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

Denna tidning gick i tryck den 
0- november. 

Den här tidskriften är 
TS-kontrollerad.

Ur innehållet:

Förord Henriette Zorn

 ' Biblioteket för Männen med Makt? Åsa Ekström

 - Uppsägningar hotar underbemannat bibliotek. Åsa Ekström

 +&  Positiv atmosfär ett framgångsrecept– även i spartider.  
Henriette Zorn

 +'  Sondera – populär men föga känd. MarieLouise Samuelsson

 +( BTJ – konkurrensen hårdnar. Henriette Zorn

 &$  Utveckla referensarbetet! Gunilla Fors

 Bibliotekarien som curator,  
 dj eller konstnär? Eller bok- 
 producent? Det här kan vara  
 framtida roller för kåren, en-

ligt Rasmus Fleischer från Piratbyrån i 
Sverige. 

Han dryftade sina tankar på ett semi-
narium tidigare i höstas, arrangerat av 
Stockholms stadsbibliotek under rubriken ”Dagens 
pirater – morgondagens bibliotekarier?”

Numera är tillgängligheten till information inte 
problemet utan överflödet, och i ett överflöd blir 
urvalet allt viktigare. Om jag förstår Fleischer rätt 
tänker han sig biblioteket som en mötesplats där 
man kan samlas kring ett urval sammanställt av 
bibliotekarien. Det här görs ju redan på biblioteken 
inom ramen för att samla, ordna och tillgänglig-
göra. Fast det är klart, curator och dj låter förstås 
ballare och vikten av förpackning kan idag inte över-
skattas. Curator: latin för ”vårdare”, ”vaktare” eller 
”skötare”. Enligt Svenska Akademiens ordlista: en 
person som anordnar utställningar. I konstvärlden, 
där begreppet främst används, är curatorn ofta en 
inhyrd utställningsintendent vars roll är att skapa 
utställningar och välja konstnärer, kanske kring ett 
tema eller en speciell problemställning.

Bibliotekarier både vaktar, vårdar och sköter 
samt ställer ut. På många håll arbetas det aktivt med 
samlingarna kring t ex teman. Fleischer menar att 
detta kommer att bli en allt större uppgift för bib-
lioteken i framtiden. Dj:a samlingarna. Kurera det 
fysiska rummet: ”i bibliotek finns en materialitet 
och en fysisk närvaro som man inte bara ska kasta 
bort”, säger Fleischer som ser positivt på bibliotek-
ens framtida roll.

Seminariet gav annars inte så mycket nytt om 
upphovsrätt och fildelning. Panelen var rörande 
överens om att det är önskvärt med en förändrad 
upphovsrätt och lagliga och kreativa modeller som 
inte försvårar tillgängligheten – och då helst globala 
lösningar. Men konstigt blir det när deltagarna i ett 
seminarium kring dessa frågor inte med ett ord vid-
går det som är det verkligt stora problemet: att det 
finns en kommersiell industri som är föga intresse-

rad av kreativa affärsidéer och lösningar 
– vilket inte minst debatten kring e-
böckerna och prissättningen av dessa 
har visat. Bokbranschen är i färd med 
att göra samma misstag som skivbran-
schen. Också framtidens producenter 
(författare) kommer att vilja ha betalt 
för det de skapar. Men man vill också 

bli spridd och jag kan mycket väl föreställa mig ett 
scenario – om inte den kommersiella industrin börj-
ar tänka i nya banor – där producent gör upp direkt 
med konsument, utan att passera gå via portvakter 
som t ex förlag. Särskilt om man inte längre upple-
ver att portvaktsfunktionen ger ett mervärde i form 
av redaktionell hjälp, marknadsföring, distribution 
etc.

Biblioteken då? Ja, de är ju frukten av en affärsidé, 
men en kulturpolitisk sådan: man ger fri tillgång, 
gratis i kombination med ett system där upphovs-
männen får betalt via biblioteksersättningen. När 
jag intervjuade Mikael Böök för ett par år sedan häv-
dade han envist mer makt åt bibliotekarierna inom 
det område som handlar om och reglerar informa-
tionsallmänningen. I det perspektivet är kanske cu-
rator i dess latinska betydelse inte en helt galen tan-
ke i bibliotekssammanhang. Bibliotekarien – som 
informationsallmänningens oinskränkta vårdare, 
väktare och skötare…

*
I nästa nummer av BBL publicerar vi ett större jobb 
om biblioteken och krisen. Men redan i detta num-
mer gör vi några nedslag i Bibliotekssverige där man 
på olika sätt måste förhålla sig till allt stramare bud-
getar. Missa heller inte reportaget om Sällskapets 
bibliotek där tiden står stilla (ännu mer?) när bib-
liotekarien är sjuk.

En del btj blir det också. Om kampen för att få 
tillstånd ett avtalsförhållande med AdLibris för 
Bibliografisk service och om tilltaget att via en ad-
vokatbyrå försöka tysta en länsbibliotekarie. Som 
framgick i förra numret lägger btj mycket krut på 
att putsa sin image och på att bli attraktiva för sina 
kunder – i det perspektivet känns detta tilltag märk-
ligt och kontraproduktivt.
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 Det är omöjligt att hoppa över  
 det där med kvinnoförbudet även  
 om man från Sällskapets sida  
 redan från första stund klargör att 

man är innerligt trött på att ständigt förknip-
pas med det. Även kvinnorna har ju numera 
liknande nätverksliknande klubbar, exempel-
vis Nya Idun och Zonta 1 där t ex Svensk Bib-
lioteksförenings ordförande, Inga Lundén, är 
medlem. Numera släpps dessutom kvinnor in 
som gäster i Sällskapets lokaler – efter klock-
an 15.00. De kvinnliga gästerna är också väl-
komna på festerna och middagarna. Och tit-
tar man i Sällskapets tidning, Klubbnytt, kan 
man skymta en och annan kvinna på bilderna 
från middagarna. 

Det var borgerskapet som år 1800 grun-
dade herrklubben som en motvikt till adel 
och kungamakt. Kung Carl xvi Gustaf är 
förste hedersledamot och Prins Carl Philip är 
hedersledamot. Cirka trettio ledamöter har 
idag tillhört Sällskapet i 50 år eller längre och 
är därmed ständiga ledamöter. Enligt en rap-
port vid Institutet för Framtidsstudier visar 
forskning att de informella nätverkens status 
bygger på just exklusivitet. Ju hårdare intag-
ningskriterier, desto mäktigare nätverk.

Känslan av att vara utvald gör att drygt 2 000 
mäktiga män från näringslivet, domstolarna 
och politiken fortfarande dras till den anrika 
herrklubben – bland annat arbetsmarknads-
minister Sven-Otto Littorin, H&M-chefen 
Stefan Persson, fd landshövding och närings-
minister Björn Rosengren, fd dn-redaktören 
Mats Bergstrand, Anders Björck, Gustaf Ha-

milton, Carl Johan Bonnier, Gustaf von Rosen 
och Anders Milton. 3 000 kronor om året beta-
lar herrarna för att ingå i detta sammanhang. 

Denna elit ordnar möten och middagar 
med föreläsningar, vinprovningar och fester. 
Officiellt är det förbjudet att prata politik 
och göra affärer i huset vid Arsenalsgatan på 
Blasieholmen i Stockholm, men här skapas 
naturligtvis kontakter med andra inflytelse-
rika män och det fattas nog en del informella 
beslut i slutna rum. 

!"##!$%&'(! )*!("##*)*+ till kvinnor kan 
kännas lite väl traditionell när till och med Ro-
tary numera släpper in kvinnor. Detta efter att 
en amerikansk domstol pekat på det olagliga 
och ojämlika i att hindra kvinnor från möjlig-
heten till att kunna göra affärsuppgörelser på 
lika villkor. 

Jag ska inte heller sticka under stol med att 
associationer till hemlighetsmakeri och mys-
tiska ritualer, med allt vad det innebär, flim-
rar förbi innan jag kliver in på Arsenalsgatan 
7. Fastigheten är ritad av arkitekten Johan 
Fredrik Åbom och sedan 1877 har Sällskapet 
huserat i lokalerna, berättar Folke Sandgren 
som tar emot och visar mig runt i det tjusiga 
huset. Här råder klädkod året om och Folke 
Sandgren är klädd i blazer, slips och byxor 
som sig bör. Biblioteket består av tre rum med 
stora fönster som vetter ut åt gatan. Hyllor och 
bord i svart päronträd i ett av rummen. Inne i 
biblioteket tycker jag mig ana en svag doft av 
rök. Folke Sandgren bekräftar att det fram till 
2005 var tillåtet att röka i biblioteket. I dag har 
man dock ett särskilt rökrum. Många av bib-
liotekets böcker står i de bokhyllor som finns 
i husets övriga rum. Kristallkronor i taket, 

vackra kakelugnar och kunga- och ordföran-
deporträtt på väggarna varhelst man ser. Här 
finns naturligtvis både biljard- och bridgerum 
samt ett kungarum som är vikt för förste he-
dersledamoten. Några av de intakta rummen 
påminner om brittiska överklassmiljöer med 
stora murriga, brunröda Chesterfieldfåtöljer. 

Vi stiger in i stora matsalen som är en ko-
pia av bankettlokalen på gamla och numera 
rivna Hotel Rydberg vid Gustaf Adolfs Torg. 
I bridge rummet, på väggen ovanför en dörr, 
hänger en stor machosymbol – en elefant-
bete. På väggarna hänger också gamla, vackra 
klockor som Folke Sandgren ansvarar för. Som 
dotterson till en urmakare i Härnösand, drar 
han med nöje upp urverken varje onsdag.  

– Vid ett tillfälle var jag sjuk i två veckor och 
då stannade klockorna på Sällskapet, berättar 
Folke Sandgren. 

Många i biblioteksbranschen känner säkert 
till honom eftersom han länge arbetade på 
Kungl. biblioteket. Han började på kb 1964 
och har bland annat arbetat som chef för spe-
cialsamlingarna, där även den riksbekante 
kb-tjuven tjänstgjorde. Under nästan två års 
tid var Folke Sandgren också vikarierande 
riksbibliotekarie, i skarven mellan Birgit 
Antonssons avgång 1994 och den då tillträ-
dande Tomas Lidman. 2001 beslöt han sig för 
att lämna kb och slutade några år innan det 
egentligen var dags för pension. 

– Jag hade bespetsat mig på en tjänst på 
Carolina Rediviva i Uppsala, och när jag inte 
blev aktuell för den tjänsten lämnade jag så 
småningom kb efter 37 år. Jag saknade de 
it-kunskaper som krävdes för att arbeta med 
digitaliseringen av samlingarna.  Dessutom 
kunde jag inte med all vilja i världen locka 

Biblioteket för Männen med Makt

En av Sveriges största privata samlingar finns i Sällskapets bibliotek. Sällskapet – den hemliga 
klubben där man håller på traditionerna och vägrar släppa in kvinnor som medlemmar. !!# fick 
en exklusiv inblick i biblioteket och Sällskapets samling.
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fram det starka dataintresse som krävdes, 
säger Folke Sandgren.  

I den vevan kom även en förfrågan från Säll-
skapets dåvarande bibliotekarie Jan Rydbeck: 
ville Folke Sandgren ta över jobbet när denne 
skulle pensioneras? Folke Sandgren nappade 
på erbjudandet och det har han inte ångrat en 
sekund. 

– Jag trivdes naturligtvis utmärkt på kb 
eftersom jag arbetade där under så pass många 
år men jag är en praktiker som inte gillar eviga 
sammanträden. Dessvärre är det väl det enda 
de gör nuförtiden, efter vad jag har hört, säger 
Folke Sandgren med en glimt i ögat.

Mannen framför mig är en beläst och kun-
nig bibliotekarie med ett brinnande intresse 
för litteratur. Han läser de flesta recensioner 
och missar sällan Kulturnytt. Biblioteket har 
runt 18 000 volymer och samlingen fylls stän-
digt på med nytt innehåll. Folke Sandgren har 
en budget på ett par hundratusen om året att 
köpa nya böcker för. På ett bord i bibliotekets 
mittersta rum står nyförvärven uppradade, 
bland annat Anneli Jordahls Jag skulle vara 
din hund (om jag bara finge vara i din närhet), 
Ulf Dinkelspiels Den motvillige europén, Björn 
Kumms Tito: folkets diktator, Matti Klinges 
Napoleons skugga: baler, bataljer och Finlands 
tillkomst, Berhard Roetzels Gentlemannen – om 
det klassiska herrmodet och Bryan Ward Perkins 
The Fall of Rome and the End of Civilization. Ny-
förvärven får dock inte lånas hem förrän efter 
tre månader. 

– För varje nyinköp ser jag också till att 
gallra ut böcker som inte fyller någon funk-
tion längre, exempelvis inaktuella debatt-
böcker från 1960-talet om någon perifer och 
bortglömd fråga. Min mentor på kb en gång 

i världen menade att papperskorgen är bib-
liotekarien bästa och troligtvis enda vän. Det 
ligger mycket i detta! 

Han tackar gärna ja till aktuella bokgåvor 
från ledamöterna men kan inte åta sig att i 
efterhand ta reda på hela privatbibliotek. Av-
delningen för skönlitteraturen ser ut som på 
vilket bibliotek som helst med klassiker av 
Balzac och Tolstoj sida vid sida med moderna 
författare som Erica Jong. Man har också ett 
rum med böcker om religion och uppfostran. 
Några egentliga dyrgripar har biblioteket inte 
eftersom böckerna är relativt välanvända och 
därmed slitna. Linnélärljungarnas resedag-
böcker är väl de mest värdefulla böckerna, 
tror Folke Sandgren. 

– Det är framför allt historia och biografier 
som lockar låntagarna här. Här finns också 
ett stort intresse för Stockholmiana. Böck-
erna står uppställda efter föremål. Dessutom 

har vi ju ett generöst utbud av både svenska 
och utländska dagstidningar och tidskrifter. 
Bland annat kan man stoltsera med en intakt 
samling av den brittiska skämttidskriften 
Punch. Historia, politik och ekonomi domi-
nerar bland tidskrifterna. De dyraste prenu-
merationerna som exempelvis Le Monde har 
sagts upp. På det viset har biblioteket sparat 
närmare 20 000 kronor. Utöver de svenska 
rikstäckande dagstidningarna satsar man 
även på söndagsprenumerationer på exem-
pelvis Hufvudstadsbladet, Sydsvenskan och 
Frankfurter Allgemeine.

Historiskt – och innan internet och tele-
visionens intåg – var biblioteket till för att 
hålla ledamöterna à jour med vad som hände 
i världen. Numera kan besökarna också ta del 
av mer kulturella inslag. Bland annat erbjuds 
en udda specialitet: med liknande herrklub-
bar runt om i världen utbyter man de interna 

– Vid ett tillfälle var jag sjuk i två veckor och då stannade klockorna på Sällskapet, berättar 
bibliotekarie Folke Sandgren som basar i Sällskapets bibliotek. 

7$%$
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nyhetsbladen och kan på så sätt ta del av var-
andras klubbliv. 

Biblioteket är öppet varje dag från klockan 
tio på förmiddagen och har en grupp stam-
gäster som består av ett hundratal personer 
som besöker biblioteket varje eftermiddag. 
Män som är runt sextio år och som i en del fall 
är pensionerade har hittat ett andningshål där 
mobiltelefoner inte är tillåtna. Men i entréhal-
len står två datorer på ett bord varav den ena är 
Folke Sandgrens arbetsdator. Biblioteket har 
ett katalogsystem och använder sig av Micro-
marc. Alla libris-poster går att ladda ner. 

– Vi har inga lånekort utan det är person-
numren som gäller vid utlån. Hittills har det 
gått utmärkt även om jag skissar på ett nytt 
lånekort just nu.  

Folke Sandgren ansvarar även för Littera-
turgruppens kvällsarrangemang där författa-
re bjuds in att tala inför Sällskapets ledamöter. 
Bland annat har Jan Guillou hållit föredrag, 
men även kvinnliga författare är välkomna; 
bland annat har Helena Henschen berättat om 
de von Sydowska morden som hon skildrat i 
boken I skuggan av ett brott. 

Jag ringer upp henne och hon berättar att 
hon i samband med en lunch blev tillfrågad 
om att hålla ett föredrag på Sällskapet – en för-

ening hon kände till redan innan, kanske tack 
vare sin bakgrund. Hon tackade ja och minns 
att de blev förvånade när hon begärde betalt. 

– De var tydligen vana vid att man skulle 
ställa upp gratis men det gjorde inte jag. Jag 
minns en högtidlig och utsökt middag med 
rödvin tillsammans med ett tjugotal perso-
ner. Därefter vandrade vi in ett angränsande 
rum där vi drack kaffe och det gavs möjlighet 
att ställa frågor. Det som var påfallande var 
att detta sällskap ställde helt andra frågor än 
vad jag är van vid. Under min turné runt om i 
landet låg fokus på familjehemligheten. Hur 
kunde man leva med förtigandet av ett mord? 
Men här var man mest intresserad av teknika-
liteterna i samband med mordet. Det var en 
kunnig grupp som minsann initierat kunde 
uttala sig om den polismästare i Uppsala som 
förekommer i boken och hans status, berättar 
Helena Henschen.

Jag lämnar Sällskapets lokaler med blan-
dade känslor: en viss fascination för en sådan 
föråldrad företeelse som detta – middagarna 
måste t ex vara fantastiska vilket jag vet från 
säker källa – men också, ute i den råa men 
friska höstluften en känsla av att åter kunna 
andas. 

SÄLLSKAPET OM SIG SJÄLVA

Sällskapet stiftades den / december /.,,, vilken 
dag dess ”ordning och reglemente” antogs. Dessa 
är införda i ”Originalmatrikeln” samt undertecknade 
av de 4/ stiftarna. Sällskapet firade sitt 0,, års-
jubileum år 0,,,. Sällskapet är inte en politisk eller 
religiös klubb utan har som uppgift att skapa en god 
miljö för umgänge och trevnad. Klubben erbjuder 
sina ledamöter ett digert utbud av programpunkter i 
form av föredrag och debatter inom ett vitt fält samt 
möjlighet till luncher och middagar både i gemenskap 
eller med individuella gäster. Sällskapet har tecknat 
samarbetsavtal med ett stort antal klubbar världen 
över.
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Biblioteksvaruhuset

Lammhults Biblioteksdesign AB  |  Åkergränden 7  
221 00 Lund  |  Tel. 046 31 18 50  |  www.eurobib.com

Kampanjpriserna gäller t.o.m  31 december 2009 om inte annat anges. Alla priser exklusive frakt och moms.

Bokcirkel på nytt sätt
– frontexponera i 360°

Klappat och klart för 
smart exponering

Se alla Comic-
kombinationer 
och priser på 
www.eurobib.com

20%
JULRABATT

ÄVEN TILLBEHÖR

20%
JULRABATT

ÄVEN TILLBEHÖR

30%
JULRABATT

PÅ ALLA COMIC

Beställ direkt. www.eurobib.com

10%
JULRABATT

Ta del av alla 

erbjudanden i 

vår nätbutik,

10–25% rabatt!
25%

UPP TILL

RABATT

Comic  
Ett komplett system för att exponera och förvara 
bilderböcker och seriealbum. Med ett par moduler 
kan du bygga upp fristående eller sammanhållna 
öar mitt i rummet, ställa mot väggar och till och 
med på väggarna.

Boktopp Larry
Klassik, stilfull boktopp med ett både 
modernt och kraftfullt uttryck. Utmärkt 
för frontexponering av böcker.

Larry Ø580 mm, ca. 40 böcker. 
Art.nr. 36322 vit, 36323 svart
Ord. pris 3.243:- NU 2.919:-

Larry Ø700 mm, ca. 50 böcker 
Art.nr. 36324 vit, 36325 svart
Ord. pris 3.450:- NU 3.105:-

Frosty 
Tidskriftssamlare i A4. 10 st/fp. 
Art.nr. 2931. 

Bilderbokslåda Linnéa 
Klassisk bilderbokslåda med variabel 
infästning av ryggplatta. Välj att ställa 
samman bilderbokslådan med rygg i 
antingen lågt eller högt läge.

Linnéa startsektion, ca. 170 bilderböcker.
Art.nr. 4327 björk, 4325 bok, 4331 vit
Ord.pris 2.835:- NU 2.268:-

Linnéa fortsättningssektion  
Art.nr. 4328 björk, 4326 bok, 4332 vit
Ord. pris 2.675:- NU 2.140:-

Även 20% på tillbehören som syns på bild. 
Exponeringshållare 4333 och hjulsats 4334.

Aztek
Fristående, mobilt och dubbelsidigt 
exponeringssystem som enkelt kan
 byggas ut.

Aztek startsektion, ca. 300 pocketböcker.
Art.nr. 6603 vit, 6604 svart
ord pris 9.500:- NU 7.600:-

Aztek fortsättning 
Art.nr 6605 vit, 6606 svart
ord. pris 7.500:- NU 6.000:-

Även 20% på tillval till Aztek: 
Hyllställ 900, art.nr. 6720 

Puppy Glow 
Självlysande hund.
Art.nr. 24200.
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 När det gäller personalbeman-
ningen på Linköpings stadsbib-
liotek ligger man redan bland de 
lägsta i Sverige. Man skulle be-

höva rekrytera tjugo personer för att komma 
upp till genomsnittet i Sverige. Åtminstone 
om man jämför med andra kommuner med 
mer än 40 000 invånare. Baara Huddinge och 
Landskrona ligger lägre. Det visar siffror från 
Statistiska centralbyrån (scb) som gäller för 
åren 2006–2008.

– Det här är något som inte kommit till min 
kännedom. Det låter som om vi måste analy-
sera och följa upp det här, säger det ansvariga 
kommunalrådet Bengt Olsson (fp).

Borde inte du som kommunalråd känna till 
detta? 
– Det tycker jag nog. Samtidigt ska man vara 

medveten om att det alltid är vanskligt att 
jämföra statistik rakt av, menar Bengt Olsson 
som också har samordningsansvar för frågor 
kring barn och ungdom, kultur, utbildning, 
idrott och fritid samt arbetsmarknad.   

Minskade skatteintäkter innebär att Lin-
köpings huvudbibliotek och bokbuss måste 
spara 3,3 miljoner kronor nästa år. Helårs-
effekten rör sig om cirka 4,2 miljoner kronor 
om man ser till 2011 och framåt. Bibliotekets 
budget för nästa år uppgår till 59,6 miljoner 
kronor vilket är en dryg fjärdedel av kultur- 
och fritidsnämndens totala budget på cirka 
210 miljoner kronor. Till saken hör att Lin-
köping i dag har avtal med privata entrepre-
nörer som exempelvis ansvarar för simhallar. 
I det perspektivet ser det ut som om biblio-
teket får ta en oproportionerligt stor del av 
besparingarna. 

Uppsägningar hotar 
underbemannat bibliotek

Stifts- och landsbiblioteket i Linköping tvingas till besparingar som hotar både verksamhet och tjänster. 

7$%$
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Biblioteket i Sveriges femte 
största stad tvingas dra ner 
på allt utom mediainköp och 
öppettider. Det kan inne-
bära att ett tiotal tjänster 
försvinner från huvud-
biblioteket i Linköping.  
Men redan idag är biblioteket 
underbemannat.
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Biblioteket i Linköping har idag ungefär 
en miljon besökare om året. Man anordnar 
årligen 500 visningar, 600 bokprat, 160 sago-
stunder och 122 programpunkter. En verk-
samhet som nu alltså hotas. Driften för hu-
vudbiblioteket och bokbussen uppgår till 28 
miljoner kronor. Nämndens utgångspunkt är 
att rationaliseringar inte ska drabba media-
inköp och öppettider. Bibliotekschefen ska 
nu ta fram ett förslag till besparingar i dialog 
med kultur- och fritidschefen. Men redan nu 
undrar bibliotekschefen Peter Åström vilken 
slags verksamhet som kan bedrivas när det i 
praktiken innebär indragningar på allt utom 
just öppettider och mediainköp.

– Det innebär en ren utlåningsverksamhet. 
Vi hinner inte ens packa upp böckerna vi köper 
utan skulle kanske bli tvungna att göra som 
varuhusen: ställa bokpallen mitt i lokalen, 
menar Peter Åström. 

Enligt vad bbl erfar blir det sannolikt svårt 

att undvika uppsägningar när det rör sig om en 
så pass stor besparing. Blir den verklighet kan 
det röra sig om ett tiotal tjänster som försvinner 
från huvudbiblioteket. Besparingens omfatt-
ning kom som en överraskning för biblioteket.

Johan Lundgren (C), kulturnämndens ord-
förande, medger att det brustit i information 
till biblioteket. Sannolikt ligger felet någon-
stans i kommunikationsgången mellan kul-
tur- och fritidsnämnden och resultatenheten 
Leanlink, som den kommunala utföraren 
heter. 

– Vi får ta en vända till och titta närmare 
på det hela. Vi har trots allt en biblioteksplan 
som vi följer och om skillnaden blir för stor 
mellan ambitionsnivå och medel så får vi se 
över det. 

Det kan tolkas på fl era sätt men mer säger 
inte kulturnämndens ordförande även om 
han håller med om att det handlar om stora 
summor som ska sparas. 

– Det är en tuff besparing som jag gärna såg 
att vi skulle slippa. Samtidigt är det ingenting 
som säger att bemanningen hänger ihop med 
tillgänglighet och kvalitet. 

För att inte behöva spara ännu mer på bib-
lioteksverksamheten hoppas nämnden på att 
få använda en del av den hyresminskning som 
man förhandlat fram som besparing, något 
som man också ansökt om hos kommun-
styrelsen. Förhoppningen är att omförhand-
ling av hyresavtal ska minska kostnaderna 
med ungefär en miljon kronor. Samtidigt är 
man inne i en upphandling av närbiblioteken 
och nya avtal börjar gälla från 1 april nästa år.   

– Vi har även ansvar för kärnverksamhet 
som vård och skola som vi måste försvara i 
förhållande till annan lagstadgad verksam-
het. Därför tycker jag att det i dagsläget är 
bra om vi gör besparingar nu – innan vi tap-
par greppet helt om ekonomin, säger Johan 
Lundgren.  

” Det innebär en ren utlåningsverksamhet. Vi hinner inte ens packa 
upp böckerna vi köper utan skulle kanske bli tvungna att göra som 
varuhusen: ställa bokpallen mitt i lokalen.”

Ljusterövägen 3 184 95 LJUSTERÖ Tel. 08-470 50 40 info@cdreparatoren.se www.totaldiscrepair.com 

r e p a r a t ö r e n

Vad gör Ni 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 fler än 60 75 bibliotek redan 
har gjort, investera i en reparationsmaskin 
för CD-, DVD- och Blu-ray-skivor.

Reparera – INTE kassera.
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Sollefteåpolitiker stänger bib-
lioteksfilialer utan att ersätta 
dem med en bokbuss som var 
utlovat. Samtidigt ger man en 
del av de insparade medlen till 
föreningar som vill driva verk-
samheten vidare. 

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

 Sollefteås politiker beslöt att  
 stänga fyra av de tio biblioteks- 
 filialerna i kommunen på grund av  
 besparingsskäl. Samtliga ledamöter 

i kultur-, fritids- och utbildningsnämnden 
var, oavsett politisk färg, eniga om beslutet. 
Biblioteksverksamheten ska spara 730 000 
kronor vilket motsvarar nästan tio procent 
av den totala budgeten på cirka 8,5 miljoner 
kronor. Förutom nedläggningen av filialerna 
har politikerna också beslutat om en indrag-
ning av 1,75 tjänster på huvudbiblioteket. Tre 
av fyra nu nedlagda filialer var integrerade 
folk- och skolbibliotek. I Sollefteå kommuns 
biblioteksplan, som antogs i april 2008 och 
som gäller fram till 2011, är den politiska mål-
sättningen att satsa på en levande landsbygd. 
Det ska bl a förverkligas med lämpligt antal 
filialbibliotek som ska kompletteras med en 
bokbuss för att öka tillgängligheten och ef-
fektivare utnyttja resurserna. 

– Nu har vi varken filialer eller bokbuss i 
flera av byarna, vilket också innebär att skol-
orna står helt utan skolbibliotek, konstaterar 
bibliotekschefen Christina Johansson. 

Sollefteå kommun följer inte alls Skolver-
kets definition av skolbibliotek där skolbib-
lioteket är och ska vara en del av skolans peda-
gogiska resurs med kompetent biblioteksper-
sonal som ska stödja eleverna i deras lärande. 

Hur skolorna ska lösa skolbibliotekskravet 
ligger på en annan nämnd än den som Sollef-
teå bibliotek lyder under.

– Jag vet faktiskt inte riktigt vilket uppdrag 
biblioteksverksamheten har längre. Som jag 
ser det måste politikerna revidera biblioteks-
planen, säger Christina Johansson. 

När invånarna i Kalknäs förstod att filial-
biblioteket skulle stängas kom de med för-
slaget att själva ta över verksamheten. Politi-

kerna i nämnden tyckte att idén var så bra att 
de har gett bibliotekschefen Christina Johans-
son i uppdrag att föra idén vidare till Edsele 
intresseförening för att se om de kan bedriva 
verksamhet på ett liknande sätt. Tycker politi-
kerna att det är en fullvärdig lösning? 

– Jag är fullt medveten om att det aldrig 
blir en lika bra verksamhet som om vi haft en 
kompetent bibliotekarie på plats. Å andra si-
dan kan man inte säga nej till ett sådant här 
fantastiskt initiativ där människor gått ihop 
om en lösning, säger kulturnämndens ordfö-
rande Mikael Sjölund (S) som understryker att 
det inte handlar om populism.  

Filialbiblioteket ska drivas helt utanför den 
kommunala biblioteksverksamheten och skö-
tas av en ideell lokal grupp, Bibliotekets Vän-
ner. Samtidigt ger kommunen 15 000 kronor i 
årligt bidrag till verksamheten. Pengarna ska 
framför allt användas till mediainköp. Kul-
turnämndens ordförande menar att den här 
lösningen ändå är den bästa.  

– Vi har valt att stänga små filialer med få 
timmars öppethållande. På det här sättet kan 
vi satsa det mesta av våra resurser på huvud-
biblioteket, menar Mikael Sjölund.

Att trycket ökar på ett huvudbibliotek 
när filialer stängs är väl känt, men Christina 
Johansson har inte fått några signaler från 
nämnden om extra resurser till huvudbiblio-
teket.

– Nej, det är tvärtom. I besparingarna ingår 

att från och med 2010 spara in på 1,75 tjäns-
ter av nu totalt 9,25 tjänster vid huvudbiblio-
teket.  

– Vi hade tänkt satsa mer på barnverksam-
heten genom att omvandla en tjänst till barn- 
och ungdomsbibliotekarie, något som både 
förskolan och skolan i hela kommunen hade 
haft nytta av. Det hade också varit helt enligt 
målsättningen i biblioteksplanen. 

Beslutet att stänga filialer i Sollefteå inne-
bär också att Kulturrådsbidraget för barn- och 
ungdomslitteratur på 50 000 kronor försvin-
ner, eftersom det totala mediaanslaget mins-
kas. 

– Det är olyckligt att politikerna inte kan 
tänka sig att ge pengar till en professionell 
verksamhet, däremot till en föreningsdriven 
utlåningsverksamhet, säger bibliotekschefen 
Christina Johansson.

Exemplet i Sollefteå kommer i en tid när 
man ständigt hör politikerna prata om vikten 
av ett väl fungerande skolbibliotek. Men rent 
faktiskt tycks inte det arbetet värderas särskilt 
högt. I Danmark har vart tredje bibliotek lagts 
ned under en fyraårsperiod och avstånden 
mellan biblioteken har ökat (se även Utblick 
s. 24). Går Sveriges bibliotek samma öde till 
mötes? Vid årsskiftet tar Bibliotekets Vän-
ner över biblioteksdriften och hoppas kunna 
hålla verksamheten öppen en gång i veckan.  
En ”service” som politikerna i Sollefteå up-
penbarligen välkomnar.  

Sollefteåpolitiker sparar – 
i strid med biblioteksplanen

Invigning av Edsele filialbibliotek som i framtiden kan komma att drivas i föreningsregi. 
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LM Informationstjänster är en av Nordens ledande leverantörer av prenumerations- och 

informationshantering. Vi har samarbetat med bibliotek och utgivare i mer än 35 år. Vi har 

således erfarenheten att göra den ofta komplexa informationsförsörjningen och hanteringen 

av alla era resurser så enkel som möjlig. Rättesnöret för vårt serviceutbud grundar sig på att 

erbjuda god service genom kompetent vägledning och de bästa produkter för hantering och 

tillgång. LM Informationstjänster hjälper biblioteket att utnyttja dess resurser maximalt och 

minimera administrationshanteringen. I anbudsprocessen fungerar vi även som en värdefull 

kontakt mellan våra kunder och förlag världen över.

Heli Isoaho, kundansvarig i Sverige, tfn: +358 (0)44 5155259, heli.isoaho@LMinfo.fi 

LM Informationstjänster, Elimäenkatu 5, FI-00510 Helsinki, Finland, tfn: + 358 (0)9 5424 6600

fax: + 358 (0)9 7533 468, e-post: info@LMinfo.fi , www.LMinfo.fi 

Utnyttja
resurserna maximalt – 

minimera administrations-
hanteringen 

e-Böcker

Databaser

Prenumerationstjänster

Hantering av 
elektroniskt material
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 Som bekant blev Karlskoga biblio-
 tek utsedd till Årets daisy-biblio-
 tek 2009.  
 ”Med en självklar och stark lokal 

förankring visar biblioteket genom daisy-
teknikens utveckling läsarna vägen till lit-
teraturens mångfald”, löd bland annat tpb:s 
motivering. I år utsåg också sktf Karlskoga 
kommun till Årets kulturkommun för arbe-
tet med långsiktig kulturverksamhet ”där bl a 
biblioteket är kommunens vardagsrum och 
kulturskolan navet för musiklivet”.

Karlskoga bibliotek har i prissammanhang 
uppmärksammats förr: 1994, Årets bibliotek; 
1996, Årets barnbibliotekarie (Wiviann Wil-
helmsson som numera är spindeln i nätet på 
Svensk Biblioteksförenings kansli); 1998, Det 
Lätta Priset – ll-stiftelsens pris till förtjänst-
fulla insatser för att öka begripligheten inom 
något område, t ex text.

15 år av prisregn gör att man onekligen frå-
gar sig: Hur ser framgångsreceptet ut?

Helesine Taylor, bibliotekschef i Karlskoga, 
drar först lite på svaret men fi nner sig snabbt.

– Ja, den som det visste… Men spontant kan 
jag väl säga: Vi har verkligen ett brukarper-
spektiv, vi är ett vardagsrum för alla och alla är 
välkomna. Personalen är också en viktig fram-
gångsfaktor. De är duktiga och engagerade. 
De tycker verkligen om sitt jobb och hänger 
med i utvecklingen samt är väldigt lyhörda för 
vad kunderna vill. Sedan har vi en mycket bra 
och efterfrågad verksamhet.

– En positiv atmosfär, säger Margareta 
Eklund, sektionschef för den uppsökande 
verksamheten och som arbetat på biblioteket 
sedan 1975.

– Jag har jobbat här länge och jag har trivts 
väldigt bra under alla år. En anledning är att 
vi är ett så bra gäng på biblioteket. Vi har ett 

väldigt stimulerande arbetsklimat och även 
ett stort stöd hos våra politiker. Det betyder 
väldigt mycket.

Karlskoga kommun har drygt 29 000 invå-
nare men invånarantalet är på krympande, 
socialdemokraterna styr med egen majoritet 
och antal kommunalt månadsanställda 2008 
var knappt 2 800. På biblioteket arbetar nio 
bibliotekarier och tolv assistenter.

I biblioteket fi nns också budget- och 
skuldsaneringsrådgivare samt energi- och 
konsumentrådgivning. 

– Det ger en väldig bredd i vårt utbud att så 
mycket fi nns samlat inom ramen för biblio-
teket. Även arkivarien fi nns här eftersom 
Stads- och folkrörelsearkivet ligger hos oss 
– totalt är vi 30 personer och det gör att man 
får intryck från många olika håll samt idéer 
om hur man kan driva verksamheten, säger 
Margareta Eklund.

Biblioteket ligger mitt i byn, öppettiderna 
är generösa och det är lätt att slinka in. Enligt 
Helesine Taylor och Margareta Eklund lyssnar 
man mycket på sina kunder och är lyhörd för 
vad de önskar. 

– Vi har mycket att erbjuda, det fi nns nå-
gonting för alla. Det fi nns tv-spel, över-
huvudtaget har vi många olika mediatyper, vi 
köper mycket på förslag. Jag tror att om man 
är lyhörd för vad kunderna vill ha och gör en 
trivsam miljö som är kravlös så kommer man 
långt, säger Helesine Taylor.

Det bekräftas av Margareta Eklund.
– Vi har – vilket kanske är enklare på en 

mindre ort – bra kontakt med våra kunder och 

vi försöker lyssna på dem så mycket vi bara 
kan. Vi genomför regelbundet enkäter och på 
barn- och ungdomssidan fi nns ett Biblioteks-
råd. Vi har också en talboksklubb med del-
tagare som vi har träffat sedan 1996. Vi bjuder 
alltså in våra talbokslåntagare för att ge dem 
tips på talböcker, framför allt nya sådana. Den 
kontakten och de synpunkter vi får, tycker 
vi är väldigt roligt och stimulerande. Det har 
med åren nästan blivit som en liten referens-
grupp, berättar hon. 

Sedan ett halvår erbjuder personalen på 
den uppsökande sektionen också något som 
kallas daisy Drop In. Första tisdagen i varje 
månad, mellan klockan 14 och 15, fi nns perso-
nal till hands på daisy-avdelningen som kan 
hjälpa till med uppgradering av spelare, ge 
talbokstips eller demonstrera för den som vill 
veta mera om sin spelare.

Positiv atmosfär 
ett  framgångsrecept – 
även i spartider

Interiör från ”Läsestuga” med lättlästa böcker i 
Karlskoga stadsbibliotek.

Under de senaste /2 åren har Karlskoga bibliotek utmärkt sig 
och prisbelönats för sin framgångsrika verksamhet. Vad är det 
man gör som får så god respons? Och hur gör man?

” Vi har verkligen e!  brukarperspektiv, vi är e!  
vardagsrum för alla och alla är välkomna.”
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Men en positiv atmosfär? Hur gör man?
– Jag vet faktiskt inte. Vi är ganska många 

som har jobbat länge och stannat kvar länge 
men vi har även yngre medarbetare – det är 
väldigt viktigt att man får in lite nya ögon, att 
man inte blir fast i det gamla. Åldermässigt 
är vi en väldigt bra mix, det kan också vara en 
anledning till den goda atmosfären, menar 
Margareta Eklund.

Karlskoga har en biblioteksplan. När Svensk 
Biblioteksförening, för fjärde året i rad, publi-
cerade över 300 lokala och regionala rapporter 
över folkbibliotekens verksamhet baserad på 
2008 års statistik från Kulturrådet, framgick 
för Karlskogas del följande: besöken och lånen 
har sjunkit, nyförvärven och tidskriftsprenu-
merationerna har ökat och tittar man på siff-
rorna gällande antal böcker per invånare lig-
ger man mycket bra till. Även av-beståndet 
har ökat.

– Ja, det stämmer att vi satsar. Det stäm-
mer också att besöksantalet har sjunkit men 
det gör också invånarantalet i kommunen. Vi 
försöker motverka den nedåtgående trenden 
genom att skaffa ytterligare saker som gör att 
människor vill och kan komma. Vårt tv-spels-
rum för ungdomar har t ex blivit väldigt upp-
skattat. Ungdomarna kan komma och spela 
tv-spel och samtidigt kanske de hittar en fi lm, 
en bok eller en tidning och sammantaget gör 
det att de kanske kommer tillbaka, säger He-
lesine Taylor.

Trots framgångar och positiv respons från 
besökarna – även över Karlskoga bibliotek ho-
par sig krismolnen. 

– Vi som många andra måste också spara. 
I det sparförslag som ligger för närvarande 
handlar det om fyra tjänster på biblioteket 
och det är i stor utsträckning den sociala verk-
samheten som drabbas, dock inte Boken kom-
mer. Det som dras in är bokdepositioner till 
servicehusen och boklådecirkulation inom 
omsorgen. Vi har gjort en evenemangskalen-
der på lättläst – den försvinner också. Det blir 
personalnedskärningar på katalogarbete och 
skolbibliotekscentralen. Mindre pengar till 
mediaprojekt… Det känns väldigt sorgligt att 
mycket av den här sociala verksamheten för-
svinner, säger Helesine Taylor. 

Just nu pågår ett arbete inom biblioteket 
där all personal arbetar i tvärgrupper och oli-
ka konstellationer för att titta på vad man ska 
göra 2010, och hur man ska göra det. Fokus ska 
inte ligga på vad man inte kan göra.

Oavsett vad det arbetet utmynnar i, kom-
mer Margareta Eklund inte vara med om att 
genomföra det. Till årsskiftet går hon i av-
talspension, ett år tidigare än beräknat och 
med lite blandade känslor. Hon säger att hon 
kommer att sakna arbetskamraterna. Och den 
positiva andan.

Helesine Taylor och Margareta Eklund får 
det här med framgångsrecept att låta så en-
kelt: vara ett vardagsrum, lyssna och ge folk 
vad folk vill ha, en positiv atmosfär, ett bra 
arbetslag…

– Men tänk dig själv: Om du kommer 
någonstans där du känner dig hemma, 
du känner att du får vara där och att du är 
välkommen när du kommer – nog vill du väl 
gå dit igen? 

Och kristider till trots – utmärkelserna ger 
råg i ryggen, menar Helesine Taylor.

– Personalen tycker naturligtvis att det här 
är jätteroligt, men jag tror faktiskt också att 
Karlskogaborna sträcker lite på sig. 

UTMÄRKELSER KARLSKOGA

Årets bibliotek ,--. för att det ” är ett generöst 
bibliotek med en vital verksamhet som är väl 
förankrad i kommunen och har ett utpräglat 
brukarperspektiv i verksamheten” (DIK delar 
ut priset).

Årets barnbibliotekarie ,--/, Rabén & Sjögrens 
pris till Wiviann Wilhelmsson – ”en engagerande 
och inspirerande barnbibliotekarie” 

Det Lätta Priset ,--0, LL-stiftelsens pris till en 
organisation, institution eller liknande som gjort 
förtjänstfulla insatser för att öka begripligheten 
inom något område. 

Årets DAISY-bibliotek 122- till Karlskoga bib-
liotek för att man ”med lyhördhet och känsla för 
användarnas behov och önskemål framgångs-
rikt utvecklat och integrerat tillgängligheten för 
DAISY-läsare i alla åldrar. Med en självklar och 
stark lokal förankring visar biblioteket genom 
DAISY-teknikens utveckling läsarna vägen till 
litteraturens mångfald” (TPB delar ut priset).

Årets kulturkommun 122- för att ”de sköna 
konsterna och kulturarvet är basen för en 
medveten och långsiktig kulturverksamhet 
som skapar närhet till medborgarna” och där 
bl a biblioteket är kommunens vardagsrum och 
kulturskolan navet för musiklivet (fackförbundet 
SKTF delar ut priset).

KARLSKOGA SIFFROR FÖR 2008 

Antal besök/inv 4,.+ (riket +,-,)  sjunkit

Total utlåning per inv .,42 (riket +,3,) sjunkit

Antal barnbokslån per barn /2,40 (riket /., 3,)  sjunkit

Antal barnböcker per barn ,–/1 år //,.1 (riket .,2,) sjunkit marginellt

Antal böcker per invånare +,10 (riket 1,-,), 
man ligger också mycket bra till i förhållande till jämförbara kommuner samt länet i övrigt

Nyförvärv, böcker per inv ,,022 (riket ,,0,,)  ökat

AV-bestånd per inv ,,+-0 (riket ,,1,,)  ökat
ligger också mycket bra till i förhållande till jämförbara kommuner samt länet i övrigt

Tidskriftsprenumerationer per /,,, inv /,,,. (riket .,2,) ökat

Biblioteksanställda per /,,, inv ,,+,- (riket ,,2,,) minskat

Andel skolor med bemannat skolbibliotek 0,,. 3, < (riket 20 <)*

*Det diagram som si5 rorna baseras på visar andel svarande skolenheter som har skolbibliotek öppet för elev-
erna med bemanning (minst / timme per vecka) eller som har bibliotek som är integrerat med folkbibliotek 
eller använder bibliotek på annan skolenhet. I Karlskoga uppgår andelen svarande skolenheter till 41 procent.

Källa: Svensk Biblioteksförening lokala rapport baserad på 0,,. års statistik från Kulturrådet.



14 !"!#"$%&'(!#)*&% [! : "##!]

!" )#',$/.0,"$  "#)0$/"".+

 Söktjänsten sondera har ska- 
 pats i ett samarbete mellan Riks- 
 arkivet och kb, där en gemensam  
 sökmotor nu ger tillgång till tre 

databaser: Nationell ArkivDatabas (nad), li-
bris och Svensk mediedatabas (smdb), som 
samlar information om musik, radio, tv, 
film, video och multimedier som är utgivna 
eller sända i Sverige.

– Vi är väldigt stolta över sättet vi jobbade på 
när Sondera skapades, med fokus på research 

och design, det vill säga vad användarna be-
höver och inte så mycket på teknik, säger Kris-
tin Olofsson, projektledare på kb.

Kostnaderna för tjänsten (som är gratis för 
användarna) har under uppbyggnadsskedet 
dominerats av personalkostnader. 

– Det har säkert varit 15–18 personer inblan-
dade, en del av dessa kanske bara någon dag, 
andra längre och mer intensivt, berättar Kris-
tin Olofsson, som tror att det kan handla om 
en arbetsinsats som motsvaras av åtta heltids-
tjänster under en period av uppskattningsvis 
fem månader. 

Sondera kan sägas ha fått ett positivt mot-

tagande, samtidigt råder alltså viss osäker-
het om den faktiska användningen och hur 
genomslaget hittills har blivit bland de stu-
denter och forskare inom humaniora och 
samhällsvetenskap, som definierats som sök-
tjänstens primära målgrupp.   

En viktig förutsättning för att Sondera ska 
bli intressant är att bibliotekarier på univer-
sitets- och högskolebiblioteken både känner 
till och tipsar vidare om de möjligheter som 
Sondera erbjuder.

En annan förutsättning är den gamla på-
litliga mun-till-mun-metoden, helt enkelt att 
snacket går bland forskare, lärare och studen-
ter. Till sådant ”snack” kan exempelvis räknas 
att den välbesökta sajten uppsatser.se gör 
reklam för Sondera på sin startsida. 

Kristin Olofsson nämner information via 
nyhetsbrev och att hon själv varit ute och 
berättat om Sondera bland annat på Svensk 
Biblioteksförenings katalogmöte för 230 bib-
liotekarier, på ett användarmöte för libris-
bibliotek och på höstens konferens i Uppsala 
för humaniorabiblioteken. 

Sondera – populär men föga känd

Drygt ett halvår efter introduktionen av söktjänsten Sondera 
applåderas den av användare, samtidigt är det ännu oklart hur 
stor efterfrågan och användningen är. På '! funderar man nu 
på intensifierad marknadsföring – också entusiastiska använ-
dare menar att lanseringen av Sondera hittills har varit alldeles 
för tam. 
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– På arkivsidan verkar det som om ryktes-
vägen har fungerat, trafiken på arkiv har ökat 
via Sondera. 

Kristin Olofsson funderar över om det be-
hövs ytterligare pr-insatser för Sondera. En 
idé är att, för första gången, prova att annon-
sera på Google.

– Vi måste kanske bli bättre på marknads-
föring, samtidigt är vi ju utvecklare och inte 
professionella marknadsförare. 

Karin Helin, bibliotekarie på Almedalsbib-
lioteket, ett integrerat stads- och högskole-
bibliotek knutet till Högskolan på Gotland, 
berömmer Sondera. 

– Söktjänsten är lätt och fin och ja, vi an-
vänder Sondera. Men intresset bland studen-
ter och forskare är kanske inte så jättestort, 
säger Karin Helin som även hon funderar över 
om bristen på intresse beror på brist på mark-
nadsföring ute på biblioteken.

I början gjorde man reklam för Sondera på 
Almedalsbibliotekets hemsida, men inte nu 
längre, vilket ger Karin Helin aningen dåligt 
samvete. 

– Det är ju lite grann vår uppgift. Jag kan 
faktiskt inte avgöra om det är så att det är få 
som har glädje av Sondera eller om det är för 
få som känner till den. Det kanske är dags att 
återigen påminna om Sondera på hemsidan. 

Vid Göteborgs universitetsbibliotek vill 
man inte ha någon bestämd uppfattning om 
intresset för och användningen av Sondera. 

– Vi vet om Sondera och vi använder den, 
men hur det är med studenter och forskare 
vet vi inte, säger universitetsbibliotekarie 
Camilla Gillén, som dock tror att de flesta 
söker i libris som vanligt. 

Viktoria Hörnlund, bibliotekarie vid ht-
biblioteket vid Lunds universitet, säger ge-
nast att hon har dåligt samvete för att hon inte 
har kommit in i Sondera-rutinerna. 

– Känslan är ju att den är jättebra och att 
man borde använda Sondera hela tiden. Vi har 
länkat till den, men det gör vi inte längre och 
det är osäkert hur den används. Kanske har vi 
ännu inte riktigt gett Sondera en chans. Det 
blir att man går till libris där man vet vad 
man får, säger Victoria Hörnlund som poäng-
terar att Lunds universitetsbibliotek inte gjort 
någon utvärdering och att synpunkterna på 
Sondera därför är hennes personliga.

– Och jag är väl inte riktigt nöjd. Jag tycker 
att sökgränssnittet är för klent, den avance-
rade sökningen är inte särskilt avancerad. 

En aktiv Sondera-entusiast återfinns vid 
universitetsbiblioteket i Umeå. Agneta Sten-
berg är bibliotekarie vid Forskningsarkivet 

vilket, enligt henne, innebär ett större och mer 
självklart intresse för den nya söktjänsten. 

– Vi hänvisar alla till Sondera och studen-
terna och forskarna är väldigt nöjda. De stu-
denter som läser kultur- och medieprogram 
har enorm nytta av att de via Sondera får över-
blick – inte bara över texter, utan över det ma-
terial som finns i filmer, radio och dokumen-
tärer. Samhällsvetare kan exempelvis snabbt 
skaffa sig information om när ett ämne har 
diskuterats i debattprogram i tv. Vi kan se att 
användningen av smdb-material märkbart 
har ökat med Sondera.

På Umeå universitetsbiblioteks hemsida 
hittar man enkelt en väl synlig länk till Son-
dera. Den återfinns som ”nyhet”, högst upp 
under vinjetten ”informationssökning”. På 
andra lärosätens hemsidor återfinns Sondera 
under databaser/söktjänster, på ytterligare 
andra finns ingen information alls. 

– Allmänt tror jag att lanseringen har varit 
alldeles för diskret och tam. Nej, jag tror inte 
på att sådant löser sig utan information och 
att det tar tid att upptäcka Sondera och eta-
blera användning, här gäller det att ta varje 
tillfälle att tjata, menar Agneta Stenberg som 
rekommenderar tjatmetoden. 

 På kb planerar man framöver en större ut  -
värdering av Sondera. Ännu föreligger inga 
trafiksiffror på antalet sökningar sedan start-
en i april i år eller unika besök i Sondera.  

Länk: http://sondera.kb.se/

SÅ FUNGERAR SONDERA

Det är mycket enkelt att söka i Sondera. Ingångs-
sidan är grafiskt avskalad med själva sökfunktionen 
i fokus. På sidans nedre kant finns basal och kortfat-
tad information över de tre arkiven med möjlighet att 
klicka sig vidare till respektive arkivs egna hemsidor. 
En sökning i Sondera sker samtidigt i 6)*, #"!9"( och 
(;*! och ger en överblick av hur en person eller 
händelse har dokumenterats i %=, radio, skrift och 
originalhandlingar. Söker man t ex på Barbro Alving 
/4,4–/4.+ (journalisten som gick under signatu-
ren Bang och bl a kåserade under namnet Käringen 
mot strömmen) kommer prydligt och översiktligt 
information listat i tre kolumner: I kolumnen Arkiv 
med // trä5ar varav en är ”Barbro Alvings samling” 
som finns i de Kvinnohistoriska samlingarna vid 
Göteborgs universitetsbibliotek. I kolumnen Bibliotek 
med /4+ trä5ar återfinns böcker och andra texter av 
och om Barbro Alving. Slutligen i kolumnen Ljud & 
Bild, /.4 trä5ar varav de flesta är ljudupptagningar, 
dvs radioprogram eller inslag med eller om Bang. 

!"
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AdLibris

Medialeverantörernas konkurrens om biblioteken 
hårdnar. Sedan ingen lösning kunnat nås med 

AdLibris angående avtal för Bibliografi sk service 
förhandlar 1&2 nu direkt med nätbokhandelns ägare, 

Bonnierförlagen. 

!" *$+',$&&$  -.'+

 Finns det upphovsrätt på löpnum-
mer? Frågan har ställts på sin spets 
i konkurrenskriget mellan btj och 
AdLibris. btj:s jurister säger att så 

är fallet medan AdLibris jurister menar det 
motsatta. Det hela aktualiserades i våras när 
btj stängde sina öppna kundprotokoll för 
att förhindra att AdLibris gratis tar för sig av 
information som andra medialeverantörer 
betalar för. Det handlar om den smarta etikett 
med en streckkod kopplad till den bibliogra-
fi ska informationen som sätts på böckerna till 
biblioteken. 

Som medialeverantör får man betala ett 
pris för att använda den här informationen på 
sina böcker, även btj:s egen mediaförsäljning 
betalar till den egna bibliografi ska servicen.

– Annars hade våra kunder fått betala mera 
för den, säger btj:s vd Jonas Arvidsson.

– Likadant är det med leverantörer som 
Bokus och Boktjänst – alla betalar solidariskt 
och bidrar till den här bibliografi ska servicen, 
alla utom AdLibris som aldrig har accepterat 
att skriva på ett sådant avtal. De har istället 
hittat olika vägar in i våra kundprotokoll där 
man – utan att avtal funnits mellan AdLibris 
och btj – tagit för sig av den här informatio-
nen. 

Käbblet mellan btj och AdLibris har på-
gått länge, enligt Jonas Arvidsson fi nns do-
kumentation i fallet från 2004 och framåt. 
Flera gånger har man från btj:s sida påtalat 
att AdLibris agerande inte går för sig. Och när 
Jonas Arvidsson tillträdde som vd häromåret 
gick man från ord till handling, dvs stängde 

de öppna kundprotokoll som fi nns och förkla-
rade för AdLibris att antingen får de leverera 
sina böcker till biblioteken utan den här in-
formationen eller så får de betala samma pris 
som alla andra gör.

– Det här ville då inte AdLibris vd, Pär 
Svärdson, göra eftersom han tycker att den 
här informationen borde vara fri och utan 
kostnad. Där har vi olika uppfattningar. Istäl-
let verkar han ha provat olika vägar för att få 
tillgång till informationen ändå, säger Jonas 
Arvidsson.

Men har ni haft öppna sajter där vem som helst har 
kunnat hämta informationen?
– Vi har haft protokoll som heter z3950, med 
lösenord för vissa kunder, där de med hjälp av 
inloggningsuppgifter har kunnat hämta in-
formationen. På något sätt har AdLibris haft 
tillgång till dessa sajter. Det är inte en öppen 
sida för vem som helst och ingenting som du 
som privatperson ska kunna komma åt. Det är 
ingen öppen hemsida på det sättet.

Enligt Jonas Arvidsson fi nns det rent juridiskt 
få prejudikat i den här frågan: alltså huruvida 
servicen är upphovsrättsligt skyddad eller inte 
och vad man får lov att göra eller inte göra. 

– Ur det perspektivet är det lite knivigt. Våra 
jurister gör bedömningen att informationen 
är skyddad, AdLibris jurister gör bedömning-
en att den inte är det. Det fi nns inget rakt pre-
judikat på det här. Däremot har vi inget krav 
på oss att ha öppna sajter till våra kunder så 
det har vi stängt ner.

En jurist som bbl har varit i kontakt med 
menar att det skulle kunna vara så att Ad Libris 
faktiskt har gjort något som man inte har lov 
till, nämligen intrång i närstående rättighet 
enligt 49 § i upphovsrättslagen. Det innebär 
att btj inte har upphovsrätt på enskilda pos-
ter men närstående rätt till den helhet, dvs 
burk, i vilken posterna ingår och då får man 
inte lov att tanka ner delar eller enskilda pos-
ter ur den helheten.

Då ingen lösning kunnat nås med Pär 
Svärdson på AdLibris förhandlar btj nu 
direkt med ägaren Bonnierförlagen och dess 
vd Jacob Dahlborg. Än har man inte gått i mål 
ifråga om ett avtal.

Var står ni idag?
– Vi har träffat Jacob Dahlborg ett antal gånger 
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 Läns-
bibliotek 

Värmland

För att få slut på vad man uppfattar som ”vilseledande 
och misskrediterande beskrivningar” av 

databasen 10'% har 1&2 via en advokatbyrå och 
med stöd av marknadsföringslagen försökt tysta 

länsbibliotekarien i Värmland.
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och diskuterat ett avtal. Jacob har varit väldigt 
positiv i diskussionerna och sagt att vi borde 
ha ett avtal oss sinsemellan. Vi erbjuder Ad-
Libris ett avtal som ger samma tillgång som 
alla andra leverantörer har, och till samma 
pris som alla andra får betala, 1,69 per post. 
Jag bedömer det som att vi nu är mycket nära 
en lösning som innebär att de är med på sam-
ma villkor som alla oss andra.

För de bibliotek som abonnerar på Biblio-
grafi sk service har villkoren försämrats genom 
att hanteringen av posterna försvårats sedan 
btj inte längre levererar smarta etiketter till 
böcker som köps via AdLibris. Överhuvudta-
get har Bibliografi sk service diskuterats fl itigt 
i branschen inte minst sedan btj hösten 2008 
sade upp alla avtal med biblioteken om Biblio-
grafi sk service och hoppet åter började gro om 
en nationell katalogtjänst (se bbl nr 9/2008). 
Dels är det kostnadsbilden för folkbiblioteken 
som har ifrågasatts, dels det faktum att bib-
lioteken inte äger katalogposterna – trots att 
man betalar för dem varje år – vilket hämmar 
utvecklingen av virtuella tjänster på folkbib-
lioteken. Man kan inte göra det man önskar 
för att utveckla biblioteken till dagens intera-
gerande ideal på webben. btj:s konfl ikt med 
AdLibris illustrerar också problemet med att 
biblioteken köper Bibliografi sk service i hopp 
om att – oberoende av från vem man väljer att 
köpa sina media – få hjälp att bygga upp sin 
lokala katalog.

Allt detta fi nns belyst i Karin Engströms 
rapport ”Förstudie till Postprojektet” som 
initierades just i samband med att btj sade 
upp alla avtal om Bibliografi sk service 2008. 
Förstudien, som är genomförd på uppdrag 
av Sveriges Länsbibliotekarier med stöd från 
Kulturrådet, inventerar möjligheten att skapa 
ett alternativ för folkbibliotek som gör att 
man inte är beroende av en enda leverantör. 

Att btj är angelägen om att se om sitt hus 
i frågan är inte konstigt: i våras luftade också 
konkurrenten AdLibris sina planer på att i 
samarbete med biblioteken skapa ett alterna-
tiv till burk – en gratis katalogtjänst tänkt att 
fungera med vilket biblioteksdatasystem som 
helst. 

Länk till Postprojektet 
http://lansbiblioteket.se/

 Den som fått ta emot brev från David 
 Klose på Moll Wendéns advokat-
 byrå är Anna Christina Rutqvist, 
 länsbibliotekarie i Värmland. 

Länsbiblioteket i Värmland står som hu-
vudman i det från Kulturrådet understödda 
Postprojektet (se artikel btj vs AdLibris) som 
syftar till att undersöka möjligheterna till en 
alternativ tjänst till burk. I brevet som Anna 
Christina Rutqvist fått vänder sig btj mot att 
”länsbibliotekens företrädare, i marknads-
föringen av det förespråkade alternativet till 
burk, beskriver och jämför btj:s tjänst på ett 
vilseledande och misskrediterande sätt”. 

Som bevis eller för att exemplifi era ären-
det är ett utdrag ur Anna Christina Rutqvists 
blogg från den 5 oktober i år bifogat, där bl a 
prisbilden för katalogposter kritiseras. Av 
brevet framgår att man inte har några syn-
punkter på att en konkurrerande databas förs 
på tal: ”Det står självklart de aktuella länsbib-
lioteken fritt att förespråka och arbeta för ett 

mindre, isolerat bibliografi skt system.” Men 
med hänvisning till marknadsföringslagen 
kräver man ”att länsbiblioteket genast upp-
hör att förmedla vilseledande och misskredi-
terande information om btj och burk”. Man 
kräver också en bekräftelse på att så ska ha 
skett senast den 28 oktober 2009.

Jonas Arvidsson, vd på BTJ, varför detta drastiska 
tilltag?
– Vi har inga problem med konkurrens, vi har 
heller inga problem med Postprojektet. Men vi 
har problem med att Anna Christina Rutqvist 
i sina möten med bibliotekskollegor över hela 
landet och i samband med projektet lagt fram 
en del fakta om våra tjänster som inte är san-
na. Vi har försökt prata med henne om detta 
vid ett antal tillfällen och bett henne att inte 
sprida osann information om våra tjänster.

– Det mest allvarliga är att hon påstår att vi 
lägger 70 % av våra resurser på uppdatering 
av gamla poster. När bibliotekschefer runt 
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om i landet får höra detta tycker de ju att vi är 
knäppa som lägger så mycket på uppdatering 
av gamla poster. Och det vill man inte behö-
va betala för, utan då anser man att tjänsten 
borde kosta 30 % av det den kostar idag. Med 
andra ord sprids bilden att om man inte tar del 
av uppdateringarna kan priset sänkas jätte-
mycket. Men detta är inte alls sant. Idag arbe-
tar två, dvs cirka 5 %, av fyrtioen medarbetare, 
med uppdatering av gamla poster, de andra 
39 medarbetarna jobbar med nyproduktion 
av poster. Om vi lägger 5 % eller 70 % av våra 
resurser på gamla poster – det ger ju två helt 
olika bilder av prissättning och kostnader.

Men i det här blogginlägget som anförs som ex-
empel av Moll Wendéns advokatbyrå nämns ing-
enting om var ni lägger era resurser. Det är ju en 
uträkning av vad uppdatering av poster kostar.
– Fast den uträkningen baseras på antagandet 
att vi lägger 70 % av våra resurser på uppdate-
ringar av gamla poster och inte på nyproduk-
tion. Den enda gången det skulle kunna bli ett 
jättestort projekt när det gäller uppdateringar 
vore vid en övergång till Dewey, då skulle det 
bli mycket arbete med uppdateringar. 

– Jag har träffat Anna Christina Rutqvist tre 
gånger och försökt förklara detta för henne. 
Jag tycker att det är jättebra att Postprojek-
tet genomförs för då kan man jämföra med 
det som vi erbjuder men det måste vara se-
riösa siffror som presenteras. Jag skulle aldrig 
drömma om att åka runt i Sverige och berätta 
saker om Postprojektet som inte var sanna.  

Du tycker ändå inte att det är en drastisk åtgärd 
att anlita en advokatbyrå som hotar med stöd i 
marknadsföringslagen?
– Ja, det är det kanske. Det kanske var dumt. 
Jag vet bara inte hur vi skulle ha gjort. Vi har 
träffat henne vid ett flertal tillfällen och påta-
lat detta utan resultat. Vi har försökt att få till 
stånd en bra dialog. 

Hade det inte varit enklare att klicka på bloggens 
kommentarsfunktion och rett ut begreppen där, 
eller dementerat? Eller skriva en debattartikel?

– Jo visst, det har vi övervägt. Men jag är rädd 
för att om vi börjar blogga mot varandra på 
nätet blir det en pajkastning som inte gagnar 
någon. 

Anna Christina Rutqvist låter sig inte av-
skräckas av btj:s agerande. Hon anser att det 
hon gör på sin blogg och i samtalen med kol-
legor är att betrakta som konsumentupplys-
ning. Hon tycker att brevet från advokatbyrån 
är obehagligt. Det innebär inte att hon tänker 
sluta att prata om Postprojektet.

– Det är inte kul att få ett sådant här brev. 
Personligen tycker jag att det är ett konstigt 
hot men det är väldigt obehagligt. Och det är 
väldigt obehagligt när någon säger att man 
omedelbart ska upphöra med någonting. 
Men att sluta prata med biblioteken i ett stat-
ligt stött projektsammanhang tänker jag inte 
göra. Min chef har inte sagt åt mig att sluta. 

– Man hotar med stöd av marknads-
föringslagen och den gäller näringsidkare. Jag 
har förstås varit hos statsjuristen och frågat. 
Om man marknadsför något måste man vara 
en näringsidkare och jag marknadsför verk-
ligen inte någonting, säger Anna Christina 
Rutqvist.

Möjligen, menar hon, kan det uppfattas 
som att hon marknadsför libris i så motto 
att hon tycker att biblioteken ska reflektera 
över vad man vill ha, vad man behöver och vad 
man får – hur biblioteken på bästa sätt effek-
tivt kan använda de pengar man har. 

Hon menar att det finns anledning till re-

flektion med tanke på att man nu kan få kata-
logposterna via libris på ett helt annat sätt 
än tidigare sedan Malmö och Göteborg gått 
med och med tanke på att det från statens sida 
finns en tydlig ambition om att libris ska bli 
en nationell samkatalog igen.

– Man ska ju veta en sak: biblioteken tycker 
att Bibliografisk service är en oerhört bra 
tjänst. Man är inte alls missnöjd med tjänsten 
men man är missnöjd med priset. Och det vet 
ju btj att man är, säger Anna Christina Rut-
qvist.

Hon uppfattar btj:s agerande som en 
kränkning av yttrandefriheten.

– Jag bara läser btj:s prislista, jag ser de pri-
ser vi får och jag redovisar det och enligt vår 
jurist får jag göra det. Det är i enlighet med 
det projekt vi driver att vi vill reflektera över 
tjänsten. Det är konsumentupplysning, lite 
av den typ som Sverker Olofsson gör i svt:s 
program Plus. Om vars och ens yttrandefrihet 
skulle begränsas av marknadsförings lagen 
hade vi ingen yttrandefrihet, säger Anna 
Christina Rutquist. 

Från btj:s sida driver man också ett projekt 
– det ska vara klart i mars 2010 – där tio biblio-
tekschefer och bibliotekarier ingår med upp-
gift att utvärdera Bibliografisk service, vända 
och vrida på tjänsten för att se om det finns 
något som inte känns meningsfullt att betala 
för, som kan plockas bort och därmed sänka 
priset. btj för också diskussioner med kb om 
samarbete kring posterna och där siktet är in-
ställt på ett gemensamt system.  
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 En ständigt återkommande öns-
kan inom biblioteksvärlden är att 
kunna visa bibliotekets värde, inte 
minst skolbibliotekets betydelse 

för skolan. Julia Karlsson och Lisa Nygrens 
val av uppsatsämne utgår från behovet av att 
argumentera för nyttan av skolbibliotek. Men 
eftersom det är svårt att bevisa exakt vilken 
betydelse skolbiblioteket har, valde uppsats-
författarna i stället att undersöka om och 
hur ett skolbibliotek kan bidra till att skolans 
pedagogiska mål uppfylls. 

Den skola man undersökt har ett eget 
skolbibliotek med en skolbibliotekarie och 
en biblioteksassistent. Biblioteket är öppet 
varje skoldag mellan 7.30 och 15.30, oavsett 
om personalen är där eller inte. Uppsats-
författarna valde att studera hur eleverna i 
årskurs 9 arbetade med ett självständigt pro-
jekt om andra världskriget. De använde sig 
av del tagande observation i skolbibliotek et, 
de gjorde intervjuer med tre elever och in-
tervjuade även skolbibliotekarien och den 
ansvarige läraren. Dessutom gjorde man en 
analys av lärandemålen i kommunens skol-
plan, i ämnes planen för so i årskurs 9 och 
kommunens handlingsplan för skolbiblio-
teksverksamheten. 

Vid terminens början hade skolbiblio-
tekarien undervisning i informationssökning 
och källkritik med eleverna. Inför det aktuella 
projektet kontaktade klassens lärare skolbib-
liotekarien för att diskutera upplägg och in-
riktning och bibliotekarien såg sedan till att 
biblioteket hade relevant litteratur, databaser 
och uppdaterade länkar. Nästan alla elever 
gick till biblioteket i början av projektet för 
att söka information. Oftast använde de sig 
av internet och de sökte helst på Google och 
Wikipedia. De tog också del av böcker som 
bibliotekarien hade tagit fram. Eleverna an-
vände ofta biblioteket som arbetsplats, disku-
terade sina projekt sinsemellan och frågade 
varandra om hjälp. Läraren kom ibland in i 

biblioteket för att följa arbetet och ge stöd. 
Även bibliotekarien följde eleverna och ib-
land diskuterade bibliotekarien med läraren 
hur olika elevers arbete framskred.

Uppsatsen visar att skolbiblioteket tyd-
ligt arbetade för att förverkliga kommunens 
uppställda mål. Biblioteket undervisade sys-
tematiskt i informationssökning och käll-
kritik, gav stöd till skolarbetet och erbjöd en 
möjlighet för eleverna att arbeta självständigt 
och ta eget ansvar, vilket underströks i styr-
dokumenten.

Skolbibliotekarien var också väl insatt i 
elevernas informationsbehov, var kunnig och 
försåg eleverna med relevant material. Biblio-
tekarien var involverad i hela projektet, inte 
bara i början. En elev berättade: ”[Skolbiblio-
tekarien har] hjälpt mig att tänka om gällande 
mitt syfte. Hon hade diskuterat det med min 
lärare när hon sett hur jag jobbade och sen 
hjälpte hon mig med att ändra inriktning.” 

Både läraren och bibliotekarien menade 
att deras gemensamma samarbete fungerade 
bra – det fanns rutiner för hur man förberedde 
och följde projektarbetet. Läraren menade att 
han kunde se att eleverna blev mer källkritiska 
efter bibliotekets undervisning; de använde 
fler källor och förde en djupare diskussion om 
källornas värde.

Biblioteket fungerade också bra som 
arbets plats för eleverna. Det var en öppen och 
välkomnande miljö som möjliggjorde möten 
och diskussion. Biblioteket var en plats för 
självständigt arbete med stöd av bibliotekarie 
och lärare. 

På några punkter kunde dock arbetet för-
bättras ytterligare, enligt Karlsson och Ny-
gren. Till exempel var många elever osäkra på 
vad källkritik var, trots att de fått undervis-
ning i det. ”Jag vet inte riktigt vad källkritik är, 
men det är väl att man ska ha med var man hit-
tat faktan och hur man fick tag i den”, menade 
en elev. Många elever använde sig fortfarande 
främst av Google och Wikipedia och sökte 
inte andra alternativa källor. Flera tyckte att 
det var svårare att hitta information i böcker 
än på nätet. 

De kommunala styrdokumenten betonar 
att eleverna själva ska hitta information och att 
kunskap utvecklas genom praktiska uppgifter 
och aktiv problemlösning. I styrdokumenten 
står det att skolbibliotekarien ska tillämpa 
en aktiv och verklighetsanknuten pedagogik, 
arbeta praktiskt och utgå ifrån individen. 

Oftast hade skolbibliotekarien detta för-
hållningssätt men inte alltid. Istället bedrevs 
delvis en mer traditionell undervisning i infor-
mationssökning och källkritik. Till exempel 
berättade skolbibliotekarien för eleverna om 
sökningar men eleverna fick inte själva pröva 
praktiskt att göra egna sökningar. I samband 
med projektet tog också bibliotekarien fram 
de relevanta böckerna, istället för att eleverna 
på egen hand fick söka i bibliotekets katalog. 
Enligt författarna kan undervisningssättet 
ha bidragit till att eleverna i samband med 
projektarbetet undvek att göra sökningar och 
självständigt leta upp litteratur. 

En delförklaring till problemen var att 
skolans och skolbibliotekets mål inte fanns i 
samma dokument. Uppsatsförfattarna menar 
att samtliga mål borde finnas i ett och samma 
dokument och vara tydligare, mer explicit be-
skriva samarbetet mellan skola och skolbib-
liotek och förmedla en samlad kunskapssyn. 
Dessutom var utvärderingen av hur väl man 
nådde målen bristfällig. 

Uppsatsen visar konkret hur skolbiblio-
teket medverkar till att skolans lärandemål 
uppnås, samtidigt som den pekar på hur 
arbetet skulle kunna bli ännu bättre. I brist på 
kvantitativa metoder för att mäta nytta bidrar 
därför uppsatsen på ett fruktbart sätt till att 
visa bibliotekets betydelse. Tillsammans med 
andra uppsatser med liknande angreppssätt 
– gärna också om andra bibliotekstyper – kan 
uppsatsen bidra till att kommunicera om hur 
bibliotek gör skillnad.  

Julia Karlsson & Lisa Nygren: Vision och 
verklighet. En fallstudie av hur biblioteket på 
Linnéskolan i Älmhult arbetar för att hjälpa 
eleverna nå upp till aktuella lärandemål, 
Växjö Universitet !""#.

Vilken betydelse har skolbiblioteken för skolan? Hur kan skolbiblioteket bidra till att 
skolans pedagogiska mål uppfylls? Det är några frågor som avhandlas i Månadens uppsats. 

Skolbibliotekets  roll i lärandet
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 Bibliotek och bibliotekarier  
 behövs inte längre. Idag kan alla  
 själva söka information på nätet  
 från sina egna datorer. Det är syn-

punkter som dyker upp då och då, särskilt 
i besparingstider och tyvärr även bland be-
slutsfattare. Ute på biblioteken vittnar man 
också om att frågorna till personal i informa-
tionsdisken blivit färre. Det sätter ofta igång 
en negativ utvecklingsspiral med minskad 
bemanning vilket i sin tur leder till ännu färre 
frågor och i slutändan kanske till att informa-
tionsdisken avvecklas helt. En logisk följd kan 
tyckas men är det inte att alltför lättvindigt 
sopa undan en av folkbibliotekens grundläg-
gande funktioner? 

Alla undersökningar visar att förtroendet 
för biblioteken är stort. Vi har en fantastisk 
grund att utgå ifrån men den måste vidare-
utvecklas och stärkas. Är det inte dax att höja 
bibliotekarierösten mot Googlifieringen, 
snutti fieringen, ytligheten, tendensen att nöja 
sig med ”good enough”och stå upp för behoven 
av en mer kvalificerad informationssökning, 
för fördjupning, analys och reflektion?

Bibliotekens identitet har alltid vilat på 
grundpelare som kunskap, kvalitet och opar-
tiskhet. Folkbiblioteken bidrar till kunskap 
på alla nivåer – från att hjälpa skolelever med 
fakta, förse studerande med material, till att 
bistå forskare med avancerade sökningar. 
Biblioteken har aldrig varit styrda av poli-
tiska, religiösa, ideologiska eller kommersi-
ella intressen utan det är användarnas behov 
och allas lika rätt till kunskap som har stått i 
centrum – liksom gratisprincipen. Självklart 
inom bibliotekariekåren, men för andra? Folk-
biblioteken behöver idag aktivt marknadsföra 
sin referensservice – som är befriad från både 
särintressen och annonser, sponsrade länkar 
och avgifter.

Folkbildning för 2000-talet. Alla i dagens 
samhälle har inte digital kompetens, infor-
mationskompetens, mediekompetens eller 
alla de andra kompetenser som behövs i vår 
uppkopplade globala värld. Alla har inte da-
tor, bredband, språk eller förmåga att själv 
söka fram de uppgifter man behöver. Vad vet 
gemene man om affärsidéerna bakom Google, 
om PageRank, sökordsoptimering och olika 
möjligheter att manipulera sökresultat? Vad 
vet man om förutsättningarna för innehållet i 

bloggar, wikis, communities och andra socia-
la tjänster? Om rss-flöden som sprids, fångas 
upp på nya ställen och i nya konstellationer, 
om mash-ups som blandar data från olika käl-
lor till nya tjänster eller om andra verktyg för 
återanvändning av data? 

Många kunskapsproblem är vida eller vaga 
och hjälp att ”förbättra frågan” är en tradi-
tionell bibliotekarieuppgift. Google är en 
sökmaskin som fungerar hyfsat bra för fakta-
frågor men definitivt inte lika bra för hur- och 
varför-frågor. Komplicerade problemställ-
ningar kräver dessutom ofta varierade svar – 
faktabakgrunder, material från olika synvink-
lar, forskningsöversikter eller aktuella rön ur 
tidskrifter. Tryckta källor får inte helt glöm-
mas bort och ibland krävs hänvisningar till 
specialinstitutioner för att lösa ett problem. 
Kort sagt, en hel uppsättning med åtgärder 
där biblioteken har mycket mer att komma 
med än Google.  

Digitaliseringen och dolda webben. Di-
gitalisering är ordet för dagen och tidnings-
rubriker får oss gärna att tro att det bara är en 
tidsfråga innan ”allt” är digitaliserat. Sant är 
att mängder av olika digitaliseringsprojekt 
påbörjats men problemet är just de där orden 
olika och påbörjats. Det finns numera en upp-
sjö av digitaliseringsprojekt, från de gamla 
välkända Gutenberg och Runeberg till Google 
Books gigantiska satsning eller de nyöppnade 
Europeana och World Digital Library. Inte lätt 
att känna till alla och veta var man ska börja 
leta. Det gäller både att hitta bland de digitali-
serade samlingarna och i dem. 

Och även om all världens böcker digitali-
seras är begreppet dolda webben fortfarande 
synnerligen relevant eftersom det finns ett 
stort antal databaser vars innehåll man inte 
når med hjälp av Google; Databaser där man 
själv måste leta sig fram till startsidan och 
utgå från dess speciella sökformulär för att 
kunna söka i dem. Detta gäller inte bara s k 
betaldatabaser utan mängder av fria tjänster, 
t ex Svenska Akademins ordbok, för att näm-
na ett välkänt svenskt exempel. Dolda webben 
kräver fortfarande i högsta grad professionell 
hjälp i form av vägledare som känner till an-
vändbara databaser inom olika områden eller 
har fungerande strategier för att leta sig fram 
till dem. 

Källkritik 2.0. Mängden information på nätet 
fördubblas vart tredje år, och med utvecklan-
det av webb 2.0-tjänsterna består alltmer av 

sådant som produceras av användarna själva. 
Det ställer högre krav på allas förmåga att sor-
tera, filtrera och utvärdera innehållet. Käll-
kritik i webb 2.0-världen kräver betydligt mer 
än att kolla upphovsman (ofta omöjligt). Den 
kräver kunskap om hur olika webbtjänsters 
innehåll genereras samt förmåga att känna 
igen dolda budskap eftersom politiska, reli-
giösa och kommersiella aktörer idag har stora 
möjligheter att föra fram sitt ärende utan att 
det öppet deklareras. 

Som framgått av flera undersökningar, 
t ex rapporten ”Information Behaviour of the 
Researcher of the Future”, är de ”digitala in-
födingarna” inte lika bra på informations sök-
ning och källkritik som de är på att hantera 
datorer och surfa på nätet. Det är emellertid 
inte bara studenter som behöver informa-
tionskompetens utan alla – från grundskole-
barn och uppåt. Informationssamhället ut-
vecklas snabbt och den källkritiska förmågan 
måste utvecklas i samma takt. Bibliotekarien 
har det källkritiska tänkandet i ryggraden 
men bör inta en mer offensiv roll och bli tyd-
ligare när det gäller att peka på skillnaderna 
mellan auktoritetskällor och på sådant som 
simmar runt i bloggsfären – en förändring i 
yrkes rollen men en angelägen sådan. 

Virtuellt referensarbete. Smarta mobiltele-
foner, minilaptops och trådlösa nätverk har 
gjort att vi vant oss vid att alltid ha tillgång till 
allting. För biblioteken gäller det att acceptera 
faktum och snabbt utveckla sin virtuella refe-
renstjänst. Det är bråttom om vi inte ska bli 
helt omsprungna av de kommersiella tjäns-
terna. Många folkbibliotek har påfallande 
anonyma webbsidor där det är svårt att hitta 
de mest elementära kontaktuppgifter eller 
välkomnande uppmaningar att ställa frågor. 
Marknadsför bibliotekets referenstjänst klart 
och tydligt på hemsidan och gör det enkelt 
att ställa frågor på telefon, e-post, chatt eller 
sms. Och – viktigast av allt – behandla fråg-
orna med samma ackuratess som frågorna i 
den fysiska informationsdisken. När det gäl-
ler snabbheten är de kommersiella tjänsterna 
överlägsna men när det gäller kvaliteten på 
svaren har biblioteken mycket att bidra med. 
Ta alla chanser att visa upp bibliotekens möj-
ligheter att ge bättre och mer ”skräddarsydda” 
svar. Utveckla den nationella tjänsten Fråga 
Biblioteket i fråga om tekniska möjligheter 
och svarssnabbhet så att den i högre grad kan 
fungera som komplement och backup till de 
lokala bibliotekens referensservice. 

Det är hög tid att tydligare marknadsföra bibliotekarierna som handledare, guider, vägvisare, 
problemlösare, utbildare och producenter när det gäller informations- och kunskapssökning. 
Det kräver en utökad virtuell närvaro och en mer personlig framtoning, menar Gunilla Fors.
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Kunskapsspridning. Folkbiblioteken bör 
inta en mer uttalad pedagogisk roll när det 
gäller informationssökning och referens-
arbete genom att erbjuda presentationer, 
första hjälpen-tillfällen, regelrätta kurser, 
tips-verkstäder m m. Varför inte kortkurser 
för barn – och föräldrar – för att visa hur hem-
uppgifter kan lösas snabbare och bättre med 
hjälp av databaser som ne, Landguiden eller 
Alex i stället för planlöst sökande i Google? 
Även webb 2.0 lämpar sig utmärkt för biblio-
tekskurser. Visa hur man kan effektivisera sin 
informationssökning genom att prenumerera 
på sökningar, använda rss-läsare eller skapa 
personliga startsidor. Demonstrera verktyg 
och metoder för att organisera och lagra kun-
skapen så den kan återfinnas genom tjänster 
som Delicious, LibraryThing eller Flickr. En 
bonuseffekt skulle utan tvekan bli en föränd-
rad bild av biblioteket: Inte bara ett ställe för 
böcker utan ett modernt kunskapscenter.  

Bjud in intressegrupper och nyckelperso-
ner, t ex lärare, kommuntjänstemän, företa-
gare och journalister till korta presentationer 
eller studiedagar och visa vilken hjälp just de 
kan ha av bibliotekets resurser – och av perso-
nalen. Detta kanske inte är så lätt för mindre 
bibliotek men genom samarbete med grann-
bibliotek bör det kunna fungera. Bygg kun-
skapsnätverk, inrikta er på olika områden och 
låna ”specialister” av varandra för att kunna 
erbjuda så många olika kurser och kompeten-
ser som möjligt. 

Ett danskt folkbibliotek, Randers bibliotek, 
har med stor framgång testat ett pedagogiskt 
koncept som går ut på att man erbjuder en 
mängd olika kurser, allt från öppna introduk-
tionstillfällen till regelrätta anmälningskur-
ser inriktade på informationssökning inom 
olika ämnen eller bruk av sociala verktyg och 
nya webbtjänster. Undervisningen erbjuds 
dessutom både i form av traditionella kurser 
i bibliotekslokalen och via lärplattformen 
Moodle på webben. Man började i liten skala, 
har utvecklat verksamheten efterhand och 
bibliotekets kurser är idag allmänt kända, 
otroligt populära och blir snabbt fullteck-
nade. 

Referensarbete – en social aktivitet. Många 
folkbibliotek bloggar om böcker, film eller 
musik – men varför inte blogga om referens-
arbete? Ge exempel på allt som biblioteket 
faktiskt kan hjälpa till med, visa upp möj-
ligheterna och synliggör bibliotekens dolda 
resurser. Låt bibliotekarierna dela med sig av 
tips på bra nätresurser eller användbara trix 
när det gäller informationssökning – kanske 
t o m i form av podcasts eller screencasts. Ge 
läsarna möjlighet att kommentera och upp-
mana dem att komma med nya frågor! 

Lägg in bibliotekets länktips i Delicious el-
ler andra bokmärkestjänster för att visa upp 

personalens kunskaper om bra informations-
källor. Eller varför inte skapa en wiki med svar 
på de vanligaste frågorna som kommer till 
bibliotekets information? En wiki fungerar 
bra att samarbeta kring och flera bibliotek kan 
hjälpas åt med innehållet. Ett annat möjligt 
samverkansprojekt vore ett nationellt Biblio-
teksforum, lett av bibliotekarier men öppet 
för alla, för frågor och diskussioner kring in-
formation, kunskap och referensproblem av 
alla de slag. Unga människor går inte till bib-
lioteket. De ställer hellre sina frågor i forum 
och communities på nätet där vem som helst 
kan svara. De använder de sociala nätverken 
för att ta reda på saker och tipsa varandra – på 
gott och ont. Det är viktigt att även bibliote-
ken finns med på dessa nya arenor och verkli-
gen visar upp vad de kan hjälpa till med. 

Producera ”kunskapspaket”. Utveckla bib-
liotekswebben till den självklara platsen att 
söka information när det händer något i sam-
hället, stort som smått, tsunamin i Thailand 
eller jordbävningen i Skåne. Se till att biblio-
tekets webbplats tillhandahåller fakta, bak-
grund, artiklar att läsa, länkar till nyhetsblog-
gar eller diskussionsforum m m. Förr gjorde 
vi litteraturlistor, vad gör vi idag? Det finns 
fortfarande behov av vår förmåga att leta fram 
material, värdera, välja ut och sammanställa 
kunskapen på ett överskådligt sätt. I usa talar 
man ibland om ”reference in advance” och av-
ser då en sorts färdiga ”kunskaps paket” med 
fakta och information om aktuella saker; Kun-
skapspaket som präglas av kvalitet, är opart-
iska, fria från reklam – och gratis! Om inte 
annat, bör biblioteken ta hand om de lokala 
och regionala frågorna, för där har Google inte 
så mycket att komma med. Kunskapspaketen 
ska naturligtvis finnas på hemsidan – men kan 
lika gärna pushas i Facebook eller MySpace. 
En arbetsinsats krävs men resultatet kan visas 
upp på många olika ställen. Ett intressant 
norskt exempel är det avslutade projektet 
Sivil flyplass i Rygge. Några norska bibliotek 
gick samman och skapade en speciell webb-
plats där de presenterade bakgrund och fakta, 
olika gruppers synpunkter, nyheter och dis-
kussionsforum kring ett flygplatsbygge som 
engagerade en hel bygd.  

Den här typen av insatser kräver samarbete 
mellan flera bibliotek. Dela upp bevakning 
och arbetsinsats – tidsmässigt, geografiskt 
eller ämnesmässigt – och sedan kan samma 
kunskapspaket spridas från många olika bib-
liotekshemsidor. Det gäller att etablera biblio-
teket som det naturliga stället dit man vänder 
sig – fysiskt eller virtuellt – när man vill utöka 
sin kunskap om något och vara säker på att få 
kvalitet och objektivitet.

Ta hjälp av gratistjänster på nätet för att 
åskådliggöra fakta. Komplettera texter och 
länkar med bilder och videofilmer, illustrera 

bakgrundsinformation med historiska kartor, 
gör specialkartor med hjälp av Google Maps, 
visa upp trender och tendenser med olika 
analys vertyg eller skapa statistiska figurer. 
Visualisera och tydliggör med material som 
ökar förståelsen och passar olika lärstilar.

Marknadsför! Svenska folkbibliotek bör 
snarast utveckla ett gemensamt referens-
servicesystem i stil med det danska Link-
pakken, som erbjuder en fantastisk möjlighet 
att leverera ett prydligt resultat till använ-
daren och samtidigt marknadsföra bibliote-
ket. Slut med missförstådda hänvisningar, 
halvtaskiga printar och handskrivna lappar. 
I Linkpakken förpackas bibliotekets svar på 
ett snyggt, enhetligt och professionellt ut-
format sätt – oavsett om resultatet skrivs ut 
och överlämnas vid informationsdisken eller 
om det skickas via e-post. Systemet har även 
andra fördelar; svaren samlas i en kunskaps-
bank där de kan återanvändas, kompletteras 
och uppdateras.  

Förr var det självklart – och mycket visuellt 
påtagligt – att biblioteket med alla sina böcker 
kunde erbjuda mycket mer information och 
kunskap än den enskilde hade tillgång till 
hemma. Idag, när mycket finns på nätet, är det 
inte så stor skillnad på vad ett mindre biblio-
tek kan erbjuda jämfört med vad alla har till-
gång till från den egna datorn. Skillnaden lig-
ger snarare i förmågan att söka fram rätt kun-
skap för rätt tillfälle och i den professionella 
vägledning och hjälp som bibliotekarierna 
kan erbjuda. Det är hög tid att tydligare mark-
nadsföra bibliotekarierna som handledare, 
guider, vägvisare, problemlösare, utbildare 
och producenter när det gäller informations- 
och kunskapssökning. Detta kräver dock en 
utökad virtuell närvaro och en mer personlig 
framtoning, något som är mycket viktigt i  
dagens webbtjänster. Bibliotekarierna kan 
inte längre gömma sig bakom samlingarna, 
utan måste stiga fram och våga stå för sin 
kompetens, våga visa och undervisa, våga ge 
råd och rekommendationer! Värna folkbib-
liotekens grundvärden men ta dem in i 2.0- 
världen! 

Artikelförfattaren är bibliotekarie på Informa-
tions- och lånecentralen Malmö stadsbibliotek

LÄNKAR:

Information Behaviour of the Researcher of the 
Future: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/
programmes/reppres/gg_final_keynote_//,/0,,..
pdf

Randers bibliotek: http://www.randersbib.dk/
default.asp?page_id=3,/

Sivil flyplass i Rygge: http://edufdaoduf.googlepa-
ges.com/ryggefly.html

Linkpakken: http://linkpakke.dk
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Den nya biblioteksvärlden 
Det har blivit allt längre mel-
lan biblioteksfilialerna i Dan-
mark efter kommunalrefor-

men, och bibliotekens tillstånd och framtid 
debatteras livligt i olika media, ofta i negativ 
ton. På sin webbplats protesterar chefen för 
Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thor-
hauge, mot vad han anser vara snyftreportage 
och ”grædekonescener” över ”biblioteksmas-
sakern”. Han efterlyser i stället en seriös och 
öppen debatt om den strukturförändring 
som skett. I de flesta fall har medborgarna fått 
mer bibliotek för pengarna genom att de bib-
liotek som är kvar har blivit större och bättre, 
även om det finns en smärtgräns för nedlägg-
ningar, skriver han. 

Har biblioteksverksamheten blivit bättre? 
Den årliga statistiken visar positiva för-
ändringar och de kommenteras i Bibliotek 
og Mediers oktobernummer. År 2008 gick 
dansk arna på bibliotek mer än 34 miljoner 
gånger, och på de 16 största folkbiblioteken 
steg antalet besökare med 2,6 %. Det samlade 
utlånet (utlån och omsatta lån) steg med 4 % 
från 2007 till 2008. Den siffran kanske ska tas 
med en nypa salt, eftersom en del av ökningen 
troligen beror på att man nu lätt kan göra om-
lån hemifrån. Tekniken underlättar på många 
sätt. E-mail och sms påminner om lånetiden 
och många låntagare (57 %) använder själv-
betjäningsautomater. Traditionella böcker 
står fortfarande för cirka 83 % av media och 
utgör ungefär två tredjedelar av utlån och 
omlån. 

Folkbiblioteken har, liksom i övriga Nor-
den, fått nya uppgifter och blivit mer och mer 
utåtriktade. Under 2008 ökade t ex läxkaféer, 
läsklubbar, låntagarundervisning, och it-
erbjudanden, och många bibliotek deltog i 
gemensamma nätbaserade projekt (t ex Bib-
lioteksvagten och Litteratursiden.dk). Nya 
försök görs med obemannade bibliotek, nya 
samarbetspartners, utlämningsställen i livs-

medelsbutiker etc. Att forskningsbibliotek-
ens interurbanlån till folkbiblioteken har 
vuxit under 2008 visar att låntagarna ser lan-
dets bibliotek som ett enda stort bibliotek till-
gängligt via nätet, bl a genom bibliotek.dk.

Men alla är inte nöjda och det rapporteras i 
media. Många ute i landet har protesterat då 
deras lokala bibliotek lagts ner. Nedläggning-
arna beror inte alltid på strukturförändringar 
utan på besparingar. Enligt en översikt i Søn-
dag Aftens novembernummer har landets 
kommuner i genomsnitt sparat 2,7 % på kul-
turutgifterna från 2007 till 2009. De konserva-
tiva kommunerna har sparat allra mest, 5,8 %. 
Eftersom alla kommuner samtidigt ökat ut-
gifterna för teater, museer och musik innebär 
det att biblioteken har drabbats extra hårt.

Hur blir det då nästa år? Inte så svårt som 
under 2009, men det finns ingen anledning 
att jubla. Under 2010 kommer bibliotekens 
budgetar att minska med i genomsnitt 0,4 % 
(varierande upp till 14,4 %). Endast sju kom-
muner planerar att höja bibliotekens budget. 
Nedläggningarnas tid verkar där emot vara 
över eftersom endast två kommuner plane-
rar att lägga ner biblioteksfilialer nästa år. 
Med minskad budget innebär det nedskär-
ningar på personal och media. Detta framgår 
av Danmarks biblioteksförenings budget-
undersökning för 2010 som samtliga landets 
98 kommuner svarat på.

Danmarks biblioteksförenings ordföran-
de, Vagn Ytte Larsen, påpekar att besparingar 
rimmar illa med regeringens mål om Dan-
mark som en kunskapsnation.
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Kafkaaktigt 
Böcker och manuskript ef-
ter berömda, döda författare 
tycks bli alltmer ekonomiskt 

värdefulla. Ett exempel är den långvariga tvis-
ten om manuskriptet till Franz Kafkas roman 
Processen. Manuskriptet såldes på Sotheby’s 

auktion 1988 för nästan 2 miljoner dollar till 
en bulvan för tyska regeringen, som depo-
nerade det i Museet för modern litteratur i 
Marbach. Israels nationalbibliotek begär nu 
att det tyska museet lämnar tillbaka original-
manuskriptet till Israel, för att rätta till ”ett 
historiskt misstag”. Lämna tillbaka? Till vem, 
i så fall? Det hela är krångligare än så, skriver 
The Observer (25/10). Sedan lång tid tvistar 
flera om manuskriptet, inte bara Israels na-
tionalbibliotek och museet i Tyskland utan 
också arvingar till Kafkas vän och testaments-
exekutor, Max Brod. 

Max Brod uppfyllde inte Kafkas sista begä-
ran att bränna alla efterlämnade manuskript 
olästa. Då Brod flydde undan nazisterna från 
Prag till Tel Aviv 1939, tog han manuskrip-
ten med sig. Senare donerade han Slottet och 
Amerika till Oxfords universitet, men behöll 
manuskriptet till Processen själv. Då han dog 
ärvde hans väninna Esther Hoffe honom – ett 
arv som det nu tvistas om. Hon sålde bl a doku-
ment och det omtvistade manuskriptet. Släk-
tingar till henne hävdar äganderätten till de nu 
frysta tillgångarna. Israels nationalbibliotek 
menar att Max Brods vilja var att manuskrip-
tet skulle finnas i allmänna arkiv med Israels 
nationalbibliotek som första val, medan Tysk-
land hävdar att köpet gått lagligt till.

%#-#%"&#+

Nytt nationalbibliotek 
Den olje- och gasrika re-
publiken Kazakstan ska 
nu bygga ett nytt natio-

nalbibliotek i huvudstaden Astana. Efter en 
internationell arkitekttävling har den danska 
arkitektfirman BIG fått uppdraget. Biblioteket 
ska få en komplicerad form där de olika ele-
menten bildar ett jättestort Möbius-band och 
byggnaden får en avancerad klimatreglering. 
Biblioteket beräknas vara klart 2014.
(American Libraries 2009:october, Rum 2009:11, 
www.big.dk)

24 !"!#"$%&'(!#)*&% [! : "##!]



[! : "##!] !"!#"$%&'(!#)*&% 25



26 !"!#"$%&'(!#)*&% [! : "##!]

Pelle Snickars, Patrick Vonderau (eds.)
! e YouTube Reader
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YouTubes slogan är 
”Broadcast Yourself ”, 
vilket kan översättas 
med ”Sänd dig själv”, 
något som företaget gör 
möjligt genom att till-
handahålla verktyg för 
videouppladdning på 
nätet. YouTube har blivit 
ett begrepp och är en av 

de snabbast växande webbplatserna någon-
sin. Självklart har detta rönt en hel del upp-
märksamhet.

För den som fortfarande inte besökt You-
Tube ges här en kort sammanfattning. You-
Tube är en webbplats dit alla som har den 
minsta lilla hum om videoredigering (och det 
borde väl gälla nästan alla som använder digi-
talkameror) kan ladda upp videoklipp. Webb-
platsen sjösattes i februari 2005 och grundare 
var tre före detta anställda på it-företaget 
PayPal: Chad Hurley, Steve Chen och Jawed 
Karim. Här laddas nu ca 65 000 videosekven-
ser upp varje dag. Det är allt från musikvideor 
till fi lmer, bortglömda tv-serier, tv-spel med 
mera. Videoklipp laddas upp utan kostnad så 
länge de håller sig inom ett max antal gigabyte 
och en sändningstid som inte överskrider 10 
minuter. Ett annat villkor är att klippen inte 
ska innehålla upphovsrättsskyddat material. 
Resultatet är global exponering och en möj-
lighet för många att få sina ”15 minutes of 
fame”.

Redaktörer för The YouTube reader är Pelle 
Snickars, mediehistoriker, fl itig deltagare i 
mediedebatter, författare till fl era böcker och 
forskningschef vid Kungl. biblioteket (där nu-
mera f d Statens ljud- och bildarkiv ingår) samt 
Patrick Vonderau, professor i Media Studies 
vid Bochums universitet i Tyskland. I boken 
har de låtit trettiotalet akademiker gå loss på 
fenomenet YouTube. Resultatet är mycket 
läsvärt tack vare bidragsgivarnas insiktsfulla 
och analytiska texter där den kritiska inställ-
ningen präglar helhetsintrycket. Infallsvink-
larna väcker frågor gällande både de tekniska 

och sociala aspekterna kring fi ldelning och 
hur detta påverkar våra beteendemönster och 
samhället i stort. De tar också upp medieindu-
strins eskalerande behov av att ständigt fi nna 
nya grepp för att behålla användargrupper 
som visar sig vara allt fl yktigare till sin karak-
tär. Boken ger en mycket bred och allsidig be-
skrivning sett ur olika perspektiv som t ex det 
ekonomiska (Joëlle Farchy, Janet Wasko m.fl ); 
förvaring (Pelle Snickars, Jens Schröter m.fl .); 
det mediala (Richard Grusin m.fl .) osv. 

Det anmärkningsvärda med YouTube som 
plattform för olika aktörer, och som dessa tex-
ter belyser, är hur webbplatsen kryssar mellan 
att vara en blandning av community och kom-
mers. Den är både en industri och ett demo-
kratiskt användardrivet medieverktyg.

*$)+#!+) ,&+-.+)
Malmö stadsbibliotek 

Svante Beckman och Sten Månsson 
(red.)
KulturSverige 2009: problemanalys och 
kulturstatistik
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KulturSverige 2009 är 
en tungt vägande skrift 
både innehållsligt och i 
fysisk mening. Den bas-
tanta folianten placeras 
helst i ett referensbib-
liotek, om något sådant 
fi nns kvar på bibliote-
ken. Faktasamlingen 
borde genast kunna an-

vändas på utbildningar inom kulturområdet. 
Utgivarna defi nierar arbetet som ”en brett 
upplagd årsbok med kunskaper, siffror och 
perspektiv på det kulturpolitiska fältet”. Med 
en sådan hög ambitionsnivån är det inte möj-
ligt att göra kraftsamlingen varje år, möjligen 
vartannat.  

Syftet med boken är dubbelt: dels att analy-
sera problem och utvecklingslinjer inom det 
svenska kulturområdet och dels att presente-
ra aktuell kulturstatistik. Men man kan också 
se den som en översikt över ett forskningsfält, 
som för tillfället spretar åt olika håll. Redak-

tören Svante Beckman påpekar att kulturpo-
litisk forskning är en bristvara, särskilt sådan 
som sträcker sig över de olika konstom rådena, 
över mediegränserna och över akademiska 
disciplingränser. De traditionella kulturäm-
nena, fullt upptagna av innehåll och kreativa 
processer, har inte visat detta område tillbör-
lig uppmärksamhet, påpekar Beckman. Fältet 
har lämnats fritt för exempelvis kulturekono-
mer, medie- och kommunikationsvetare och 
biblioteks- och informationsvetare. 

Som ett resultat av denna intresseriktning 
startade hösten 2007 SweCult. Detta kultur-
politiska observatorium står nu som utgivare 
av årsboken KulturSverige 2009. SweCult är 
organisatoriskt en nationell centrumbild-
ning vid Linköpings universitet och en stor 
del av fi nansieringen kommer från Riksban-
kens Jubileumsfond. Kulturekonomen Emma 
Stenström är ordförande och i styrelsen sitter 
forskare från ”större svenska universitets-
miljöer”. Forskningsinriktningen är tydlig 
och framgår av de trettio artiklar som upptar 
nästan halva boken. Här analyseras kultur på 
längden och bredden i förhållande till politik, 
globalisering, ekonomi, medier, konstnärer, 
fritid och kunskap m m. 

Särskilt intressant fi nner jag övergripande 
artiklar såsom Ants Viirmans och Jenny 
Johannissons om makten över kulturpoliti-
ken. Anders Frenander diskuterar orsakerna 
till att den svenska kulturpolitiken varit så 
pass fattig på ideologiska debatter och kon-
fl ikter och söker förklaringar i den svenska 
historien. Eva Hemmungs Wirtén belyser hur 
känslig balansgången är mellan upphovsmän-
nens legitima intresse av att kunna leva på sitt 
skapande och det likaså berättigade intresset 
av att använda de kulturella resurserna. Om 
upphovsrätten regleras alltför hårt blir an-
vändarrätten försvagad, och det menar Hem-
mungs Wirtén är en förlust för båda parter. 

Den omfattande delen med kulturstatistik 
(nästan 250 sidor) är ett riktigt eldorado för en 
kalenderbitare. Värdefullt är att Sten Månsson 
inleder med en introduktion där de uppen-
bara svårigheterna med den ofta splittrade 
kulturstatistiken diskuteras. En samlad kun-
skapsöversikt är visserligen välbehövlig, men 
området rymmer svåra mät- och defi nitions-
problem som gör att resultaten bör tolkas 
med försiktighet och skepsis. Från mitten av 
1990-talet övergick den offi ciella statistikpro-

YouTubes slogan är 
”Broadcast Yourself ”, 
vilket kan översättas 
med ”Sänd dig själv”, 
något som företaget gör 
möjligt genom att till-
handahålla verktyg för 
videouppladdning på 
nätet. YouTube har blivit 
ett begrepp och är en av 

de snabbast växande webbplatserna någon-

KulturSverige 2009 är 
en tungt vägande skrift 
både innehållsligt och i 
fysisk mening. Den bas-
tanta folianten placeras 
helst i ett referensbib-
liotek, om något sådant 
fi nns kvar på bibliote-
ken. Faktasamlingen 
borde genast kunna an-

vändas på utbildningar inom kulturområdet. 
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duktionen från scb till Kulturrådet. Eftersom 
Kulturbarometern upphörde att utkomma 
2002 är därför en aktuellare sammanställning 
av statistik på området efterlängtad. 

Ambitionen med statistiksammanställ-
ningen har varit att kartlägga kulturområdet 
på bredden och även jämföra Sverige med 
övriga Europa. Därför har ett antal olika sta-
tistikkällor kommit till användning. Här 
fi nns uppgifter om böcker, bibliotek, museer, 
arkiv, fi lm, video, radio och tv samt internet. 
Den sistnämnda medieformen är troligtvis 
bara i början när det gäller inverkan på kul-
tur- och levnadsvanor. Men minst lika cen-
tralt har varit att genom statistiken visa vilka 
kulturaktiviteter som man ägnar sig åt i olika 
åldrar, något som stratifi eras geografi skt och 
socioekonomiskt. 

För att locka med lite uppmuntrande statis-
tik om bibliotek och läsning kan jag avslöja att 
Finland, Danmark och Sverige ligger i topp i 
Europa i fråga om biblioteksbesök. Och Sve-
rige är nummer ett i en mätning av huruvida 
man läst någon bok under de senaste tolv må-
naderna. Överlag ligger svenskarna högt när 
det gäller deltagande i kulturevenemang och 
eget skapande. Månsson poängterar i sina 
slutkommentarer att kulturpolitiken till skill-
nad från utbildnings- och socialpolitiken haft 
en svag koppling till statistikförsörjning och 
forskning. Syftet med KulturSverige 2009 i sin 
helhet är att söka knyta samman dessa trådar. 

Ett genomgående drag i artiklarna är att 
man ser fram emot den kommande Kultur-
utredningen (boken utkom sent år 2008 några 
månader före offentliggörandet av Kultur-
utredningen). Säkerligen har man försökt se 
till att det troligen svårsålda och föga lätt-
smälta verket skulle komma till användning 
när intresset för svensk kulturpolitik borde 
vara som störst. Som underlag för fortsatta 
diskussioner kring det kulturpolitiska fältet 
är det en utmärkt utgångspunkt. Men om 
denna forskning och statistik kan tillföra 
verksamheterna inom de olika kultursekto-
rerna något – det är en annan fråga. Tyvärr är 
min erfarenhet att forskningsintresset i varje 
fall inom bibliotekssektorn är tämligen svalt.

/0))&' 10-0'+)2
Bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap

 På bloggen En okuvlig bibliotekarie 
 läste jag för ett tag sedan om mig 
 själv att mitt ”problem” är ”bok-
 fetischismen”. Detta angående en 

text jag skrivit i Svenska Dagbladet om Aka-
demibokhandelns nya inriktning: alltså den 
som inneburit färre böcker, mer doftljus, saff-
ransskorpor och pappersvaror. En utveckling 
som jag – bortsett från att jag för egen del fi n-
ner den sorglig – tror är fel väg för bokhandeln 
att gå i konkurrensen med nätbokhandlarna. 
Och enligt säkra källor går affärerna ännu 
sämre sedan man slängde ut böckerna och 
plockade in livsstilsmyset – om detta stäm-
mer har jag inte varit helt fel ute. 

Min bokfetischism har jag svårt att se som 
ett problem. Möjligen när nya böcker ska sor-
teras in i de redan överfyllda bokhyllorna. 
Men jag står för att jag gillar pappersboken; 
och att jag föredrar bokhandlar som innehål-
ler böcker i stället för pryttlar som man lika 
gärna kan handla på Åhléns eller Ikea. Kalla 
mig gärna bakåtsträvare, men det ska mycket 
till innan jag börjar med läsplattor. 

Av allt att döma är jag inte ensam. När jag 
för ett tag sedan hade anledning att fundera 
på vad som kännetecknat litteraturklimatet 
under det snart förbipasserade 00-talet var 
faktiskt just ”bokfetischism” ett ord som kom 
för mig. För sällan har väl boken som objekt 
hyllats mer än under det senaste decenniet. 
En bidragande orsak till det är antagligen att 
pappersboken inte längre är en självklarhet. 
Trendanalytiker skulle säkert också tala om 
att ”bildning och bestående värden har bli-
vit allt viktigare i en ytlig och fragmenterad 
värld” (vars ytlighet trendanalytikerna själva 
i hög grad är med och bidrar till). Det vore 
ju fi nt om det stämde, men trender är ju just 
trender och sådana har en tendens att vara 
tämligen övergående. 

Oavsett vad så har det fokuserats på böcker 
i alla möjliga och omöjliga sammanhang: 
Från hippa tidskriften Vice som för några år 
sedan hade ett modejobb med bibliotekarier, 

till att båda de stora Stockholmsmorgon-
tidningarna numera har specialsatsningar på 
böcker varje lördag. Andra exempel är en syn-
nerligen livskraftig småförlagsscen, många 
med evenemang som anknyter till litteratur, 
mängder av bokcirklar och bloggar. Därtill 
kommer att litteratur och bibliotek har blivit 
relativt tunga politiska argument. För att inte 
tala om den fl ärdfulla Sturegallerian i Stock-
holm, som för två år sedan hade ”Litteratur” 
som tema för sin höstmodeskyltning. Pro-
gramtexten handlade om mysiga lässtunder i 
fåtöljen med te och ulliga tröjor.

Mer och mer handlar det om boken som 
objekt, desto mindre om vad som står i den. 
Populära bloggen Bokhora gjorde nyligen en 
tidskrift för Norstedts som var fullproppad 
med böcker, men nästan inte innehöll någon 
litteratur. Det handlade om böckernas om-
slag, om hur det är att få sin bok antagen av 
ett förlag, om att träffa sina författaridoler, 
ja, det mesta kring böcker och läsning utom 
just innehållet. I hippa modetidningen Rodeo 
läste jag för ett tag sedan en recension av Peter 
Weiss Motståndets estetik där skribenten till-
stod att han inte läst en rad av boken, men att 
omslaget var bland det snyggaste han sett.

Var befi nner sig då biblioteken i denna 
trendiga objektifi ering av boken och ”mysi-
fi eringen” av läsningen? Inte märks det 
mycket. Är det något de borde delta i eller helt 
ignorera? Jag vet inte. Men visst fi nns det stäl-
len där ett och annat (bildligt) doftljus inte 
skulle sitta fel. Jag blir beklämd när jag allt-
för ofta ser trötta och inaktuella skyltningar. 
Sist jag var på huvudbiblioteket i Stockholm 
bestod aktualitetsskyltningen av ett rangligt 
bord med några uråldriga böcker om släkt-
forskning på. Man fi ck knappast känslan av 
att befi nna sig mitt i litteraturen. Samtidigt: 
på övre planet i Rotundan, pågick en mode-
fotografering. Det blev en väldigt symbolisk 
bild av läget. Bokfetischismen pågår för fullt 
där ute, och frågan är om inte biblioteken har 
något litet att lära av den, trots allt. 

Annina Rabe
Bokfetischismen 
och biblioteken
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Färre stölder 
i större bibliotek

Efter fl ytten till Kulturens hus har stadsbiblio-
teket i Luleå färre stölder och mindre skade-
görelse. Enligt områdeschefen Ann-Catrine 
Westerberg är orsaken de större och öppnare 
lokalerna i Kulturens hus. 

– Det är så öppet här att det är svårare för 
besökare att gömma sig eller smussla med 
någon bok eller tidskrift, säger hon till Sveri-
ges Radio Norrbotten. 

Tidigare förvarade man de mest åtråvärda 
tidskrifterna i ett låst skåp vilket man inte 
längre behöver göra. 

På fl era håll i landet har bibliotek problem 
med att det stjäls tidskrifter och att besö-
kare river ut sidor ur böckerna. I Sundsvall 
har biblioteket haft sådana problem att man 
övervägt att säga upp prenumerationerna på 
vissa attraktiva tidskrifter. Det rör sig inte om 
något ungdomsproblem utan det är sidor med 
korsord, recept och handarbetsbeskrivningar 
som stjäls ur tidningarna, berättar Ulf Johans-
son, enhetschef i Sundsvall.

– Vi har informerat om problemen i lokala 
medier och hoppas på så sätt kunna ändra ut-
vecklingen något. Folk reagerar väl kanske när 
man hör talas om problemen. 

Samtidigt säger Ulf Johansson att man 
hoppas att stölderna även ska minskas ge-
nom att man börjat med hemlån av tidskrif-
terna. I Luleå hade stadsbiblioteket liknande 
problem men efter fl ytten till Kulturens hus 
har de i stort sett upphört. 

3&

Prisat 
samarbete i Malmö
$%$&%'()*+,%)- Madeleine Du Toit och lära-
ren Evaggelia Papia på tandteknikerutbild-
ningen blir de första som får ta emot Malmö 
högskolas pedagogiska utmärkelse. De har 
nominerats och prisas nu av studenterna för 
sitt utmärkta samarbete. 

– Vårt sätt att jobba borde väl vara själv-
klart för många, men det kanske det inte är? 
Vi hoppas att det här priset kan inspirera till 
fl er och ännu bättre samarbeten, säger Evag-
gelia Papia.

Ur motiveringen: ”Studenterna inkluderas i 
lär- och sökprocessen när det gäller förståel-
se och vetenskaplighet genom ett samarbete 
mellan bibliotek och tandtekniska fallstudier. 
Genom samarbetet uppmuntras lärare och 
bibliotekarier att utveckla sin pedagogik 
och att ta del av varandras kunskaper och 
angreppssätt.”

Priset är, förutom äran, en prissumma på 
!" """ kronor som ska ge möjlighet till ytter-
ligare pedagogisk utveckling.

3&

Ersättningsbibliotek 
efter brand

 Ö.(),/0,-)$' $%$&%'()* har 
hittat nya lokaler att husera i 
efter branden i oktober.  

Det var i mitten av oktober som 
biblioteket i Österfärnebo vid nedre 
Dalälven totalförstördes i en brand. 
Hela huset brann upp när den 
gamla byggnaden från 123"-talet 
eldhärjades. 2 """ volymer och 
datorer till ett värde av två miljoner 
kronor gick upp i rök. Branden 
orsakades av ett elfel i ett proppskåp. 
Bibliotekschefen Åsa Wirén Jonsson 
fanns själv på plats när det brann den 
där kvällen den 12 oktober. 

– Det var oerhört traumatiskt att se 
ett bibliotek brinna, konstaterar hon. 

Även en hembygdsförening 
förlorade sin lokal och allt sitt 
forskningsmaterial i samband med 
branden. 

– Biblioteket har fungerat som en 
samlingslokal för hela byn. Så efter 
branden har nog banden mellan 
invånarna blivit ännu starkare i jakten 
på ett nytt bibliotek. 

Redan innan jul räknar Åsa Wirén 
Jonsson dock att biblioteket ska 
ha fl yttat in i nya lokaler i byn. En 
arkitektritad villa från 1#2"-talet, som 
fungerat som prästgård, blir då byns 
bibliotek för 14 månader framöver.     

– Det blir en politisk fråga om vi ska 
bygga ett helt nytt bibliotek eller om 
det ska bli ett ersättningsbibliotek 
även i fortsättningen. Men hittills har vi 
känt ett kommunalt stöd för bibliotek, 
avslutar Åsa Wirén Jonsson.

3&
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Kultur på recept

I .*5-) .*+ man nu testa om kultur 
kan läka lättare depressioner, 
stress, ångest samt långvariga 

smärtproblem. Det är regeringen som 
satsar en halv miljon kronor på ett 
projekt där Region Skåne ska testa 
metoden i praktiken. Tidigare har man 
prövat metoden inom slutenvården 
och forskning som gjorts visar på goda 
resultat. Kultur har en positiv inverkan 
på patientens hälsa. Försöket med 
”Kultur på recept” på vårdcentralen 
handlar om ordinationer där man 
själv deltar, exempelvis genom att 
fl ertalet gånger delta i en sångkurs 
eller hantverkskurs. Det blir Capio 
Citykliniken Söder i Helsingborg som 
blir först ut med att testa metoden 
inom primärvården. Patienterna 
kan skickas till exempelvis Sofi eros 
slottsträdgård eller Fredriksdals 
friluftsmuseum. Resultaten från 
pilotprojektet ska presenteras innan 
sommaren !"11. 

3&

Årets skolbibliotek

 H+6+&%7.*'&+- i Sta8 anstorp har utsetts till Årets skolbibliotek !""# av Nationella 
skolbiblioteksgruppen. Bibliotekarien Maria Heimer är den som nog kan ta åt sig en 
stor del av äran. Även om hon naturligtvis understryker betydelsen av samarbete för 

ett få till stånd ett lyckat koncept.
– Vi arbetar framgångsrikt på skolan eftersom biblioteket är integrerat och ingen isolerad 

ö. Ledningen är med på tåget. Det är en förutsättning att verkligen kunna se nyttan med ett 
väl fungerande skolbibliotek rent konkret, konstaterar Maria Hemer.   

En stor fördel i arbetet har hon genom att hon tidigare arbetat som lärare på skolan innan 
hon omskolade sig till skolbibliotekarie vid Malmö högskola. 

– Det är nog enklare för mig att få igenom mina läsprojekt bland mina före detta kolle-
gor. De inser verklige fördelarna med att jag undervisar eleverna i informationssökning som 
eleverna sedan kan använda i t ex sina temaarbeten.

Skolans rektor intygar att Maria Heimer har varit med om att bygga upp biblioteket från 
ett bokförråd till ett framgångsrikt skolbibliotek. !""4 utsågs Maria Heimer till Årets skol-
bibliotekarie av Bonnier Carlsen. 

Juryns motivering till utmärkelsen Årets skolbibliotek lyder:
”Hagalidskolan är en skola vars rektor ser skolbiblioteket som ’ett nav som försörjer sko-

lan med kunskaper och läsupplevelser’. Tack vare gemensam planering mellan lärare, bib-
liotekarie och IT-ansvarig genomsyrar skolbibliotekets verksamhet den ordinarie under-
visningen. Detta är också ordentligt reglerat tack vare en väl genomtänkt handlingsplan för 
informationssökning och en tydlig arbetsbeskrivning för skolbibliotekarien”.

Nationella skolbiblioteksgruppen vill genom priset Årets skolbibliotek uppmärksamma 
bra lösningar på problem som hämmar och hotar skolbiblioteken. På många håll för skolbib-
lioteken en tynande tillvaro trots att både läroplaner och bibliotekslag förutsätter välutrus-
tade och professionellt bemannade skolbibliotek. 

Priset, som består av ett författarbesök och en tavla av Sven Nordqvist, delades ut av 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Skolforum i slutet av oktober. 3&

25 miljoner 
till en jämställd 
högskola

13 &0,'.0()- inklusive Sveriges förenade 
studentkårer (./.) har beviljats sammanlagt 
!9 miljoner kronor för insatser som främjar 
en jämställdare högskola. Det är Delegationen 
för jämställdhet i högskolan (7:) – en statlig 
utredning som har tillsatts av regeringen – 
som beviljat statsbidragen.

Lunds universitet tilldelas 1 2"" """ kro-
nor för att vid tre institutioner testa en modell 
för genuscertifi ering. Växjö universitet får 
1 ;"" """ kronor för projektet Jämställdhet på 
villovägar – att strategiskt främja jämställd-
het genom att se över rutiner och arbetssätt 
med rekryteringar och befordringar i samband 
med Linnéuniversitetets bildande vid årsskif-
tet. Linköpings universitet får närmare 1,9 
miljoner kronor för projektet Jämställdhets- 
och genusperspektiv i forskarutbildning och 
Kungliga Tekniska Högskolan (*(<) får drygt 
1,= miljoner för att utveckla en metod för att 
inventera kopplingen mellan kön och faktisk 
arbetssituation. Det är några av de projekt 
som har beviljats statsbidrag av DJ.

Delegationen o8 entliggjorde sina beslut vid 
en pressträ8  på *(< i början av november. 

Delegationen för jämställdhet i högskolan, 
tillsattes av regeringen i början av !""# och 
består av en ordförande, Pia Sandvik Wiklund, 
och sju ledamöter som biträds av ett kansli. 
Delegationen ska stödja insatser och föreslå 
åtgärder som främjar jämställdhet i högskolan. 
Problem som särskilt ska belysas och upp-
märksammas är könsbundna utbildningsval 
till högskolan; minskningen av andelen män 
som söker sig till högre utbildning; skillnader 
mellan kvinnor och män vad avser studietakt, 
avhopp och benägenhet att avlägga examen; 
kvinnors och mäns skilda möjligheter till fors-
karkarriär samt den ojämna könsfördelningen 
på högre tjänster och befattningar inom hög-
skolan.

Delegationen för jämställdhet i högskolan 
ska slutredovisa sitt uppdrag till regeringen 
senast den 1 januari !"11. En delredovisning 
av uppdraget ska vara inlämnat den 1 februari 
!"1". 

!"
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Biblioteksaktivist och Pirat

Finsk biblioteksstrategi

+(( >06&)7+ medborgarna i att gallra ut vik-
tig information, är den viktigaste uppgiften 
för framtidens bibliotek, enligt det fi nska 
dokumentet Bibliotekspolitik !"#$, nationella 
strategiska prioriteringsområden för allmän-
na bibliotek. Det är undervisningsministeriet 
i Finland som står bakom biblioteksstrategin 
som presenterades i slutet av oktober. Ut-
gångspunkten är att säkra medborgarnas 
tillgång till kultur och information även i ett 
nätverksbaserat samhälle. Enligt strategin 
tryggar man medborgarnas kulturella grund-
rättigheter genom att satsa på kvaliteten på 
servicen och genom ökad kompetens hos 
personalen.

I Finland genomfördes nyligen en kommun-
reform med konsekvenser för biblioteken, 
ovanpå detta kom lågkonjunkturen. Flera 
kommuner vill spara resurser och inrikta 
verksamheten till det som tidigare var huvud-
bibliotek, i nedskärningstider hotas också 
fi lial biblioteken. I undervisningsministeriets 
strategi föreslås därför en satsning på bok-
bussar/bokbilar som alternativ eftersom ”de 
betjänar glesbygdsbefolkningen på ett mång-
sidigt och individuellt sätt”.   

Strategidokumentet andas en oro över hur, 
nu när det är kristider, bibliotekens basservice 
ska kunna tryggas och samtidigt möta infor-
mationssamhällets krav. 

Bland annat menar man att det behövs mer 
kunskap i kundservicen: ”Den framtida kvali-
teten på service bestäms med dagens rekry-
teringar av personal. Ett tidsenligt bibliotek 
som erbjuder tryckt och digitalt material och 
som fungerar i fysisk och virtuell omgivning 
ökar konkurrenskraften, framgången och väl-
måendet  i regionerna. Biblioteksutrymmena 
fungerar också som ett informellt lärocenter, 
där man kan göra ett kort besök, vistas och 
bläddra i material samt få vägledning även 
vid krävande informationssökning. I bästa fall 
stöder biblioteken gemenskap, delaktighet 
och kulturell mångfald”. 

Några konkreta åtgärder föreslås däremot 
inte i det här skedet. 

!"

7)- /%-&+-7.>)-.*) biblioteksaktivisten 
Mikael Böök kandiderade i oktober som Pirat-
partiets kandidat (den enda) i kommunalvalet 
i Lovisa i Finland. I Lovisatrakten har partiet 
endast fyra medlemmar. Ynka 12 röster kam-
made han hem och på sin blogg analyserar 
han det dåliga valresultatet bl a med följande 
refl ektioner: 

 ”Piratpartiets själva namn kan ha väckt 
olustkänslor hos många oberoende av kön, 
samhällsklass, ålder eller hudfärg.”

 ”Många intellektuella, för att inte tala om 
människorna i gemen, anar att internetut-
vecklingen är av stor betydelse men inser 
inte, att fi ldelningsfrågan kan vara avgörande 
för framtiden. Begreppen ’internet’ och ’fi ldel-
ning’ täcker i stort sett samma sak. T ex den 
här webbsidan, som jag skriver för att dela 
med mina eventuella läsare, är en typisk fi l. 
Vem äger fi lerna? Vem äger det vi läser? Vem 
äger internet? Att det nu behövs ett parti som 
försvarar Internet i vått och torrt är klart för 
oss som anslutit oss till Piratpartiet men inte 
ännu för allmänheten.”

I sitt valprogram ”Ljuskabel duger, men o8 -
road suger” som till stor del handlar om hållbar 
utveckling och förhållandet mellan stad och 
landsbygd (avska8 a kärnkraften, ökad grad 
av lokal självförsörjning av livsmedel, skydda 
och vårda landsbygden) fi nns också ett avgö-
rande avsnitt om den kommunala demokratin 
i informationssamhället. Den digitala informa-
tionstekniken kan medverka till en ökad grad 
av öppenhet och transparens i den kommu-
nala beslutsprocessen. Det man bör sträva 
efter är bl a fri och öppen programvara i stads-
förvaltningen, skolorna, biblioteken och hälso-
vården, öppen källkod och öppna standarder. 
Vidare vill han stärka stadsbibliotekets roll och 
öka bibliotekariernas infl ytande på stadens 
informationsförvaltning samt ge biblioteket 
större ekonomiska resurser. Valmanifestet 
hade också som förslag att göra mediateket 
i stadsbiblioteket till ett demokraticentrum 
under bibliotekariernas ledning. 

En del av Mikaels Bööks radikala förslag på 
biblioteksområdet presenterades i en intervju 
med honom i $$& nr 3/!""2. 

!"

Valprogrammet och mer läsning fi nns på 
Mikael Bööks blogg http://www.kaapeli.fi /
book/

www.devo.se

Vi skannar, digitaliserar 

och publicerar Sveriges 

kulturskatter.

Tack vare Historiska museet och CatView från 

Devo IT kan du surfa runt bland 415.000 olika 

föremål från istid fram till Gustav Vasa. 
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Besserwisser av Anders Mathlein

 N är den första glitterscensboken, 
den Augustprisbelönade Den ame-
rikanska fl ickan, kom för fem år se-
dan fi ck den hängivna läsare och 

en mängd priser. Den romanen handlar om 
hur en handfull människor – barn, ungdomar 
och vuxna – påverkas i sina liv av den tragiska 
historien om den amerikanska nittonåringen 
Eddie de Wire.  

Eddie hade kommit infl yttande till Trakten 
och år 1969 drunknade hon under oklara om-
ständigheter. Hon föll från Loreklippan ner 
i vattnet vid Andra udden i Buleträsket och 
fastnade i dyn. Mördad?

Tre föräldralösa syskon, simmarfl ickorna 
och tvillingarna Solveig och Rita och tvil-
lingarnas bror Bengt, som bodde med sin litet 
äldre kusin Björn hos den barnkära ”kusin-
mamman”, var ännu barn när tragedierna i 
Trakten kom slag i slag.  Både Bengt och Björn 
var förälskade i amerikanska Eddie. När Björn 
hittades hängd i uthuset fi ck mamman ett 
nytt favoritbarn i träskungen Doris som kom 
att bli fosterbarn i kusinhuset.

Myten om den amerikanska fl ickans liv och 
död är också starkt levande i den nya uppföl-
jande romanen Glitterscenen. Tiden (den verk-
liga och den mytologiska) i båda romanerna är 
framför allt åren 1969, 1989, 2009 och 2012.

I inledningen av Glitterscenen är vi en bit in 
i 2000-talet. Det tidigare rätt bondska Trakten 
håller allt mer på att likna en segregerad för-
ort med kommuncentrum och kiosk mitt på 
torget. 

Bengt har 1989 omkommit i en eldsvåda 
och Rita har sedan länge fl yttat bort från 

Trakten. Men den alltid katastrofnuddade 
Solveig fi nns kvar. Hon arbetar som städerska 
och bor bredvid Randskogen som gränsar till 
det eleganta bostadsområdet Rosengården 2, 
i närheten av den mytiska Vinterträdgården. 
Solveigs brorsdotter Johanna bor med sin 
faster. Johanna kan från hemmet se upp mot 
den inhägnade Rosengården 2. Där i en vinds-
våning, i ett rum som kallas ”Glitterscenen”, 
bor Johannas dagdrömmande och fantasifulla 
skolkamrat Ulla.

Ulla älskar att klä ut sig och spela teater. 
Allra helst vill hon spela den tragedi om ond 
bråd död som hon kallar ”Den amerikanska 
fl ickan”. Men när Johanna och Ulla en gång 
möts i Randskogen berättar en uppskakad 
Ulla om en skrämmande kvinna som hon har 
mött i Vinterträdgården. Några dagar senare 
är Ulla död.

Vänskap är ett stort tema i Glitterscenen. 
Två viktiga karaktärer i den nya romanen är 
inga barn (som vännerna Doris och Sandra i 
den första romanen) utan två ensamma sjä-
lar på 29 år när vi lär känna dem. Den ena är 
Glitterscenens stjärna: prästdottern som blir 
kioskförsäljare, den fl äskiga livsbejakande 
babblerskan Maj-Gun Maalamaa. Den andra 
är hennes medhjälpare, den tysta storögda 
Suzanne Packlén, som kommer att bli pryd-
ligt gift med Maj-Guns bror.

Det melodiska språket i Glitterscenen består 
av allt som behövs för att vi som läsare ska 
våga gå in i våra känslor. Ramsor, joller, larv, 
naiva upprepningar och reminiscenser av 
omkväden från suggestiva och sorgesamma 
folkvisor. Visor som handlar om skälmar som 
försvinner när man inte binder deras händer 
och om de farliga herrarna i hagen. 

Hur ska Glitterscenen – denna mytiska sorge-
sång, denna thriller om mord och självmord 
och sorg, detta språkäventyr – bäst läsas? 

Jag tror: Gnolande, leende och kvidande.
'&)+ 4*&-56) &2.+)

Trakten. Men den alltid katastrofnuddade 
Solveig fi nns kvar. Hon arbetar som städerska 
och bor bredvid Randskogen som gränsar till 
det eleganta bostadsområdet Rosengården 2, 
i närheten av den mytiska Vinterträdgården. 
Solveigs brorsdotter Johanna bor med sin 
faster. Johanna kan från hemmet se upp mot 

Monika Fagerholm 
Glitterscenen
Albert Bonniers förlag
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Föreningsnytt

Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Internationella bokbussen i 
Göteborg är Årets bokbuss!

Internationella bokbussen i Göteborg har tilldelats Svensk Bib-
lioteksförenings utmärkelse Årets bokbuss för sitt angelägna arbete 
att nå medborgare som har ett annat modersmål än svenska.

Juryns motivering: ”Internationella bokbussen är en angelägen 
satsning för att nå medborgare som har ett annat modersmål än 
svenska. Under de två år som den Internationella bokbussen har 
funnits har kreativa metoder använts för att nå dessa målgrupper 
i förorterna, bland annat genom samarbete med ett lokalt bostads-
bolag och via ett ungdomsprojekt. Med hjälp av böcker och andra 
medier på många språk har man nått nya grupper och inspirerat 
både vuxna och barn till läsupplevelser. Internationella bokbussen 
är en bra före bild på flexibel verksamhet som når ut i närsamhället, 
och som visar nya möjligheter att använda bokbussar för att nå 
angelägna målgrupper.”

Den svenska bokbussverksamheten har funnits i över 60 år. Svensk 
Biblioteksförening instiftade priset ”Årets bokbuss” 1998 i sam-
band med att bokbussverksamheten i Sverige då fyllde 50 år. Pris-
utdelningen ägde rum lördagen 14 november då Göteborg tog emot 
vandringspriset,en modell av den första bokbussen i Sverige, från 
fjolårets vinnare Kirunas bokbuss.

I juryn har ingått: Ordförande Sara Bengtsson, Uppsala, Margareta 
Lundberg Rodin, Svensk Biblioteksförening, Lise-Lott Nilsson, Lund, 
Magnus Torstensson, Biblioteksmuseet, Borås samt Ing-Marie Eng-
man Suup, Kiruna, representant från föregående års vinnande bok-
buss.

PAx

Svensk Biblioteks-
förening inrättar 
utvecklingsstöd 
och forsknings-
initierande stöd

Svensk Biblioteksförenings 
årsmöte beslutade på styrel-
sens förslag om inrättande 
av ett utvecklingsstöd och ett 
forskningsinitierande stöd från 
och med 2010. 

Svensk Biblioteksförenings 
styrelse behandlade vid sitt 
möte den 4 november inrikt-
ningen av respektive stöd. 
Syftet med utvecklingsmedlen 
är att stödja utvecklingsarbete 
vid bibliotek och motsvarande 
institutioner. Målet med det 
forskningsinitierande stödet är 
att medverka till att fler forskare 
får tid att skriva konkurrens-
kraftiga forskningsansökningar. 
Utvecklingsstödet uppgår sam-
manlagt till 250 000 kr och det 
forskningsinitierande stödet till 
150 000 kr och kan delas mellan 
flera ansökningar. 

Vi återkommer på förening-
ens hemsida och i BBL när det är 
dags att ansöka om respektive 
stöd. Närmast kommer utveck-
lingsstödet där sista ansök-
ningsdag för första ansöknings-
tillfället är 31 mars. 

Nya rapporter

Svensk Biblioteksförening 
har i november presenterat två 
nya rapporter: Bibliotekslagstift-
ning – perspektiv och exempel 
och Det bokliga kulturarvet – till 
pappersinsamlingen?

I Bibliotekslagstiftning –  
perspektiv och exempel beskriver 
Barbro Thomas den svenska bib-
liotekslagstiftningens tillkomst 
och utveckling. I materialet 
finns även en jämförelse mel-
lan lagstiftningen i Sverige, 
Danmark, Finland, Norge, 
Storbritannien och Frankrike. 
Syftet med rapporten är att ge 
fakta och idéer inför debatten 
om en förnyad bibliotekslag. För 
närvarande pågår Kulturdepar-
tementets översyn av biblioteks-
lagen under ledning av Inger 
Eide Jensen.

Rapporten Det bokliga kultur-
arvet – till pappersinsamlingen? 
behandlar de böcker och andra 
skriftliga handlingar av stort kul-
turhistoriskt värde som finns vid 
bibliotek. Lagstiftningen kring 
dessa handlingar är bristfällig 
och ansvarfördelningen otydlig, 
vilket leder till att omfattande 
samlingar av kulturhistoriskt 
och vetenskapligt oersättligt 
material är oåtkomliga för 
användarna och riskerar att 
förstöras eller förkomma. Syftet 
med rapporten är att belysa 
situationen, för att förbättra 
förutsättningarna för en diskus-
sion om hur frågan kan föras 
framåt. Rapporten är skriven av 
Anna Kåring Wagman vid Svensk 
Biblioteksförenings kansli.

Ovanstående rapporter lik-
som föreningens övriga material 
finns att ladda ned som pdf-filer 
på föreningens hemsida www.
biblioteksforeningen.org. Klicka 
på rubriken Fakta & Forskning.
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Delta i affisch-
utställningen under IFLA

IFLA World Library and Information 
Congress: 76th IFLA General Conference 
and Assembly arrangeras i Göteborg 10–15 
augusti 2010. Svensk Biblioteksförening vill 
stimulera till ett stort svenskt deltagande 
och att svensk biblioteksväsende syns under 
konferensen.

Ett sätt att presentera sitt bibliotek 
eller biblioteksprojekt är att delta i poster-
utställningen där materialet presenteras 
på en affisch som sätts upp på en anvisad 
yta i utställningshallen. Presentationer är 
välkomna i något av de officiella IFLA-språken: 
arabiska, kinesiska, engelska, franska, tyska, 
ryska och spanska. 

Sista anmälningsdag är 12 februari 2010. 
Läs mer på IFLAs hemsida http://www.ifla.
org/en/ifla76/call-for-poster-sessions

Delta i konferensprogrammet / Call for 
Papers
Under IFLA-konferensen så finns det flera 
typer av föreläsningar och seminarier. Dels 
huvudföreläsningar, dels sektionsvisa före-
drag. IFLA består av närmare 50 sektioner 
samt ytterligare några andra typer av 
grupper. Sektionerna styr över sina program 
under konferensen. Några sektioner har nu 
gått ut med Call for Papers. Sektionen väljer 
sedan ut vilka som ska få medverka.

På IFLAs hemsida finns alla sektioners Call 
for papers samlade: http://www.ifla.org/en/
calls-for-papers/216

Det här är bästa sättet att påverka inne-
hållet. Behöver du hjälp med att ta fram ett 
paper finns det på Svensk Bibliotekförenings  
hemsida förslag på ett par erfarna svenska 
IFLA-deltagare som har lovat ställa upp som 
bollplank.

Christina Stenberg, Länsbibliotek Väst-
manland
– IFLA-konferenserna innebär en unik möj-
lighet att kunna träffa kollegor från hela värl-
den och känna att vi alla arbetar för samma 
sak. Genom ett konferensbesök får man nya 
perspektiv på sig själv och den egna verk-
samheten.

Christina Tovoté, Stockholms universitets-
bibliotek
– IFLA är den gemensamma internationella 
arena som finns. Visst finns det brister 
ibland i kvalitén men IFLAs möten innebär 
en chans och möjlighet att få ägna sig åt 
sitt specialområde och träffa internationella 
specialister inom detta område. 

Liselotte Winka, Konstfacks bibliotek
– Konferenserna har program för alla typer 
av bibliotek. I Göteborg kommer till exempel 
IFLAs sektioner för Art Libraries och Library 
Buildings and Equipment att anordna en 
gemensam workshop på Göteborgs konst-
muséum. Som deltagare har man möjlighet 
att gå på en rad intressanta föredrag.

PAx

Välkomna på Medlemsmingel! 

Svensk Biblioteksförening inbjuder alla medlemmar och vänner till mingel och 
buffé torsdagen den 3 december kl 18.00. 
Plats: Talboks- och punktskriftsbibliotekets nya lokaler vid Globen, 
Palmfeltsvägen 5 A. 
Kollektivtrafik: Linje 19 mot Hagsätra, station Globen. Tvärbanan, station Globen
För beräkning av mat och dryck, anmäl dig till kansliet. Fax 08-545 132 31 eller e-post 
fest@biblioteksforeningen.org.
Dessutom: På eftermiddagen den 3 december arrangerar Svensk Biblioteksförening och 
KB ett seminarium om KBs nya uppdrag och den pågående översynen av bibliotekslagen. 
Läs mer och anmäl dig på vår hemsida www.biblioteksforeningen.org

Varmt välkomna!

Därför ska du 
åka till IFLA i 
Göteborg 2010!

I mitten av november träffades ett trettio-
tal svenskar med gedigen IFLA-erfarenhet 
samt några representanter från biblioteks-
föreningarna i våra nordiska grannländer 
för ett första möte med Advisory Board inför 
IFLA 2010 i Göteborg. Vid mötet presentera-
des planerna inför nästa års konferens och 
deltagarna fick möjlighet att komma med 
goda råd och synpunkter inför det fortsatta 
arbetet. 

Vi frågade tre av deltagarna varför man 
som bibliotekarie ska delta i konferensen:

Agneta Olsson, Anders Cato och Margareta  
Törngren diskuterade IFLA-erfarenheter vid  

mötet med Advisory Board.
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Svensk Biblioteksförenings utveck-
lingsråd arbetar på styrelsens uppdrag 
och är viktiga fora för utvecklingsdiskussio-
ner. Gemensamt för alla råd är att styrelsen 
fattar beslut om särskilda uppdrag och anger 
en tidsplan för arbetet. Rådens arbete ska 
dokumenteras i en skriftlig slutrapport som 
lämnas till styrelsen. Det är också förening-
ens styrelse som behandlar och beslutar om 
de förslag som råden tar fram.

Svensk Biblioteksförenings styrelse har 
fattat beslut om att inrätta tre utvecklings-
råd för 2009/10:

struktur

Vi söker nu medlemmar som är intresserade 
av att ingå som ledamöter i de olika råden. 
Det handlar om att avsätta tid för fyra till sex 
möten under det kommande året. Kansliet 
bistår med sekreterarresurser.

Här nedan får du en bild av uppdraget 
för respektive utvecklingsråd. Anmäl ditt 
intresse senast den 8 december genom att 
skicka ett mail till Wiviann Wilhelmsson på 
föreningens kansli, e-post ww@biblioteksfo-
reningen.org.

Rådet för bibliotekens 
tekniska infrastruktur

Bakgrund
Många av de biblioteksfrågor som diskuteras 
just nu berör olika tekniska infrastrukturlös-
ningar. Infrastrukturrådet har tillsatts av sty-
relsen för att fördjupa föreningens kunskaper 
om hur olika tekniska lösningar kan förbättra 
biblioteksarbetet och hur föreningen bäst kan 
bidra till att frågorna förs framåt. 

Uppdrag
Rådet ska genom omvärldsbevakning göra 
en lägesbeskrivning med internationellt per-
spektiv och där ”best practice” lyfts fram. 
Lägesbeskrivningen ska till exempel ta upp 
vilka centrala tjänster som finns, hur ut-
vecklingsplanerna ser ut, vilka genomförda 
och aktuella utvecklingsprojekt som finns, 
vilka organ som diskuterar dessa frågor, 
samt vilka utvecklingsmiljöer och vilken 
kompetens som finns centralt, regionalt och 
lokalt. Rådet ska utifrån lägesbeskrivningen 
identifiera angelägna utvecklingsområden. 
Arbetet ska fungera som ett underlag för 
föreningens styrelse när den tar ställning 

till Kungl. bibliotekets aviserade uppdrag att 
ta fram en plan för ett utökat ansvar enligt 
kulturpropositionen.

Tidsplan
Under vintern och våren 2010 görs omvärlds-
bevakning och lägesbeskrivning, medan res-
ten av 2010 ägnas åt att identifiera utveck-
lingsområden.

Rådet för 
driftsformsfrågor

Bakgrund
Många kommunala verksamheter har idag 
alternativa driftsformer. Biblioteksförening-
en vill med hjälp av Driftsformsrådet fördjupa 
sin kunskap om och föra en diskussion kring 
för- och nackdelar med olika driftsformer på 
biblioteksområdet.

Uppdrag
Styrelsen har gett rådet i uppdrag att följa 
frågan om biblioteksentreprenader samt 
förelägga styrelsen ett förslag till beslut om 
ställningstagande i frågan. Det kommer 
bland annat att ske genom en inventering av 
de biblioteksverksamheter som i dag drivs 
på entreprenad, en sammanställning av den 
forskning som finns på området och en inter-
nationell utblick. Rådet kan tänkas komma 
att göra studiebesök, studera befintliga av-
tal eller anordna en hearing i frågan. Rådet 
kommer även att titta på vilka erfarenheter 
som finns från andra områden som drivs på 
entreprenad. Utifrån detta  kommer rådet 
att förelägga styrelsen ett förslag till beslut 
angående ställningstagande i frågan. I ett 
andra steg kan rådet eventuellt arbeta fram 
checklistor med krav och viktiga saker att 
tänka på inför en upphandling, dels för en 
kommun inför en eventuell entreprenad, 
dels för en tänkt entreprenör. 

Tidsplan
Rådet beräknas starta sitt arbete vid års-
skiftet 2009/2010 och förelägga styrelsen ett 
förslag till hösten 2010.

Rådet för forskning och 
utveckling 

Bakgrund
Årsmötet 2009 beslutade att öka föreningens 
insatser inom forsknings- och utvecklings-
området från och med 2010. Som ett led i 

detta arbete behöver föreningen tydligare 
formulera sin hållning i forskningsfrågor. 
Föreningen har tidigare förbättrat sin kun-
skap om vilken forskning som pågår samt 
vilken forskning som fältet skulle vilja se i 
rapporten Taggning och chick lit och i Delfi-
undersökningen På säker grund, men har dä-
remot inte tagit ställning till vilken forskning 
man ser ytterligare behov av.

Uppdrag
Rådets ska bevaka biblioteksrelevant forsk-
ning, följa upp Delfi-studien och Taggning och 
chic lit, framhålla för biblioteken angelägen 
forskning, identifiera områden där det pågår 
mindre forskning samt peka ut inom vilka av 
dessa områden som föreningen gärna skulle 
se mer forskning och hur föreningen kan 
kommunicera detta till ansvariga personer 
och institutioner på bästa sätt. Styrelsen har 
gett rådet i uppdrag att formulera ett förslag 
till en forskningspolicy för styrelsen att ta 
ställning till. 

Tidsplan
Under våren kommer rådet bland annat att 
sätta sig in i forskningsläget. Under hösten 
påbörjas arbetet med att formulera förslag 
till rekommendationer och ståndpunkter.

Vill du anmäla ditt intresse, veta mer 
eller har du frågor?
Kontakta Wiviann Wilhelmsson på förening-
ens kansli, tel 08-545 132 32 eller e-post 
ww@biblioteksforeningen.org.
På vår hemsida www.biblioteksforeningen.
org hittar du aktuella uppdrag.
Svensk Biblioteksförening, Box 70380, 107 24 
Stockholm

Vi söker ledamöter till föreningens nya utvecklingsråd!

Dags att betala 
medlemsavgiften för 
2010

I slutet av november fick alla medlem-
mar brev med medlemsaviseringen för 
2010. Om du inte fått ditt inbetalnings-
kort i mitten av december kan det bero 
på att vi har fel adressuppgifter till dig i 
medlemsregistret. Har du frågor eller vill 
ändra adress - kontakta Eva Silverplats 
på föreningens kansli 08-545 132 30 eller 
e-post es@biblioteksforeningen.org



[! : "##!] !"!#"$%&'(!#)*&% 35

Kalendarium
 

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

3 december, Stockholm
Medlemsmingel
Svensk Biblioteksförening inbjuder 
alla medlemmar och vänner till min-
gel torsdagen den 3 december från kl 
18.00. I år träffas vi i TPBs nya lokaler 
vid Globen i Stockholm. 
Anmäl dig genom att skicka ett mail 
till fest@biblioteksforeningen.org
Arr: Svensk Biblioteksförening

3 december, Kulturens servering, 
Lund
Open Access - din mandel i 
julgröten
Pubkväll med Open Access. 
Åravslutning med regionförening Syd. 
Jessica Lindholm, Digitala informa-
tionstjänster på Malmö högskolas 
Bibliotek och IT, och Helena Stjern-
berg, Ferring Läkemedel Danmark, 
berättar på ett lättillgängligt sätt om 
hur Open Access funkar, hur och var 
du hittar artiklarna och hur man som 
bibliotekarie kan jobba med Open 
Access-frågor.
Arr: Regionförening Syd och SFIS
Mer info: 
www.biblioteksforeningen.org

3 december, Stockholm
Bättre stöd och samverkan
Välkomna till en eftermiddag med 
information och diskussion om 
Kungl. bibliotekets nya uppdrag. 
Kulturpropositionens förslag innebär 
att KB, utöver sitt huvuduppdrag 
som forskningsbibliotek, får ett sär-
skilt uppdrag att svara för nationell 
överblick, främja samverkan och 
driva på utvecklingen inom vissa 
övergripande biblioteksfrågor. Svensk 
Biblioteksförening och KB arrangerar 
därför en eftermiddag där KB pre-
senterar hur de kommer att arbeta 
vidare med uppdraget. Dessutom 
diskuteras den pågående översynen 
av bibliotekslagen. På kvällen är 
alla medlemmar välkomna till en 
annan biblioteksmyndighet: Talboks- 
och Punktskriftsbiblioteket, där vi 
arrange rar årets medlemsmingel.
Anmäl dig genom att skicka ett mail 
till fest@biblioteksforeningen.org
Arr: Svensk Biblioteksförening och 
KB
Mer info: 
www.biblioteksforeningen.org
 

4–5 februari, Eskilstuna
Verksamhetsutveckling på 
sjukhusbibliotek
Vill du som arbetar på sjukhusbib-
liotek träffa kollegor för att utbyta 
erfarenheter och diskutera verk-
samhetsutveckling? Vilken roll har 
t.ex. sjukhusbiblioteken för imple-
menteringen av EBM inom skilda 
landsting? Vilken relation har de till 
FoU-verksamheten? Efterfrågar de 
landstingsanställda främst tryckta 
medier eller e-resurser numera? 
Finns patientverksamheten kvar? 
Detta och många andra frågor kom-
mer med stor sannorlikhet ventileras 
på denna konferens.
Arr: Sjukhusbiblioteken i Sörmland 
och Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.landstinget.sorm-
land.se/Sjukhusbiblioteken

10–11 februari, Ulricehamn
Small and Proud, Change Through 
Action
Ulricehamns bibliotek står inför en 
omgestaltning. Enligt de politiska 
målen ska stadsbiblioteket fl yttas till 
mer ändamålsenliga lokaler. Men hur 
ska framtidens lokala biblioteksverk-
samhet se ut? Jobbar Du med folk-
biblioteksfrågor? Hur skapar vi mor-
gondagens folkbibliotek? Vilken roll 
ska biblioteket spela i lokalsamhäl-
let? Hur blir det lokala biblioteket en 
global plattform? Hur kan internatio-
nell samverkan bidra till utvecklingen 
av svenska mindre bibliotek? Hur kan 
en nyskapande biblioteksverksamhet 
bli en lokal utvecklingsfaktor?
Arr: Kulturförvaltningen i Ulrice-
hamns kommun, Kultur i Väst 
Regionbiblioteket och Svensk 
Biblioteksförening.

15–16 mars, Umeå
”Men den var ju min!” – Om ny 
mediaförmedling och upphovsrätt
Ändrad syn på upphovsrätten, bokens 
nya manifestationer och bibliotekens 
strategier för att möta dessa föränd-
ringar är teman för konferensen. 
Eva Hemmungs Wirtén, professor i 
biblioteks- och informationsveten-
skap, Carl-Erik Engqvist, konstnär, 
och Pelle Snickars, forskningschef på 
KB, belyser upphovsrätten ur olika 
aspekter. Sociala medier och den 
virtuella världen Second Life tas upp. 
Håkan Plith från Studentlitteratur 
och Eric Schüldt från Sveriges Radio 
behandlar bokens framtid i sina 
föreläsningar. 

Arr: Informations- och lånecentralen 
Umeå, Umeå stadsbibliotek, Länsbib-
lioteket i Västerbotten, Umeå univer-
sitetsbibliotek, Svensk Biblioteksföre-
ning och Svensk Biblioteksförening, 
Regionförening Västerbotten

14–16 april, Halmstad
Frihet, jämlikhet, facebook - 
Framtid för folkbiblioteken
Halmstadskonferensen 20-års-
jubileum
Arr: Regionbibliotek Halland m fl 

10–15 augusti, Göteborg
IFLA 2010
IFLA World Library and Informa-
tion Congress (WLIC) kommer att 
arrange ras i Göteborg 10–15 Augusti
Arr: IFLA, Svensk Biblioteksförening, 
KB, Biblioteken i Göteborgsregionen 
m fl 
Mer info: www.ifl a.org



B  Posttidning
Biblioteksbladet
Box +,-.,, /,+ 01 Stockholm

Kontakta oss - så berättar vi mer.

Om Axiell Arena
Axiell Arena är bibliotekets verkstad för att bygga och driva det 
virtuella biblioteket. Man definierar själv hur bibliotekets webb-
plats ska se ut och med vilka funktioner. Produkten bygger på 
Open Source - vilket ger biblioteken stor flexibilitet att integrera 
med nya tjänster och andra medier. Axiells samarbete med 
FörlagEtt och Öppna bibliotek är exempel på det.

Läs mer om Axiell Arena på www.axiell.se

Lerums bibliotek var först med att publicera Axiell Arena för allmänheten. Tyresö 
bibliotek blev nummer två i Sverige och fler är på gång... Ja, faktiskt är det redan 27 
bibliotek som har valt Axiell Arena – marknadens bästa webblösning.

Axiell Arena är bibliotekets nya webbplats, den virtuella filialen, som ger användaren 
möjlighet att interagera och kunskapsdela på ett modernt sätt. Biblioteket kan därmed 
nå nya användare och positionera sig. 

Marie Stenäng, IT-bibliotekarie och 
projektledare på Lerums Bibliotek säger:
”Axiell Arena är bibliotek 2.0. Förutom 
det snygga och lättbegripliga gränssnittet 
kan våra låntagare guida och inspirera 
varandra till härliga läsupplevelser och 
nyttiga kunskaper. Axiell Arena ger oss 
många nya möjligheter”.

Lund 046 270 04 00

Göteborg 031 710 29 50

www.axiell.se

 Axiell Arena ...
     ”ger oss många nya möjligheter”


