran-
schen. Det kan handla om några hundra län-
kar av 60 000. Här blir det ju inte helt tydligt 
att länken är sponsrad. 

Vissa kataloger som Open Directory har provat 
öppet redaktörskap, andra har prövat att låta 
användarna betygsätta, och på 1990-talet hade 
många kataloger anställda redaktörer som letade 
länkar. Vad är din idé om redaktörskap?
– Vår katalog står och faller med våra ”mänsk-
liga” redaktörer. Katalogen finns idag med 
på varenda tipslista om sökoptimering och 
därför får vi in väldigt många ansökningar 

om sajter som bara skapats för att skapa 
länkkraft åt andra sajter. Detta spam vill vi 
hålla katalogen fri från. 

En av de absolut viktigaste uppgifterna för en 
söktjänst idag är just att bekämpa spammet. Vad 
har du för idéer om att motverka spammet?
– Redaktörerna är första linjen mot spam-
met. När vi sedan gjort katalogen till en sida 
som användarna aktivt återvänder till kom-
mer de att hjälpa oss att rapportera spam. 
Vi kommer också att mer aktivt än tidigare 
kommunicera med sajtägarna som finns 
med i katalogen genom bloggar och utskick. 
Blir katalogen så stor som vi hoppas kanske 
man också måste ta hjälp av algoritmer för 
att identifiera spam. 

Jag antar att ni inte kommer att behålla nam-
net KTHNOC. Hur ser ni på möjligheterna att 
inarbeta ett nytt varumärke?
– kthnoc är ett omöjligt namn. Dessutom 

Populär webbkatalog såld

Svenska webbkatalogen kthnoc, mer känd som SUNET:s webb-
katalog, har under en längre tid varit till salu. Ägarna KTH Holding 
hittade till slut en passande köpare: journalisten och internet-
konsulten Urban Lindstedt. 

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

”Vilket trevligt 
 initiativ!”
             Kafka

”En riktigt 
 bra grej det här!”

                    Goethe”Snygg 
   hemsida.”
           Rimbaud
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känner de flesta svenskar katalogen under 
namnet sunet-katalogen och sunet har 
ingen som helst koppling till katalogen idag. 
Det är klart att det kommer att ta tid att sätta 
det nya varumärket, Infoo.se, men det är ty-
värr den enda framkomliga vägen. Nackdelen 
med bytet är att vi kommer att tappa sök-
trafik. Fördelen är att vi får ett bättre namn. 
Det bästa är ju om vårt namn bli omdebatte-
rat för då får vi ut det. 

Hur är era tankar kring att bjuda in användarna i 
webbkatalogen i sann webb 2.0-anda? 
– I ett första steg måste vi få in intäkter så 
att katalogen bär sina egna kostnader. Men 
inom ett halvår vill vi skapa möjligheter för 
mer dynamiska bloggkataloger, betygsätt-
ning och taggning av innehåll. Historiskt 
var katalogen allmän egendom. Därför vill vi 
lyssna på och kommunicera med användare 
och webbvärlden via bloggar. Jag har gärna 
en öppen dialog med bibliotekarier som jag 
vet har bra koll på dessa frågor. Mina bästa 
internetdiskussioner har jag med en vän som 
är bibliotekarie. Jag är säker på att vi kommer 
att få kritik, men glöm inte att status quo 
hade varit att lägga ner katalogen.

Ser ni några faror i en kommersialisering? Hur 
ska ni kunna behålla pagerankvärde 7 som kata-
logen har idag?
– Faran är om användarna inte gillar det vi 
gör och överger katalogen. Den andra faran 
är om vi blir för försiktiga och får för små 
intäkter. När vi byter domän kommer vi att 
tappa i pagerank, men genom att hela tiden 
kommunicera med användare och bloggare 
så räknar vi med att återvinna förlorad page-
rank inom ett halvår. 

  
Till sist, har du någon egen favorit, levande eller 
död, bland webbkataloger som du kommer att ha 
som förebild? 
– Jag har nog ingen katalogförebild, men jag 
älskar tjänster som Delicious, Digg, Flickr, 
Twingly och stora delar av bloggosfären.

Lars Iselid

Krönikan 
Annina Rabe

Karriärist javisst!?
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”bli karriärrebell”. Det är dik-för-
bundet som bjuder in till en helkväll i de tre 
största svenska städerna där man informerar 
om hur man bäst gör karriär inom dokumen-
tation, information och kultur. Underrubri-
ken är ”att göra sin grej”, och en stencool tjej 
med isblåa ögon stirrar rakt in i oss från den 
mycket samtida tufft designade sidan. Det 
här med rebellskap och karriär hör ju dess-
värre ganska sällan ihop i verkligheten, men 
det ser tufft ut på papperet – eller i det här 
fallet webben. Klickar man sig sedan vidare 
till www.karriärstimulatorn.se finner man 
dik-förbundets Karriärservice – en sam-
lingssajt om karriär som de lanserade för lite 
över ett år sedan. Här får kulturarbetare lära 
sig allt om mentorer och entreprenörskap 
och ”livspussel” (jo, det finns faktiskt en flik 
som heter just så!). Man får identifiera de oli-
ka karriärtyperna (jag kände inte igen mig i 
en enda) och man får veta hur man formule-
rar en ”framtidsvision”.

Inte illa. Själv är jag fostrad med kultur-
arbetarideal, dvs att man skall vara närmast 
tacksam om någon överhuvudtaget vill ha 
ens tjänster och skulle man av misstag råka 
göra något som ens liknar ”karriär” är det 
rent slumpmässigt. ”Karriärist” har (liksom 
”tävlingsmänniska”) i min värld alltid varit 
ett ganska fult ord. Inte så att kulturen saknar 
karriärister – snarare tvärtom. Men till skill-
nad från t ex reklam- eller finansbranschen 
är det inom kulturen något man ogärna talar 
om. Någonstans vill de flesta ändå fortfaran-
de försöka låtsas att det är idealen och inte 
prestigen och lönekuvertet som styr.

Men det är naturligtvis både bra och symp-
tomatiskt att dik-förbundet numera sätter 
ordet ”karriär” i fokus. Man kan till och med 
beställa en röd anteckningsbok med sämsk-
skinnsmjuka pärmar och ordet ”karriär” i 
relief på utsidan. Visserligen påpekar dik att 

ordet karriär inte alls bara har med målmed-
vetna klättrare som siktar på chefspositioner 
att göra, men visst handlar det alldeles tydligt 
om en uppvärdering av ordet i en bransch där 
det inte tidigare varit alldeles comme-il-faut. 
Karriär, poängterar dik-förbundet, handlar 
inte heller bara om att som ny ta sig fram på 
en arbetsmarknad. Det handlar lika mycket 
om att utvecklas inom det yrke man har, på 
den plats där man är. 

Tyvärr brukar ju personalutveckling gan-
ska sällan gå hand i hand med finanskriser 
och nedskärningar, men man kan ju alltid 
hoppas. 

Ny kulturpolitik kräver en ny sorts kul-
turarbetare. Det är ”vinn-eller-försvinn” 
som gäller, och varför skulle man då inte lära 
sig överlevnadsstrategier från näringslivet? 
Idag räcker det inte med att vara bra på sitt 
yrke, man måste vara bra på att ta plats och 
sälja sig också. I en tid när en ansenlig del av 
kulturverksamheten går ut på att klura ut 
hur man skall kunna flirta med näringslivet 
för att få dem att öppna plånboken skadar det 
väl inte om kulturarbetarna lär sig ett och an-
nat om strategisk karriärplanering också. Jag 
tror att det där delvis är en generationsfråga: 
själv är jag född på 60-talet och kände inte 
alls samma press på mig att ”göra karriär” 
som många av mina yngre vänner födda på 
70- eller 80-talet. Utbildning för bildningens 
skull, dvs att gå och skrota på universitetet 
med blandade humanistämnen var då ännu 
inte ansett som kontraproduktivt och sam-
hällsbelastande. Inte som det är idag, när 
humaniora på högskolor och universitet är 
hotade ämnen. Framtidens kulturkarriäris-
ter kanske inte ens behöver ha några kul-
turkunskaper. Det räcker om de är bra på att 
formulera strategier och visioner kring sitt 
yrkesliv.

Annina Rabe
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Två före detta biblioteksmed-
arbetare har sadlat om till 
förläggare. Men är det inte lite 
smalt och rent utav nördigt att 
som första bok ge ut en om en 
mystiskt sufisk poet!? 

”Kärleken begär att detta tal skall fram;
När nu spegeln teg, vad var det den förnam?

Vet du varför hjärtats spegel intet gav?
Från dess yta inte rosten slipats av.

Kära vänner, lyss till vad som här förtäljs:
Sanningen om det som i vårt hjärta dväljs!”

 Skalden bakom dessa rader är väl- 
 känd i både öst och väst men rela- 
 tivt okänd i Sverige. Jalal Ud-din  
 Rumi (1207–1273) har kallats värl-

dens främste mystiske poet. Mahatma Gand-
hi, Madonna, Rembrandt och Dag Hammar-
sköld är några av dem som läst och influerats 
av Rumis poesi. Den är som klippt och sku-
ren för New Age-rörelser av alla de slag men 
även för de mer seriöst lyrikintresserade. 
Nu tar två före detta biblioteksmedarbe-
tare ansvaret för att ännu fler svenskar ska 
upptäcka Rumi. Det nystartade bokförlaget 
Molin&Sorgenfrei huserar i en källarlokal i 
södra Stockholm och det är där jag träffar de 
båda bokförläggarna. För övrigt på en gata 
som framför allt är känd för att den gamle 
smörsångaren Lasse Lönndahl bor där. Min 
första fråga är naturligtvis varför de valt att 

ge ut en bok med något så nördigt som dikter 
av en sufisk poet.

– Vi hade en klockren ingång eftersom till-
gången till en av världslitteraturens största 
poeter saknas här i Sverige, menar de. 

– Själva utmaningen ligger i att göra den 
smala litteraturen bred. Men nästa gång blir 
det nog något helt annat. Vi är öppna för det 
mesta. 

Båda har arbetat på bibliotek som tim-
anställda biblioteksmedarbetare när de 
studerade. Lars Molin har bland annat kört 
bokbuss på Värmdö. De träffade varandra 
när de arbetade som biblioteksassistenter på 
Rinkeby respektive Tensta bibliotek. 

– Det var väl tanken på förlag som förena-
de oss, säger Lars Molin. 

– Vi möttes i våra vanföreställningar om 
bibliotek. Illusionen om ett ställe där man 
kan få läsa böcker i fred, säger Simon Sor-
genfrei. 

Båda konstaterar att så har det definitivt 
inte varit. Som biblioteksmedarbetare inom 
Stockholms stadsbibliotek är det inte alltid 
litteratur som är huvudsaken utan många 
gånger har det gällt mer praktiska frågor 
som att hjälpa människor med att fylla i 

myndighetsblanketter. De konstaterar också 
att det ser oerhört olika ut på biblioteken i 
Stockholm. På vissa håll efterfrågas endast 
taxikörkortsboken, på andra håll hör de se-
naste digitala tjänsterna till det mest efter-
frågade. 

– Förändringsprocessen som pågår i 
Stockholmsbiblioteken är nog bra även om 
man kan känna sig kluven inför den, konsta-
terar de. 

Biblioteksarbetet är som bäst när möten 
sker. Simon Sorgenfrei nämner som exempel 
projektet Abrahams barn på Rinkeby biblio-
tek. Där finns en stor teologisk samling, ett 
Artefaktotek, som han har arbetat med pe-
dagogiskt. De understryker att de saknar alla 
kunniga kollegor från tiden på biblioteket. 
Men det finns annat som är skönt att slippa.   

– Hierarkin mellan bibliotekarier och 
assistenter och den långa vägen från idé till 
beslut, saknar vi inte.  

Simon Sorgenfrei kom redan som tonår-
ing i kontakt med Rumi och sufismen när 
han läste Gunnar Ekelöf. När han stude-
rade litteraturvetenskap läste han en kurs i 
medel tida asiatisk lyrik där han kunde för-
djupa sig i Rumi. Idag har han en doktorand-

Bibliotekarierna som blev förläggare

Lars Molin och Simon Sorgenfrei – biblioteksassistenterna som hoppade av och blev förläggare.
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tjänst i religionsvetenskap vid Göteborgs 
universitet, där hans forskning fokuserar på 
Mevleviorden, som växte fram kring Rumis 
läror. Han tittar framför allt närmare på den 
amerikanska delen av orden. Annars bor han 
i Stockholm och undervisar på Södertörns 
högskola. Dessutom talar han persiska och 
har översatt en del av Rumis dikter. Han står 
också, tillsammans med Ashk Dahlén, som 
redaktör för antologin om Rumi.  

Även Lars Molin har, som kulturvetare i 
botten, ett stort litteraturintresse. Han är 
också den av de båda som har praktisk erfar-
enhet av förlagsvärlden eftersom han har 
jobbat på Nordstedts. Dessutom har de fått 
hjälp av kollegor i branschen, t ex Håkan Ols-
son, som driver Mormor förlag. Kostnader 
har hållits nere bland annat genom att boken 
tryckts i Lettland.  Den största investeringen 
har varit tid, påpekar Lars Molin. 

– Jag har en realistisk syn på hur förlags-
branschen jobbar. Vi satsar t ex inte på att 
åka till bokmässan i Göteborg för att mark-
nadsföra oss. Där skulle vi drunkna bland 
alla jätteförlag. Istället satsar vi i mikroskala 
på exempelvis festivaler som Re-Orient och 
föredrag i Skövde, säger Lars Molin.  

Denna första bok, Kärleken begär att detta 
tal skall fram – Jalal ud-din Rumis liv, lära och 
lyrik, har tagit ett år att sammanställa. Boken 
har fått fina recensioner i både Minaret och 
SvD.

– Det har varit svettigt med så många för-
fattare. Många sena kvällar och nätter och 
svettigt att redigera för att få en språkdräkt 
som fungerar.  

Boken är en antologi med populärveten-
skapliga texter om mystikern Rumi. Essä-
erna är skrivna av Sveriges ledande kännare 
av muslimsk mystik och klassisk persisk 
lyrik, såsom professor Antoon Geels, profes-
sor emeritus Bo Utas och poeten och sufin Bo 
Gustavsson. I boken presenteras även dik-
ter med översättningar av bland andra Eric 
Hermelin och Gunnar Ekelöf. 

– Det viktiga är att boken ska kunna läsas 
av alla. Ingen speciell förkunskap krävs. 

– För min del var det självklart att förändra 
Sveriges litterära landskap genom att intro-
ducera Rumi, säger Simon Sorgenfrei med 
glimten i ögat. 

Åsa Ekström

– Den långa vägen från idé till beslut i biblioteksvärlden saknar vi inte, säger Simon Sorgenfrei och Lars Molin.

Kunskapsbank 

för biblioteks-

utveckling

Var med och 

bidra!

Hämta 

inspiration!

www.idebiblioteket.se
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danmark

Fortsatt nedgång
Nästan 60 procent av landets folkbibliotek 
kompenseras inte helt för kostnadsökning-
arna och får därmed återigen en reell minsk-
ning av budgeten nästa år. Det framgår av en 
förfrågan som Danmarks Biblioteksfören-
ing gjort till landets folkbibliotek. Troligen 
kommer ytterligare tjugo biblioteksfilialer 
att stängas.
(www.dbf.dk)

Bibliotek = Multimediahus
Nu kan även Århus glädja sig åt att så små-
ningom få ett nytt huvudbibliotek. Det ska 
ligga vid hamnen och har arbetsnamnet 
Multi mediahuset. Med namnet vill man 
markera ett utvidgat biblioteksbegrepp i 
samspel med andra aktiviteter. I Multimedia-
huset ska det även finnas teatersalong, kon-
ferenslokaler, filmvisning, undervisning och 
samhällsservice (folkregister, pass, körkort 
etc.) Redan 2003 och 2004 beslutade man om 
ett framtida Multimediahus med denna mål-
sättning. Biblioteket ingår i en större plane-
ring av hela hamnområdet, och det tar sin 
tid. I mars 2009 offentliggörs vilket arkitekt-
kontor som får uppdraget. Biblioteket skall 
vara klart för inflyttning i slutet av år 2015.
(Søndag Aften 2008:11)

Presentkort på information? 
Några uppfinningsrika personer uppvak-
tade en kollega som gick i pension med ett 
presentkort till Odense Centralbibliotek. Att 
introduceras till bibliotekets alla erbjudan-
den borde vara en lämplig början på pensio-
närstillvaron, menade de. På biblioteket blev 
man överraskad. Kanske borde alla bibliotek 
erbjuda nyblivna pensionärer en timme med 
en bibliotekarie. På många håll sänder man 
ju hem en bok till barn, så varför inte också 
bry sig om pensionärerna, säger en bibliote-
karie vid biblioteket.
(Bibliotekspressen 2008:16)

Film och bibliotek
Nu kan danskarna söka och beställa hem film 
från bibliotek i hela landet. De är inte längre 
hänvisade till enbart sitt lokala biblioteks 
bestånd. Det innebär tillgång till massor av 
filmupplevelser. De danska biblioteken har 
sammanlagt mer än 50 000 filmtitlar som de 
råder över. Sökningar kan göras efter olika 
kriterier på www.bibliotek.dk/film.php.

saudiarabien

Endast för kvinnor
Världens största universitet endast för kvin-
nor byggs i Saudiarabien. ”Princess Noura 
bint Abdulrahman University” ska hysa 
40 000 studenter och vara klart år 2010, 
skriver The Guardian (1.11.2008). Universi-
tetet ska bestå av 15 fakulteter, bibliotek, 
konferenslokaler, laboratorier, sjukhus och 
utrustning för forskning i nanoteknik, bio-
vetenskaper och informationsteknik. Om-
rådet ska också innehålla moskéer, bostäder 
för personal, barndaghem och parker.

Könssegregeringen och kungadömets krav 
på att en kvinna skall övervakas av en make, 
far, bror eller son betyder att hon bara kan 
studera eller arbeta i en helt kvinnlig omgiv-
ning. Hur studierna ska gå till är också oklart 
eftersom kvinnor varken får köra bil eller 
resa med allmänna kommunikationer för att 
ta sig till universitetet. I allmänhet lämnar de 
inte heller hemmet före giftermålet, och det 
finns ingen information om att universitet 
ska innehålla bostäder för studenterna.

I år anklagade Human Rights Watch Sau-
diarabien för att hindra kvinnor att utnyttja 
sina mänskliga rättigheter eftersom de 
måste få tillstånd av en manlig släkting för 
att arbeta, resa, studera, gifta sig eller t o m 
uppsöka sjukhus. När det gäller utbildning 
har det ändå skett framsteg i landet. Unescos 
statistik visar att 58 procent av de studerande 
i Saudiarabien är kvinnor, men att endast 16 
procent av arbetskraften är det.

Universitetet beskrivs trots allt av landets 

finansminister som ”en milsten i kungadö-
mets historia”.

usa

Osäkra pengar
Finanskrisen drabbade snabbt biblioteken. 
Carnegie Library of Homestead i Pennsylva-
nia lever på donationer från Andrew Carne-
gie. I mitten av september var styrelseordfö-
randen tvungen att avskeda både verkstäl-
lande direktören och bibliotekschefen av 
ekonomiska skäl. 

Då Lehman Brothers något senare kollap-
sade blev det panik på börsen, och det blev än 
värre för biblioteken ”från Oregon till New 
Jersey”, skriver American Library Associa-
tion på sin webbplats. ”It’s not just the bad 
economy, it’s the fact that the bad economy 
goes right to the heart of one of the most 
traditional supporters of library programs 
– banks, financial institutions.” Och fort går 
det. Det blev t ex biblioteken vid University 
of Florida varse då en donator som bara för 
en månad sedan lovat 15 000 dollar istället 
bara gav 1 000 dollar.

Men så finns ju galorna. Vid Chicago Pu-
blic Library var man belåten med att redan 
ha sålt biljetterna till bibliotekets utdelning 
av ”Sandburg Award”, som gick till förfat-
taren Tom Wolfe. New York Public Library 
fick ihop 2,7 miljoner dollar inför sin årliga 
smokinggala i oktober. 

Vad väntar i framtiden? ”This is the first 
time for at least two decades that all three 
major general tax sources – property, in-
come, and sales – have all declined at the 
same time,” säger Michael Pagano, dekan vid 
College of Urban Planning and Public Affairs 
vid University of Illinois, till New York Times. 
I Massachusetts, Kalifornien och Florida, där 
mindre skatteintäkter minskar biblioteks-
budgetarna försöker delstaterna låna pengar 
från den federala regeringen.

Det finns ändå optimistiska och upp-
muntrande röster som påpekar hur viktiga 

av Tottie Lönn
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biblioteken är i ekonomiska kriser: för ut-
veckling, stöd till företag, söka arbete och 
omskolning. I sann amerikansk Obama-
anda:”Yes, we can!”

Google-avtal klart
Google har som bekant digitaliserat stora 
samlingar av en del universitetsbiblioteks 
upphovsskyddade bestånd, gjort dem sök-
bara och visat delar av texten gratis utan att 
ersätta upphovsmännen. Den långvariga 
striden om upphovsrätten till verken har nu 
fått sin upplösning genom ett avtal mellan 
Google, Authors Guild och Association of 
American Publishers, godkänt av en federal 
domstol. 

Avtalet innebär bl a att Google betalar 125 
miljoner dollar till de amerikanska förlagen. 
Betalningen ska användas för att skapa en 
”Book Rights Registry” där författare och 
förlag kan registrera arbeten och få kom-
pensation från prenumerationer och bok-
försäljning. I gengäld får Google visa upp till 
tjugo procent av en bok gratis på nätet för 
dem som söker titeln. Den som vill läsa hela 
boken får betala. Google behåller 37 procent 
av försäljningen och återstoden minus ad-
ministration, går till rättighetsinnehavarna 
genom Book Rights Registry. Bibliotek, uni-
versitet och andra institutioner kommer att 
erbjudas prenumeration för att få tillgång 
till stora boksamlingar. 

Google’s Library Project kommer fortsätta 
att skanna tryckta böcker från förläggare 
som inte finns med bland de 20 000 medlem-
marna i Googles samarbetsprogram. Böcker-
na kommer visserligen att vara sökbara, men 
ingen text blir tillgänglig. Folkbibliotek och 
forskningsbibliotek i usa kommer ändå att 
erbjudas fri fulltext till Googles hela digitali-
serade samling vid en enda bestämd dator.

De universitet som samarbetar med Goog-
le – Stanford University, University of Cali-
fornia, och University of Michigan – har i ett 
gemensamt pressmeddelande lovordat avta-
let. Andra röster är mer tveksamma. Google 
har i själva verket fått rättigheter av ”almost 
all copyrighted works represented in the 
suit, giving it an overwhelming advantage 
in online-book indexing and retrieval”, säger 
Jennifer Urban, sakkunning i upphovsrätt 
vid University of Southern California. Över-
enskommelsen gäller visserligen bara i usa, 
men kan bli en modell även i andra länder.

Ny teknik kräver nya lagar. Lösningen 
med Book Rights Registry påminner om när 
upphovsrättssällskap bildades för att betala 
artister och kompositörer, då uppfinningar 
som radion och fonografen var nya. Fort-
farande saknas dock en allmängiltig upp-
hovsrätt, anpassad till nya tekniska landvin-
ningar.
(The Economist 1/11 2008, www.ala.org m.fl.)

Röda Korset hjälper drabbade människor i Sverige och utom-
lands. Vill du hjälpa oss till en bättre framtid ! tänk gärna på 
Röda Korset i ditt testamente.

Tänk på morgondagen.

540-07 186x58_ morgondagen RK vic.indd   1 2008-03-18   13:21:16

Sitt inte ensam med din oro.
Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl fi nns 
för dig som är mamma eller pappa och behöver prata 
med någon annan om ditt barn. Vi som svarar är själva 
föräldrar, utbildade av Rädda Barnen och vana att 
diskutera både små och stora problem. Vi erbjuder 
ett lyssnande öra, medmänskligt stöd och hjälp att 
sortera i tankar och känslor.

Telefonen har öppet: 
Mån 12.00 –21.30. Tis – fre 18.00 –21.00. Lör – sön 13.00 –16.00.

”Vår son blir väldigt
arg, slänger saker
och slår. Vi vet inte
vad vi ska göra.”

”Mamman har tagit 

barnen och fl yttat. 

Nu svarar hon inte 

i telefon.”

”Min äldsta dotter är deprimerad och jag vet inte hur jag ska hantera det.”

ANNONS
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recensioner

Maria Nilson
Chick lit: från glamour till 
vardagsrealism

BTJ, 2008 

btj:s förlag har länge 
varit en säker hand att 
hålla sig i när det gäller 
nya trender och under-
strömmar i litteratur-
livet. Och tur är väl det! 
Trots att bibliotekarie-
kåren som helhet är väl-
digt ambitiös och läser 
också sådant man inte 

själv tycker om, är det bra med dessa över-
blickar, genregenomgångar och analyser.

Nu har turen kommit till chick lit och vi 
behöver bara slå upp första sidan för att få 
reda på att genren inte är en utan fl era; här 
fi nns ”mum lit”, ”hen lit” (+40) och ”lad lit”. 
Därefter följer en tematisk genomgång av de 
karakteristika som Maria Nilson hittar och 
i ett slutkapitel fi nns små korta författar-
porträtt.

Vad är då chick lit? Enligt Maria Nilson 
utmärks den av kvinnor som vill hitta den 
rätte men även sig själva. Böckerna är ganska 
realistiska och mycket detaljrika. En hel del 
tid ägnas åt shopping men även tankar kring 
småbarnstid och karriär fi nns. Sex och rela-
tioner behandlas också. 

Jag hade trevligt när jag läste den här bo-
ken. Maria Nilson gör många utomordent-
liga analyser och jag uppskattar i synnerhet 
hennes förmåga att inte se allt i svart eller 
vitt. Hon ser genrens bredd och också hur 
den i en ganska konventionell kostym ändå 
försöker spränga gränser. Så kan hon se att 
genren ”innehåller en påtaglig ambivalens 
gentemot samhällets idéer om hur en rik-
tig kvinna och en riktig man ska vara”. Så 
kan hon också lyfta fram den tveksamhet 
som fi nns gentemot att få och ha barn. Och 
hon lyfter fram intressanta föregångare ur 
kvinnolitteraturen. Hennes kapitel om den 
frånvarande pappan är spännande och illus-
trativ.

Så detta är på väldigt många sätt en be-
händig handbok och därtill lättläst och be-
lysande. Men jag hade gärna sett att Maria 
Nilson utvecklade diskussionen om gräns-
dragningen till andra genrer; nutidsroman-
tiken har många gemensamma drag med 
chick lit. En genre som diskuteras ofta och 
som jag tycker är chick lits tydliga anmoder 
är fl n-litteraturen, där Maria Nilson dock 
gärna hellre ser olikheterna än likheterna. 
fln-böckerna utspelar sig ofta i just den 
medie- och reklamvärld som chick lit lever 
i; kvinnorna är karriärkvinnor men väljer i 
slutet bort detta för den rätte. Maria Nilson 
hade också gärna fått göra större nummer av 
kopplingen till en annan anmoder – fl ickbo-
ken. Är det kanske så att dagens (=chick lits) 
barnsliga hjältinna motsvaras av sin yngre 
kollega i fl ickboken helt enkelt för att man 
förr tvingades bli äldre fortare? Och varför i 
så fall? Jag tror Maria Nilson är rätt person 
att svara på dessa frågor – kanske i en andra 
upplaga?

Men mest ger mig den här boken – eller 
rättare sagt genren – en fadd smak i mun-
nen. All kvinnofrigörelse verkar ha gått upp 
i rök och ersatts av en rädsla för att ha synligt 
hår på kroppen. Susan Faludi har sannerli-
gen rätt! Men Maria Nilson beskriver utveck-
lingen bra.

Maria Ehrenberg 
Östra Göinge bibliotek

Nadine Alvarado, 
Sara Larsson
Effektiv sökning på Internet: 
från Alex till Wikipedia

BTJ, 2008

De fl esta folkbibliotek 
abonnerar på åtmins-
tone några avgiftsbe-
lagda databaser. Många 
bibliotek köper dessa 
databastjänster via 
kulda:s konsortie-
samköp, vilket innebär 

att grundutbudet av databaser på folkbib-
lioteken är ganska likartat. I den nyutkomna 
boken ”Effektiv sökning på Internet. Från Alex 
till Wikipedia” ges en grundlig presentation 
av dessa de vanligaste betaldatabaserna och 
även presentationer av fl era fritt tillgängliga 
informationstjänster.

Nadine Alvarado och Sara Larsson (båda 
bibliotekarier på Kungälvs stadsbibliotek) 
anger som utgångspunkt för sin bok att de 
vill ”visa både bibliotekspersonal och bib-
liotekets användare vilka möjligheter som 
fi nns [med databaser], hur man bäst använ-
der dem och hur man tolkar och bedömer 
den information man hittar”. Det ska sägas 
med en gång att de har lyckats förträffl igt 
med sina avsikter.

Alvarado och Larsson har skrivit en prak-
tisk handbok som på ett mycket kunnigt sätt 
presenterar 26 databaser och webbtjänster. 
Hälften av resurserna är avgiftsbelagda och 
hälften kostnadsfria. Drygt hälften av dem 
är svenskspråkiga och knappt hälften är till-
gängliga på engelska. 

De tjänster som behandlas är samlade 
under rubriker som Allmänna uppslags-
verk, Författare och litteratur, Tidnings- och 
tidskriftsartiklar m fl . Flertalet av informa-
tionstjänsterna torde vara välbekanta för 
denna tidnings läsare, men här fi nns också 
några databaser som inte är så vanligt före-
kommande på svenska folkbibliotek: Gale 
Literary Databases, NoveList, Library Press 
Display och Biography Resource Center. 

Varje presentation av en databas/webb-
tjänst inleds med en överskådlig faktaruta 
där databasens leverantör, målgrupp, svå-
righetsgrad, språk, omfång etc anges. Sedan 
följer en beskrivande text där Alvarado och 
Larsson bedömer databasen utifrån pålit-
lighet, informationsinnehåll och vad som 
är specifi kt för tjänsten. Här är författarna 
mer personliga i sin text och tar upp och re-
sonerar om t ex de många sökmöjligheterna 
i ebscohost Masterfi le, ämnesorden i Bok-
tips.net och de redaktionella recensionerna i 
All Movie Guide. 

Tonvikten i databaspresentationerna är 
dock lagd på hur man rent praktiskt utför 
sökningar och hur man som användare kan 
”vässa” sina sökningar. Hur noggrant förfat-

btj
varit en säker hand att 
hålla sig i när det gäller 
nya trender och under-
strömmar i litteratur-
livet. Och tur är väl det! 
Trots att bibliotekarie-
kåren som helhet är väl-
digt ambitiös och läser 
också sådant man inte 

själv tycker om, är det bra med dessa över-

De fl esta folkbibliotek 
abonnerar på åtmins-
tone några avgiftsbe-
lagda databaser. Många 
bibliotek köper dessa 
databastjänster via 
kulda
samköp, vilket innebär 
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tarna tar upp söktips, sökstrategier etc, beror 
på vilken tjänst som behandlas. Sökningar i 
Mediearkivet ägnas t ex sex sidor medan sök-
ning i Bibliotek.se ägnas en knapp sida.  

Förutom presentationer av databaser 
rymmer också Alvarado och Larssons bok 
några kortare avsnitt som mer allmänt ger 
tips och råd vid sökningar i databaser. Också 
dessa avsnitt är föredömligt skrivna och an-
vändbara både för den vane och för den mer 
oerfarne sökaren. 

”Effektiv sökning på Internet” är en bok som 
förhoppningsvis får en självklar plats inte 
bara i utlånings- och referenshyllorna på 
landets folk- och skolbibliotek, utan också i 
personalens arbetsrum och kanske också på 
lämplig plats i anslutning till bibliotekens 
publika datorer. 

Mikael Johansson
Arvika stadsbibliotek

Mikael Stigendal
Biblioteket i samhället: 
en gränsöverskridande 
mötesplats?

BTJ, 2008 

btj Förlag och Svensk 
Biblioteksförening har 
inlett ett samarbete 
kring en skriftserie om 
biblioteksutveckling. 
Den första boken i serien 
är ”Biblioteket i samhället 
– en gränsöverskridande 
mötesplats?” skriven av 
Mikael Stigendal, dok-
tor i sociologi vid Malmö 

högskola. Boken är resultatet av ett projekt 

som Regionbibliotek Skåne har genomfört. 
I projektet har man velat undersöka hur 
biblioteken fungerar i mötet mellan innan-
förskap och utanförskap. Förhoppningen är 
att insikterna från projektet kan stimulera 
utvecklingen av biblioteksmetodik och ut-
veckla förståelsen av bibliotekets samhälls-
betydelse. Projektet bygger på 23 intervjuer 
med 34 personer som alla arbetar på bibliotek. 
Intervjuerna genomfördes i slutet av 2006.

Boken är upplagd så att de olika frågorna 
presenteras och följs av ett resonemang där 
delar av intervjuerna återges ordagrant. 
Intervjuerna visar att vissa begrepp måste 
förtydligas och därför varvas kapitlen med 
teorigenomgångar. Exempel på frågor som 
ställs är: ”Utanförskap – vad är det?”, ”Repre-
senterar du samhället?” och ”Finns det barriärer 
på biblioteket?”

Slutsatsen blir att trösklarna på folkbib-
lioteken är låga och att vi därför kan sägas 

btj
Biblioteksförening har 
inlett ett samarbete 
kring en skriftserie om 
biblioteksutveckling. 
Den första boken i serien 
är 
– en gränsöverskridande 
mötesplats?”
Mikael Stigendal, dok-
tor i sociologi vid Malmö 

högskola. Boken är resultatet av ett projekt 

Vi kan stolt berätta att du nu hittar musik även från Universal Music 
Group i Musikwebb. Det innebär att Musikwebb innehåller musik 
i alla genrer från samtliga så kallade majorbolag, allt från Amy till  
Amadeus. Ganska coolt att marknadsföra för dina låntagare, eller hur?

Samtidigt kan vi meddela att BTJ:s samarbetspartner Basepoint Media 
kommer att ta över driften och marknadsföringen av Musikwebb.  
Basepoint Media har digital mediadistribution som sin kärnverksam-
het och kommer att utöka tjänsten med flera nyheter framöver.
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arbeta väl i mötet mellan innanförskap och 
utanförskap. Ett dilemma med boken, tycker 
jag, är att Stigendal inte utmanar eller pro-
blematiserar intervjusvaren. Det hade dess-
utom varit ytterligt intressant om han hade 
gjort intervjuer med användare eller gran-
skat statistik över vilka grupper som besöker 
biblioteken och jämfört det med intervju-
svaren. Det är förstås en annan undersök-
ning, och jag är väl en grinig jävel som inte 
vill acceptera ett positivt resultat! 

Stigendal menar också att biblioteken har 
en kunskapssyn som överensstämmer med 
skolans läroplan. Tack vare bland annat låga 
barriärer och möjlighet till att skapa möte 
mellan innanförskap och utanförskap lyckas 
biblioteken företräda kunskapssynen bättre 
än skolan. Biblioteken lyckas i praktiken med 
det skolan beskriver i retoriken. Däremot 
saknar biblioteken en egen retorik för sin 
kunskapssyn, menar Stigendal, som uppma-
nar biblioteken att formulera en kunskaps-
syn. Det är intressant och jag håller med om 
att biblioteken behöver diskutera många be-
grepp för att formulera folkbibliotekets roll 
i dagens samhälle. Jag uppfattar det som att 
Stigendal blandat ihop begreppen kunskaps-
syn, kultursyn och kvalitetssyn. 

”Biblioteket i samhället” innehåller flera in-
tressanta resonemang som med fördel kan 
ventileras lokalt. Även om jag har synpunk-
ter på resonemang och slutsatser, fungerar 
boken utmärkt som underlag för en diskus-
sion som jag uppfattar som nödvändig om 
vi vill att biblioteket ska vara en gränsöver-
skridande mötesplats. 

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

recensioner

Nya media och/eller böcker?

Debatten förs även 
på webben!

www.biblioteksbladet.se

jag kan inte säga att jag minns det som 
igår men jag minns – den där kvällen på 
Galärvarvet på Djurgården. Det var andra 
året som Augustpriset skulle delas ut. För 
mig var det den första Augustfesten. Jag var 
sprillans ny i bokbranschen, hade just blivit 
anställd som redaktör på Svensk Bokhandel 
och kände mig synnerligen främmande och 
ganska bortkommen i den stockholmska 
kultur eliten. Jag kände inte en kotte och runt 
om mig åts och dracks det vid dukade bord. 
Det var tjo och tjim och skrål, stämningen var 
allt annat än högtravande – den lite mer gla-
morösa fernissa som senare Augustfester be-
gåvats med var då praktiskt taget obefintlig. 

Var det ens någon som brydde sig att Hasse 
Alfredsson, Claes Månsson och några andra 
skådisar underhöll framme på scen? Var det 
ens någon som noterade att endast en av 
de sex nominerade författarna – Torbjörn 
Säfve – fanns på plats? De andra fem förfat-
tarna – Olof Lagercrantz, Anders Ehnmark, 
Lars Ahlin och Ernst Brunner – lyste med sin 
frånvaro. Elektorsomröstningen pågick tyd-
ligen under kvällen och så småningom kun-
de man se Lars Ahlin, stödd av sin förläggare 
Karl Otto Bonnier, hasa in i Galärvarvet med 
tofflorna på, för att hämta sitt pris. Enligt Per 
I Gedin, en av initiativtagarna till Augustpri-
set ville varken Olof Lagercrantz eller Lars 
Ahlin närvara om de inte kunde vara säkra på 
att vinna. Därför hade man ordnat med vän-
tande limousiner vid deras adresser, redo att 
köra så snart vinnaren hade tillkännagivits.

Det och mycket berättas bl a i den skrift 
som Svenska Förläggareföreningen låtit 
producera med anledning av prisets 20-års-
jubileum. I … och Augustpriset går till … kan 
man läsa om prisets historik, dess betydelse, 
dess mediala genomslagskraft, framtiden 
etc. Vid sidan om rolig statistik för kalen-
derbitare, radas här alla galorna upp, från 
de timslånga sömnpiller som avhölls på 

Dramaten till de mer tidseffektiva och TV-
anpassade galorna i Berwaldhallen. 

Ett fyrtiotal författare – både vinnare och 
tidigare nominerade – berättar vad August 
inneburit för dem. Dessa texter speglar ett 
brett register av känslor: från ödmjuk tack-
samhet, skuld till magsura fnysningar:

”…hela inrättningen förefaller mig skäligen 
onödig…” (Lars Gustafsson)

”Att bli nominerad var oväntat
känslan intressant
att på festdrypande utdelningskväll
på ett ögonblick
förvandlas från subjekt att gratulera
till subjekt att beklaga.” (Karin Johannisson)

”Efteråt den förlamande känslan av skuld. 
Alla dessa människor som jag har gjort be-
svikna. Den snabba rörelsen från vinnare till 
loser.” (Lena Katarina Swanberg)

”Och låt mig börja med att säga: Det är mycket 
roligt att få Augustpriset.” (Bengt Jangfeldt)

Totalt har närmare 4 800 titlar och uppskatt-
ningsvis närmare 1 000 upphovsmän varit 
anmälda till August-racet. 324 titlar och om-
kring 275 olika upphovsmän har varit nomi-
nerade – årets nomineringar är inräknade. 
Ulf Stark har varit nominerad hela sju gånger. 
Han vann i barnboksklassen 1996 med boken 
Min syster är en ängel. Kerstin Ekman, Bengt 
Jangfeldt, Cecilia Lindqvist och Ulf Nilsson 
har samtliga vunnit priset två gånger. Mikael 
Niemis Populärmusik från Vittula som belö-
nades med Augustpriset år 2000, har hittills 
sålt mest av de skönlitterära vinnarna.

Årets pristagare tillkännagavs efter att det-
ta nummer gått i tryck. Svenska Förläggare-
föreningens skrift kan laddas ner på http://
www.forlaggare.se/ HZ

Augustpriset fyller 20 år

Upphovsrättslig strid över 
google books och amerikanska förläggarföreningen har kommit överens om att sökmo-
torn får skanna utdrag och fulltexter ur böcker. En miljard kronor blev prislappen för den 
upphovsrättsliga striden mellan den amerikanska förläggarföreningen och Google. Konflikt-
en, som började 2005, rör de böcker som Google skannar från samarbetspartnern US Library 
och sedan lägger ut på Google Books. Ungefär en miljon böcker har skannats utan godkän-
nande från upphovsmännen. Men nu har förläggarna kommit överens med Google som ska 
betala en miljard kronor till olika amerikanska förlag, bland annat till giganter som Random 
House och Penguin Inc. Pengarna ska användas till att inrätta ett nytt licensavtal som ska 
gynna författarnas ekonomiska och upphovsrättsliga intressen, meddelas i ett pressmedde-
lande från amerikanska förläggarföreningen. Se även Utblick sid 29. ÅE

Vi ritar och inreder ditt
bibliotek som du vill ha det!

Arkitekter  Design  Inredningar
Tel. 046-524 41

www. .se
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En kvarts miljon i förseningsavgifter 

de ”slarviga” studenterna vid Lunds universitet betalade förra 
året cirka 800 000 kronor i förseningsavgifter. Större delen av peng-
arna fick universitetsbiblioteken knutna till området humaniora och 
teologi (ht). Varje student som lånade i ht-biblioteken betalade i 
genomsnitt 66 kronor för sina förseningar. Totalt drog de fem ht-
biblio teken in drygt en kvarts miljon kronor. Ann Tobin, områdes-
bibliotekarie på ht, menar att deras studenter inte är mer slarviga än 
andra utan att orsaken kan vara att ht-biblioteken har fler kursböck-
er till utlån än övriga bibliotek. Hon påpekar att förseningsavgifterna 
inte heller ska ses som en extra inkomstkälla.

– Det enda skälet till avgifterna är att vi ökar cirkulationen på böck-
erna. Vi har ungefär tio studenter per bok så det är många som vill 
låna. För några år sedan när vi inte hade förseningsavgifter sjönk vil-
jan betydligt att lämna tillbaka böckerna i tid, säger Ann Tobin till 
bbl.

Av ht-bibliotekens totala budget utgör förseningsavgifterna 
knappt två procent.

– Pengarna går tillbaka till den vanliga verksamheten. I praktiken 
använder vi dem för att köpa fler kursböcker, säger Ann Tobin.

Elva bibliotek knutna till Lunds universitet uppger att de inte tar 
ut några förseningsavgifter alls. Till denna grupp hör Universitets-
biblioteket.

ÅE

Ny ordförande i DIK  
Bibliotekarieförbundet 

vid dik Bibliotekarieförbundets delföreningsmöte i Stockholm den 
25 oktober valdes Cajsa Broström från Västerås stadsbibliotek till ny 
ordförande efter Johannes Rudberg från Kungl. biblioteket som av-
gick efter fyra år som ordförande och sammanlagt sex år i styrelsen. 

Till övriga styrelseledamöter valdes Bodil Jacobsson, Mittuniver-
sitetets bibliotek, Östersund, Maria Kungsman, arbetssökande, Per 
Mattsson, Malmö stadsbibliotek, Sofia Sehili, Adolf Fredriks musik-
klasser, Stockholm, Monika Staub Halling, Adolf Fredriks musikklas-
ser, Stockholm, Anders Söderbäck, Kungl. biblioteket och Helena 
Vallo, Länsrätten i Göteborg.

dik Bibliotekarieförbundet med ca 6 000 medlemmar är dik:s 
största delförening med uppgift att driva och bevaka professions- 
och utbildningsfrågor inom biblioteks- och informationssektorn.  

HZ
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Jonas Arvidsson  
ny vd för BTJ

jonas arvidsson börjar som ny vd för btj 
första kvartalet 2009. Han är född 1964, civil-
ingenjör och fil. dr från Lunds Universitet. 
Jonas Andersson kommer närmast från pos-
ten som vd för Arbetslivsresurs – ett helägt 
statligt aktiebolag som bildades vid årsskif-
tet 2005/2006 genom en sammanslagning av 
Arbetslivstjänster och Samhall Resurs ab. 
Tidigare har han varit regionchef i Previa 
samt haft ledande positioner inom teknik-
konsultföretagen Semcon och Cresita.

– Jonas har en bred och gedigen bakgrund 
samt lång erfarenhet av att leda företag i en 
förändringsprocess vilket gör att han till-
sammans med ledningen har goda förutsätt-
ningar att utveckla btj, säger btj:s styrelse-
ordförande Per Samuelson.

En annan nyhet är att btj:s styrelse utökas 
med Gunnar Ahlström. Han har en mångårig 
erfarenhet från bokbranschen på poster som 
marknadsdirektör och senare vd på Nor-
stedts förlag och nu senast som vd för Akade-
mibokhandeln – en post han fick lämna med 
omedelbar verkan tidigare i våras.

HZ

Ny databas över genusexperter

i början av november lanserade Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete med Nationella 
sekretariatet för genusforskning en ny databas: Greda, Gender researchers database. I data-
basen finner man svenska genusforskare på lägst doktorandnivå. Redan vid sjösättningen av 
databasen fanns cirka 290 genusexperter registrerade, av dessa har 73 % disputerat. Övriga är 
antagna till forskarutbildning, 49 % har disputerat på en avhandling med genusperspektiv. 
Övriga har börjat med genusforskning efter sin disputation. 87 % av forskarna i databasen är 
kvinnor, 13 % är män. Genomsnittsåldern är 44 år. Den yngsta forskaren är 25 år och den äldsta 
är 69 år. 

Antalet registrerade genusexperter i databasen växer fortlöpande.
Greda är framtagen vid Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek, i 

ett samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, som har regeringens uppdrag 
att överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt sprida dess resultat både inom och utan-
för universitetet. 

Syftet är att t ex journalister, arrangörer av konferenser, intresserad allmänhet och forskare 
i databasen överskådligt ska kunna finna information om och kunna ta kontakt med genus-
forskare.

I databasen kan man söka på fritext, disciplin eller ämnesord. Forskarna registrerar sig 
själva i basen och ansvarar för att den information de lägger in är korrekt och aktuell. Greda 
innehåller även länkar till forskarens egen hemsida, institution samt publikationer. Adressen 
är www.databasengreda.se. 

HZ

Årets skolbibliotek 

på fässbergsgymnasiet i Mölndal 
finns Årets skolbibliotek. Nationella skol-
biblioteksgruppens jury har valt bland 
flera nominerade skolbibliotek vid landets 
grund- och gymnasieskolor. Nationella 
biblioteksgruppen vill genom priset upp-
märksamma bra lösningar på de stora pro-
blem som hämmar och hotar våra skolbiblio-
tek. Fässbergsgymnasiet i Mölndal får priset 
för att skolan i ett studiecentrum har samlat 
de resurser som krävs för att ge alla elever, 
oberoende av förutsättningar, en god möj-
lighet att klara gymnasiestudierna. Genom 
den samarbetskultur som vuxit fram mellan 
lärare och bibliotekar ier har eleverna blivit 
vinnarna. Den öppna och välkomnande at-
mosfären i Studiecentrum gör att också den 
mest ovane användaren känner sig välkom-
men.

Priset delades ut på Skolforum på Älvsjö-
mässan av Cecilia Wikström (fp) och vice 
ordförande i kulturutskottet. Priset består 
av ett författarbesök och ett vandringspris i 
form av en tavla av den kände barnboksillus-
tratören Sven Nordqvist.

ÅE

Ny ledamot i  
Kulturrådets styrelse 

regeringen har utsett Jan Åman som 
ledamot i styrelsen för Kulturrådet. Hans 
förordnande sträcker sig från 23 oktober i 
år till den 31 december 2010. Han efterträder 
Johan Staël von Holstein som lämnade sty-
relseuppdraget i september. Jan Åman är vd 
vid Färgfabriken, en konsthall i södra Stock-
holm, som också fungerar som mötesplats. 
Färgfabriken arbetar med att skapa dialog 
mellan politiker, arkitekter, journalister och 
konstvärlden genom sina utställningar och 
projekt. Färgfabriken driver också utbild-
ningar tillsammans med bland andra kth. 
Jan Åman har erfarenhet av styrelseuppdrag 
för Statens konstråd som han nu lämnar till 
förmån för Kulturrådet. 

– Jag tycker det ska bli roligt att vara med i 
Kulturrådets styrelse. Det är en utmaning.

Har du några specifika frågor som du kommer 
att driva?

– Jag kommer först att lyssna och se hur 
styrelsearbetet fungerar. Men jag vill se 
kopplingar mellan olika kulturella sfärer och 
det övriga samhället. Idag är det för stort fo-
kus på institutionerna, vi måste satsa mer på 
det oberoende kulturlivet. Och här är Kultur-
rådet den viktigaste spelaren.

ÅE

Annonser till BBL 2008 från WAGNER Form AB     080128.

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

= 4 st annonser för insättning endast i BBL nr 6 inför Bok & bibliotek 2008. (vi återkommer med

nytt utseende och ett monternr i denna annons innan manusstop 20 aug)

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

(2)

(2 st annonser

(olika) i BBL 

nr 1,2,3,4

5,7,8,9,10)

www.wagnerform.se

Pedagogisk OrienteringsBILD
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 Förlagens utgivning av översatt 
litteratur sjunker och det är främst 
litteratur från andra språkområden 
än det anglosaxiska som får stryka 

på foten. Svenskar vill helst läsa böcker av 
svenska författare, det ger Svenska Bokför-
läggareföreningens rapport ”Bokmarknaden 
2008” besked om. Det är paradoxalt: i dessa 
globaliseringens tider minskar intresset för 
världen runt omkring oss. Vi sluter oss inåt, 
greppar efter det som är nära och bekant och 
missar de källor som fi nns att ösa ur, som 
kan öka vår förståelse för andra kulturer, 
som kan vidga våra vyer och faktiskt bidra 
till ökad tolerans för det främmande. Därför 
är den översatta skönlitteraturens försvaga-
de ställning olycklig. Därför är det också ett 
nöje att kunna puffa för krafter som verkar i 
motsatt riktning. 

Nyligen har det kommit två böcker som 
var och en för sig men också tillsammans på 
ett förnämligt sätt bidrar till att öka kunska-
pen om författare, konstnärer/illustratörer 
och skönlitteratur från världen bortom väs-
terlandet.

Den ena boken är av mer instrumentell 
karaktär och vänder sig till vuxna, tänkt att 
fungera som ett verktyg för främst lärare, 
barn- och skolbibliotekarier. I Världens barn-
boksförfattare från Afrika, Asien, Latinamerika 
och Mellanöstern, utgiven av BTJ:s förlag, pre-
senterar Britt Isaksson och Sven Hallonsten 
i ett personligt urval 37 barnboksförfattare 
och illustratörer från en värld sällan speglad 
på våra breddgrader. Utöver porträtten rym-

mer boken också texter, skrivna av experter 
från bl a Indien, Kina och Sydafrika, som 
fungerar som ett slags kortare introduktio-
ner till respektive kontinents eller regions 
barnlitteratur. Boken är rikt illustrerad med 
alster som barnbokskonstnärer från de olika 
kontinenterna har ställt till redaktörernas 
förfogande. Omslagsbilderna är gjorda av 
Véronique Tadjo från Elfenbenskusten, be-
kant för alla som följt nätverket Den hemliga 
trädgårdens skrifter. Världens barnboksförfat-
tare… kan sägas vara ett slags fi nal på det ar-
bete som gjordes inom ramen för nätverket. 

Den andra boken, Människosaker. Dikter 
och noveller på liv och död från Afrika, Asien 
och Latinamerika, är utgiven av Tidskriften 
Karavan och redaktörerna Birgitta Wallin 
och Maria Lannvik Duregård. Det är en anto-
logi som rymmer ett fyrtiotal texter spridda 
på över 260 sidor, fotoillustrerad med bilder 
från några av väldens främsta fotografer. 

Den vänder sig särskilt till unga läsare – fl era 
av texterna handlar om starka känslor och 
tvära kast, om att bli vuxen, att fi nna sin väg 
– och kan användas i undervisningen från 
årskurs 9 och uppåt. Här ingår t ex novel-
ler av Jamaica Kincaid, Maryse Condé, Mia 
Couto och Junot Díaz, och dikter från bl a de 
numera nobelpristippade Ko Un och Adonis. 
Véronique Tadjo medverkar även här, inte i 
egenskap av illustratör utan som poet med 
volymens avslutande bidrag, dikten ”Det är 
dags att ge sig av”. 

Som en service till de som vill använda 
boken i t ex undervisning eller bokprat fi nns 
längst bak i antologin några frågor listade 
som kan tjäna som utgångspunkt för diskus-
sioner kring texterna. 

Båda böckerna öppnar dörrar ut i världen 
och ger värdefulla och spännande inblickar i 
de liv och berättelser som där fi nns.

Henriette Zorn

 Besserwisser av Anders Mathlein
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Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Torgny gör succé i Örebro

Succéerna har varit många i 100 höjdare för läsning. Syftet 
har varit att öka läslusten och samtidigt peka på behovet 
av nationella insatser för att stärka barns och ungas 
läsande. 100 höjdare för läsning är en del i Library Lovers-
kampanjen som har som mål att Sverige ska få en nationell 
bibliotekspolitik. Mellan 15 september och 15 november 
har 100 läsfrämjande arrangemang genomförts runt om i 
landet. Deltagare och åhörare har varit barn, unga vuxna, 
föräldrar, förskolepersonal, annan pedagogisk personal och 
mor- och farföräldrar. De har alla fått ta del av inspirerande 
och intresseväckande arrangemang. Här kommer några 
axplock. 

Barnens egen bokkanon
Jönköpings stadsbibliotek arrangerade ”Barnens egen bokkanon”. 100 
boktips från 59 barn och 41 kändisar blev tillsammans med barnens 
liveboktips barnens egen bokkanon. 150 elever från fyra skolor samla-
des för att ta del av när deras klasskamrater presenterade sina boktips 
live. Dagen till ära var bibliotekets aula smyckad med Library Lovers-
ballonger och affischer med boktips från kändisar. Kommunstyrelsens 
ordförande Acko Ankarberg önskade barnen välkomna. Därefter tog 
barnboksförfattare Dan Höjer vid som konferencier. Under ledning av 
Dan steg 59 elever upp på scenen en efter en och läste upp sitt boktips. 
Många hade rekvisita för att förstärka bokens tema. Som avslutning 
fick alla med sig en folder med de 100 boktipsen. Det var en upplyftan-
de och rolig eftermiddag som väckte läslust. Foldern finns att ladda 
ner på: lingonline.jonkoping.se/100_hojdare_folder.pdf
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Författarbesök
Örebro stadsbibliotek bjöd in författaren Torgny Karnstedt till två 
föreläsningar. En på förmiddagen för personal på förskolor, BVC och 
familjecentralen. På eftermiddagen vände sig arrangemanget till en 
annan nyckelgrupp av stor betydelse, nämligen mor- och farföräldrar. 
Genom faktiska exempel på hur viktigt språket är för att unga ska ut-
vecklas och genom att visa på litteraturens roll för att man ska få ett 
eget språk, inspirerade Torgny sin publik. Genom att läsa kan vi se oss 
själva i ett större sammanhang och bli lite klokare på vem vi är, vad vi 
vill och vart vi är på väg, menar Torgny. Budskapet var klart: det måste 
börjas med läsning tidigt och det måste läsas ofta och mycket. Båda 
föreläsningarna bjöd på goda skratt och gav många ny energi till att 
väcka läslust. Totalt kom det cirka 150 åhörare.

Nyströmska Poetry Slam
Nyströmska skolan i Söderköping genomförde ett lyrikprojekt för års-
kurs två under sex veckor. Intresset var stort och resulterade i att elev-
erna skrev, läste, lyssnade och framförde dikter. Projektet startade 
med en föreställning med poeten Bob Hansson. Direkt efter föreställ-
ningen fortsatte Bob med en skrivarverkstad för två av klasserna. Någ-
ra veckor senare återvände Bob och tränade eleverna på att framföra 

Torgny Karnstedt och Christina Wallén i Örebro.
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Boktips live på scenen i Jönköping.

Bob Hansson och elever från Nyströmska skolan.
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sina dikter för publik. Ett tjugotal elever har dessutom medverkat i en 
dikttävling på biblioteket. Den 22 oktober avslutades projektet med en 
bejublad Estradpoesiföreställning på scenen i skolans matsal.

Biblioteksdagarna 2009 – 
Rummet och Rymden

Biblioteksrummet växer så det knakar. Rummet vidgas till Rym-
den. Väggar och tak utgör inte längre bibliotekets självklara gränser. 
Var sätter vi då gränsen? Var sätter verksamheten gränsen? Var sät-
ter besökaren, användaren, kunden eller låntagaren gränsen? Hur kan 
vi jobba i en värld bestående av fysiska och virtuella rum med olika 
språk, skilda tekniker och många metoder.  Med gamla redskap såväl 
som nya, med gamla uppdrag såväl som nya. Hur förhåller vi oss till 
besökarens behov av rum i sin tid?

Biblioteket i en föränderlig tid är ingen nyhet. Världen runt omkring 
förändras ständigt. Kan vi förhålla oss till den och befinna oss i den 
och på så sätt bjuda in till ett offentligt rum utan gränser med plats för 
alla? Det gränslösa biblioteket i rummet och rymden kan fyllas med 
oanade aktiviteter och företeelser om vi vågar släppa taget och åka 
med på en tur ut i … vaddå? 

Svensk Biblioteksförening bjuder in till Biblioteksdagarna i Uppsala 
13–15 maj 2009 för att diskutera biblioteksrummets betydelse i dagens 
samhälle. Vi tittar utifrån och in på oss själva, men också på goda 
exempel från vår egen sektor. Programmet presenteras i slutet av ja-
nuari, men boka redan nu in dagarna i din almanacka.

WW
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Mer om de 100 arrangemangen finns 
att läsa på www.librarylovers.se

Barnen lär sig om experiment, Säter,

Stolövning på Nyströmska skolan.

Två av deltagarna framför Mangateckningarna, Kramfors.

Häxorna delar in barnen i grupper, Säter.

Troll och manga på bibliotek
Kramfors kommunbibliotek arrangerade troll och manga på bibliote-
ket. 10–15-åringar bjöds in till ett Mangaseminarium med tecknaren 
Esbjörn Jorsäter. Koncentrationen var på topp när Esbjörn lärde ut den 
svåra konsten att teckna Manga. Utlåningen från bibliotekets Manga-
hylla har ökat och det hela var så lyckat så det blir fler Mangadagar. 
Teaterföreställningen om Ja-trollet och Nej-trollet gjorde succé bland 
förskolebarnen när den turnerade runt hos de tre filialerna och huvud-
biblioteket. Barnen fick uppleva en berättelse både genom läsning i 
sagobok och sedan träffa trollen livs levande. 

Spiderwick-kväll
Till Spiderwick-kvällen på Säters bibliotek kom 40 barn i åldern 7–9 år. 
Uppdraget för kvällen var att lära sig saker som är bra att kunna i den 
sagolika världen. Barnen hjälpte till att hitta Arthur Spiderwicks fält-
handbok som kommit bort. De delades in i fyra grupper som lotsades 
runt av varsin bibliotekshäxa. Barnen fick besöka fyra olika stationer 
för att lära sig trolla, experimentera, se reptiler, få boktips och natur-
ligtvis besöka Arthur Spiderwicks bibliotek. Där berättade häxan om 
Spiderwick och läste ur Fälthandboken som man hade funnit.
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Kalendarium
Maila info till kalendariet: pax@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http: //www.biblioteksforeningen.org

4 december, Stockholm
Medlemsmingel
Svensk Biblioteksförening inbjuder 
alla medlemmar och vänner till 
mingel och buffé torsdagen den 4 
december. Plats: Solna stadsbibliotek, 
Bibliotekstorget 12 i Solna centrum. 
Ta tunnelbanans blå linje mot Akalla, 
hållplats Solna centrum. Vi startar 
minglet kl 19.00. För intresserade ar-
rangeras en visning av Solna stadsbib-
liotek kl 18.30. För beräkning av mat 
och dryck, anmäl dig till kansliet. Fax 
08-545 132 31 eller e-post fest@biblio-
teksforeningen.org.
Arr: Svensk Biblioteksförening

4 december, Stockholm, World 
Trade Center
Skilda världar-bibliotek och 
läsning i SOM-undersökningarna
SOM-institutet genomför regelbundet 
opinionsmätningar om livsstilar, kul-
turvanor och värderingar. Årets SOM-
undersökning innehåller en fördjupad 
undersökning av biblioteken, på 
uppdrag av Svensk Biblioteksförening. 
Lars Höglund och Eva Wahlström pre-
senterar nya fakta och analyser kring 
biblioteksanvändning och attityder till 
bibliotek. De kommer bland annat att 
prata om det höga förtroende som be-
folkningen har för bibliotek och reso-
nera kring hur det förhåller sig till det 
förändrade biblioteksanvändandet.
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.
org/konferens

5 december, Stockholms 
universitet
Förvärv – Forskning – Förlag: 
Skilda världar?
Forskare forskar, förläggare förlägger, 
bibliotekarier förvärvar. I den me-
ningen finns det ett samband mellan 
dessa aktörer. Men är de del av ett och 
samma system, eller utgör de just 
”skilda världar”? Konferensen vänder 
sig till dig som arbetar med förvärv på 
forskningsbiblioteken, och vill stimu-
lera till debatt och fortsatt utveckling 
av vår profession. Om konferensens 
första hälft är mer ”inomprofessio-
nell”, ägnas eftermiddagen åt fors-
karens och förläggarens perspektiv. 
Med konferensen vill vi på Stockholms 
universitetsbibliotek bidra till att 
skapa en bättre dialog och ett utökat 
kunskapsutbyte mellan bibliotek, 
forskare och förlag. Information – 
kontakt: Helena Paavo Magnusson 
helena.magnusson@sub.su.se
Arr: Stockholms universitetsbibliotek

www.sub.su.se/omsub/visaevene-
manget.aspx?eid=86

12 december, Stockholm
Processrätt för bibliotekarier
I egenskap av ansvarsbibliotek inom 
ämnet juridik arrangerar Stockholms 
universitetsbibliotek den 12 december 
en kurs i grundläggande processrätt. 
Kursledare är Jack Ågren, doktorand 
i straffrätt vid Stockholms univer-
sitet. Kursen vänder sig främst till 
bibliotekarier som arbetar med ämnet 
juridik, men även andra intresserade 
är välkomna. Information – kontakt: 
Annika Zachrisson annika.zachris-
son@sub.su.se Stockholms universi-
tetsbibliotek
Arr: Stockholms universitetsbibliotek
www.sub.su.se/omsub/visaevene-
manget.aspx?eid=85

3–5 februari, Bielefeld, Germany
9th International Bielefeld 
Conference 2009
Enhanced Information Services Driven 
by Technology and Economics The 9th 
International Bielefeld Conference 
takes place from 3–5 February 2009 
in Bielefeld, Germany. Current trends 
in scholarly information services and 
strategies for upgrading e-libraries 
to meet also the requirements of 
e-Science and e-Learning will be 
presented and discussed. The future 
of e-Libraries is outlined, based on the 
threefold interdependency of services, 
technology, and economic
Arr: Bielefeld University Library
Mer info: http://conference.ub.uni-
bielefeld.de/

16–17 mars, Umeå
Bibliotek 3.0 – kunskapens 
återkomst
Arr: Länsbiblioteket i Västerbotten, 
Informations- och lånecentralen 
Umeå, Umeå universitetsbibliotek, 
Svensk Biblioteksförening och Region-
förening Västerbotten

22–24 april, Bergen, Norge
Åpne bibliotek! Transaksjon – 
relasjon – mobilitet
Halmstadkonferensen 2009 
arrangeras i Bergen, Norge.
Arr: Regionbibliotek Halland m fl.

23 april, Över hela landet
Världsbokdagen firas 23 april!
Världsbokdagen firas över hela landet 
den 23 april. Se ditt eget biblioteks 
hemsida för ev arrangemang.

13–15 maj, Uppsala
Biblioteksdagarna 2009
Programmet för Biblioteksdagarna 
2009 presenteras i slutet av januari.
Arr: Svensk Biblioteksförening

29 juni–3 juli, Stockholm
EBLIP Evidence Based Library and 
Information Practice Conf.
Karolinska Institutet University Libra-
ry welcomes you to the 5th Evidence 
Based Library and Information Prac-
tice Conference, June 29th–July 3rd 
2009, in Stockholm, Sweden.
Arr: Karolinska Institutets Universi-
tetsbibliotek
Mer info: http://eblip5.kib.ki.se

24–27 september, Svenska Mässan, 
Göteborg
Bok & Bibliotek 2009
Arr: Bok & Bibliotek i Norden AB
Mer info: www.bok-bibliotek.se

Dags att betala 
medlemsavgiften 
för 2009 

I slutet av november fick 
alla medlemmar brev med 
medlemsaviseringen för 
2009. 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 Silver-
plats på föreningens kansli 
08-545 132 30.

Välkomna på 
Medlemsmingel! 

Svensk Biblioteksförening 
inbjuder alla medlemmar 

och vänner till mingel 
och buffé torsdagen den 4 

december.

Plats: Solna stadsbibliotek, 
Bibliotekstorget 12 i Solna 
centrum. Ta tunnelbanans 

blå linje mot Akalla, 
hållplats Solna centrum.

Vi startar minglet kl 19.00. 
För intresserade arrangeras 

en visning av Solna 
stadsbibliotek kl 18.30
För beräkning av mat 
och dryck, anmäl dig 

omgående till kansliet. 
Fax 08-545 132 31 eller e-post 

fest@biblioteksforeningen.org.
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Dags att boka annonser i BBL 2009!!!

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.

 
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 10.500:-
1/2-sida  7.200:-
1/4-sida  4.800:-

Priserna inkl. 4-färg
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Kontakta oss - så berättar vi mer.

Om Axiell Arena
Axiell Arena är bibliotekets nya webbplats. Här är bibliotekskatalogen integrerad 
med Bibliotek 2.0-konceptet, vilket skapar en komplett webbplats som alltid är öppen. 
Här möts besökarna och får inspiration genom sökfunktioner med förslag på 
liknande titlar och ämnen. Med centrala funktioner får alla bibliotek ett rikt utbud av 
taggar, betyg och recensioner.  

Läs mer om Axiell Arena på www.axiell.se

Axiell Arena öppnar det virtuella biblioteket. Hit kommer besökarna dygnet runt för 
att träffa andra med samma intressen. 

På bibliotekets nya webbplats utbyter man tankar och erfarenheter om böcker, musik 
och film. Här gör man sin röst hörd och lär sig mer om det man tycker om. Man skriver  
 recensioner, använder taggar och sätter betyg på det man har läst, sett och lyssnat på. 

Tillsammans utvecklar 
besökarna det virtuella 
biblioteket till en stark 
mötesplats. En plats där 
intressen lätt växer sig 
större.
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