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Våren har nästan kommit till Stock-
holm och med den det där kalla, 
grälla och avslöjande solljuset som 
lite ogästvänligt sticker i ögonen och 
får en att kisa. Det blåser snålt så där 
som det brukar göra de där första skäl-
vande dagarna när våren liksom tve-
kar. Passerar St Claras kyrkogård på väg tillbaka 
till jobbet efter lunchrast. Noterar människor i en 
lång ringlande kö. Försöker med blicken greppa 
var den börjar och framför allt vad målet är och 
det tar en stund innan jag inser att målet – det är 
ett gratis mål mat. De är många som köar. Som är 
hungriga.

I Sverige 2012 är det inte bara den trevande 
våren som bidrar till att det blåser snålt. I en ny-
ligen publicerad och ganska uppmärksammad 
rapport från Rädda Barnen läser jag att barnfat-
tigdomen har ökat sedan 2008 och den fortsätter 
att öka (Barnfattigdomen i Sverige 2012). Jag ska 
erkänna att jag alltid skruvar lite besvärat på mig 
inför ordet barnfattigdom. Om barn är fattiga så 
beror det väl på att de vuxna är fattiga och/eller 
att den institution som ska träda i de vuxnas ställe 
är bristfällig eller rent av icke-existerande? Men 
vi talar inte om vuxenfattigdom. När barns vuxna 
är fattiga talar vi snarare om utanförskap – ett an-
nat knepigt ord eftersom det dels antyder att man 
har ett val, dels blir en eufemism för en mängd 
problem varav att vara fattig är ett.

Rädda Barnen som alltså självt talar om barn-
fattigdom ger mig åtminstone lite rätt: ”Fattig-
dom i Sverige är enligt Rädda Barnen andelen 
barn i familjer som får socialbidrag och/eller har 
låg inkomststandard. Det innebär att inkom-
sterna är lägre än vad som behövs för att täcka de 
nödvändiga kostnaderna.”

Det är framförallt tre grupper av barn som är 
särskilt utsatta och som inte har nåtts av den all-

männa välfärdsutvecklingen: barn 
med utländsk bakgrund, barn i stor-
städernas förorter och barn till ensam-
stående. Skillnaderna är också stora 
mellan de fattigaste och de rikaste 
grupperna av barn, mellan kommuner 
och mellan stadsdelar i storstäderna. 

2009 utgjorde andelen barn i hushåll med 
fattiga vuxna (låg inkomst och med försörjnings-
stöd) i Malmö 7,9 %, i Göteborg 5,7 % och i Stock-
holm 3,3 % (den värsta barn/vuxenfattigdomen 
blir i allt ökande utsträckning ett storstadspro-
blem). Barn som lever i fattiga hem (”ekonomiskt 
utsatta” – jag har svårt för den termen också…) 
löper tre gånger så stor risk att bli slagna (våld 
i hemmet) och 50 % större risk att bli mobbade i 
skolan. Deras möjligheter (och rätt, enligt Barn-
konventionens Artikel 31) till fritid är kanske be-
gränsade eftersom de inte kan följa med till sim-
hallen, ta del av musikskolans verksamhet, gå på 
bio med kompisar, dvs verksamheter som kostar 
pengar som familjen inte har.

Vad har då vuxen/barnfattigdom med biblio-
tek att göra? Ja, allt och ingenting. 

Ingenting, eftersom biblioteken knappast kan 
fylla hålen efter en ekonomisk familjepolitik som 
havererat. Ingenting, eftersom varken böcker 
eller bibliotekarier skyddar mot slag, skolmobb-
ning eller för den delen mättar magar.

Allt, eftersom biblioteket till skillnad från sim-
met, musikskolan och bion är gratis. Allt, efter-
som det kan vara en fristad – en kravlös plats för 
i bästa fall lite gemenskap och trygghet. Allt, där-
för att barnen där kan möta andra vuxna. 

Allt det där kan biblioteken vara om man bara 
når dem som behöver det mest. 

Ett vindskydd när det blåser snålt.

Stockholm den 20 mars 2012

Förord Henriette Zorn
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Nu kan du enkelt se några av alla smarta funktioner i Mikromarc 3! 
Skanna QR-koden eller gå in på www.youtube.com/mikromarc 
för att inspireras av fi lmen ”Upplev skillnaden med Mikromarc 3”!

Upplev skillnaden med ett smartare 
och smidigare bibliotekssystem 

Lätt att redigera texter och menyer i Webbsök. 
Modernt gränssnitt med interaktiv hjälpfunktion. Sökning 

i katalogen fungerar även på ord som till exempel INTE, UTAN och 
OCH. Få förslag på adress och postnummer när man lägger till ny lån-

tagare. Licenser för SMS, Periodika och Fjärrlån ingår. Smarta kopp-
lingar mellan låntagare och exemplar. Träfflistan i Webbsök går att 
sortera på författare, titel, år etc. Man kan välja vilka kolumner 

som ska visas i katalogens träfflista. Visar vilken serie en titel ingår 
i redan i träfflistan. Förhandsgranska kvitton och aviseringsmallar. 
”Sök medan du skriver” vid katalogsökning. Mikromarcs medde-

landefunktion skickar alla typer av meddelanden (e-post, SMS och 
brev) på samma gång. Enklare att katalogisera egna poster. Inköps-
funktionen skiljer på beställt och inte beställt. Smidig integration 

mot LIBRIS fjärrlån. Tidsbesparande hämtning av poster 
från LIBRIS.

Mikromarc 3
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Konkreta åtaganden måste prioriteras framför en nationell biblioteksstrategi. Det säger den nya riksbibliotekarien 
som vill att kb ska bli bättre på intern kommunikation och på att framhålla det man faktiskt gör. 

Av MArieLouise sAMueLsson

Framtiden viktig – 
men samtiden viktigast
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som vill att kb ska bli bättre på intern kommunikation och på att framhålla det man faktiskt gör. 

Av MArieLouise sAMueLsson

– Jag skulle vilja se 
att KB blir ett bredare 
bibliotek, inte längre 
så mycket ett Stock
holmsbibliotek. När 
mitt förordnande går 
ut har vi förhopp
ningsvis en funge 
rande eplikt, säger 
Gunilla Herdenberg, 
nytillträdd riksbiblio
tekarie. 

 Gunilla Herdenberg använder ett egen- 
 påhittat uttryck,”ambivalerande”, för att  
 beskriva sina första veckor som riksbiblio- 
 tekarie. 

Hon inledde med en ledighet som hon ansåg nödvän-
dig, ett slags karens i övergången från att vara chef för 
Avdelningen för nationell samverkan till att leda hela 
nationalbiblioteket. Ledigheten innebar resor mellan 
Stockholm och fritidshuset på Österlen men också en 
del timmar på kb, alltså kan man tala om ambulerande. 

Ambivalensen då? Nej, hon förmedlar ingen tvek-
samhet inför det nya jobbet, även om det aldrig är 
okomplicerat när högsta chefen rekryteras internt med 
den risk det innebär att bli alltför förknippad med sin 
gamla avdelning.

– Och tvärtom, att ens gamla avdelning känner sig 
styvmoderligt behandlad. 

Att Gunilla Herdenberg redan fanns på kb var också 
skälet till att hon inte sökte jobbet.

– Det kanske låter förmätet, men jag tänkte att de vet 
ju var jag finns. 

I december förra året kom så förfrågan från Utbild-
ningsdepartementet och formellt utsågs hon 1 mars i år. 

Man skulle ju kunna tänka sig att riksbibliotekarie-
jobbet inte lockade med tanke på kb:s omvittnade pro-
blem, senast dokumenterade i Statskontorets myndig-
hetsöversyn. 

– Inifrån kb ser man det mer nyanserat. Det finns 
mycket som är bekymmersamt men samtidigt är det 
inte så svårt, sett till hela myndigheten.

Hon tycker också att Statskontorets rapport delvis 
var ”onödigt sträng”.

– Jag är förvånad över att man drog så långtgående 
slutsatser och att de hade synpunkter på politiken. 

Slutsatsen att kb:s utvidgade uppdrag borde avgrän-
sas och vara underordnat service till universitet och 
högskolor är ett sådant exempel. Gunilla Herdenberg 
har därför försäkrat sig om att Utbildningsdepartemen-
tet inte tänker gå på Statskontorets linje.

– I så fall hade jag nog varit väldigt tveksam till att bli 
riksbibliotekarie, säger hon och fortsätter: 

– Uppdraget är en bra idé, men utan tvivel kräver det 
en balansgång eftersom det kan bli hur stort som helst. 
Man ska också komma ihåg att varje kommun är oer-
hört självständig när det gäller beslut om biblioteks-
frågor. Det vi kan göra är att hjälpa till med det som är 
kostsamt som digitalisering och nationell katalog.

Och så den inte helt lätthanterliga frågan om en na-
tionell biblioteksstrategi? 

– Det är synd att vi inte från början tog ner det på jor-
den. Att formulera en biblioteksstrategi kan absolut 
rymmas i kb:s uppdrag, men vi har mycket annat att 
göra som måste prioriteras – konkreta, praktiska saker 

som statistiken, biblioteksplanerna och den nationella 
katalogen. 

Hon menar att det är viktigt för kb att mer framhålla 
det man faktiskt gör, istället för att bli alltför upptagna 
av vad man ännu inte har åstadkommit.

– Det är gott och väl att prata framtid, men det vikti-
gaste är ändå samtiden. 

Gunilla Herdenberg säger vidare att ”brytningstid” 
kan låta som en klyscha, men att det otvivelaktigt är 
precis det som råder i bibliotekssektorn och att det bli-
vit normaltillståndet. 

– Jag kommer ihåg när man började diskutera hybrid-
biblioteket under 1990-talet och då beskrev ett tillstånd 
som skulle vara långvarigt, kostsamt och svårt kompe-
tensmässigt. Det lever vi fortfarande i och det kommer 
att fortsätta länge – att vi har både papper och det digi-
tala att hantera. 

När nämnda diskussion kom igång hade hon själv 
hunnit en bit på sin bibliotekariebana. Yrkesvalet var i 
princip klart redan i sjuårsåldern. Mamman var biblio-
tekarie (i Smålandsstenar) vilket innebar en i hög grad 
positiv bild av biblioteksrummet. Och det hjälpte inte 
att yrkesvägledaren varnade för att det inte fanns några 
jobb. 

– Jag gick ut Bibliotekshögskolan 1985 och då räknade 
ingen med fast jobb, vi sprang från vikariat till vikariat.

Gunilla Herdenberg har ”aldrig sett sig som någon 
utpräglad folkbibliotekarie”. Första tjänsten hade hon 
på Chalmers tekniska högskolas arkitekturbibliotek, 
hon hann också med ett vikariat på Östra Sjukhusets 
bibliotek för medicinsk litteratur innan det blev folk-
bibliotek i Bromölla. 

– Det var en fantastisk skola i biblioteksverksamhet, 
tiden var så lärorik.

Hon blev snabbt chef, trivdes med att arbeta nära 
poli tiken och ingå i kommunens ledningsgrupp. Efter 
tio år i Bromölla rekryterades hon till Lund och stads-
biblioteket, vilket ledde till styrelseuppdrag i Lunds 
universitetsbibliotek och i Svensk Biblioteksförening. 

– Biblioteksföreningen betydde mycket, det var i den 

”Inifrån KB ser man det mer 
nyanserat. Det finns mycket som 
är bekymmersamt men samtidigt 
är det inte så svårt, sett till hela 
myndigheten.

→
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styrelsen jag lärde mig att se biblioteken som samhälls-
resurs och en viktig hörnsten i demokratin. 

I Svensk Biblioteksförenings styrelse träffade hon 
också Gunnar Sahlin, som erbjöd henne att komma till 
kb. Idag beskriver hon sin företrädare som inspireran-
de, ”jag har hela tiden trivts jättebra med Gunnar”. 

På kb, dit hon kom 2007, blev hon chef för dåvarande 
BibSam som hon döpte om till Avdelningen för natio-
nell samverkan. 

– Jag undrade först över hur jag skulle bli mottagen av 
företrädare för universiteten och högskolorna eftersom 
jag inte kom ur deras led, men det blev inga problem. 

Jag frågar om det missnöje och den kritik mot led-
ningen av kb, som framkommit bland annat i medarbe-
tarenkäter. 

Gunilla Herdenberg tycker inte att det är så konstigt 
med missnöje och oro med tanke på utökning av upp-
draget och myndighetssammanslagning (med slba). 

Vad gäller Statskontorets påpekande om bristande 
styrning och ett kb som i praktiken består av flera åt-
skilda organisationer håller hon med. Det behövs bättre 
intern kommunikation. 

– Man måste tala mer med varandra, det har vi inte 
gjort tillräckligt hittills. Nu behövs strategiska samtal 
med en tydlig gemensam agenda istället för att alla sit-
ter upptagna med sitt. 

För egen del ser hon det som nödvändigt att lära sig 
om samlingarna och om det audiovisuella. Hon börjar 
därför med att praktisera på kb:s olika enheter. 

Gunilla Herdenberg, som har varit chef i biblioteks-
sektorn sedan hon var 30 år, vet att hon knappast kan 
räkna med någon bekymmersfri tillvaro som Rb. 

– Jag har varit med om svåra saker som chef under 
åren, men jag har också utvecklat fingertoppskänsla för 
när saker är möjliga att genomföra. Jag har inte bråttom 
men jag drar mig inte för att göra det jag måste. 

När vi talas vid är hon glad, uppsluppet överväldigad 
av mängden blommor och grattismejl efter utnämning-
en till Rb. Jag frågar om hon allmänt ser sig som en po-
sitiv person. 

– Ja, det är jag nog, men inte onödigt positiv. Jag kan 
vara ganska krass också. 

Vad hoppas hon då kunna åstadkomma under sin tid 
som riksbibliotekarie? 

– Jag skulle vilja se att kb blir ett bredare bibliotek, 
inte längre så mycket ett Stockholmsbibliotek. När mitt 
förordnande går ut har vi förhoppningsvis en funge-
rande e-plikt. Vi kan ta emot och tillgängliggöra det e-
burna materialet, vi har digitaliserat betydligt mer av 
vårt material och har välfungerande bibliotekssamver-
kan. 

Det omvända, ett worst-case-scenario för kb, hand-
lar mycket om ekonomi. 

– kb har nu en ekonomi i balans men digitalisering 
kräver stora investeringar. När e-plikten blir lag måste 
det också till resurser. Ett nytt, stort uppdrag kräver 
friska pengar.

Dessutom tillkommer en konjunkturrelaterad oviss-
het.

– Tittar man runt om i Europa har många nationalbib-
liotek tvingats till stora neddragningar. Det vore naivt 
att tro att det aldrig skulle kunna hända i Sverige. 

Sammantaget är hon inte särskilt orolig, varken för 
framtid eller samtid och hennes förtjusning i biblio-
tekarieyrket består, det är kreativt, man kan göra allt. 

– Bibliotekstanken är det mest intressanta; ett fritt 
rum som borgar för kvalitet, för fri tillgång till kunskap, 
information och upplevelse. Behovet av kvalitetssäk-
rad information har ökat vilket innebär att biblioteken 
kommer att spela en ännu större roll.  ■
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– Det är viktigt för KB 
att mer framhålla det 
man faktiskt gör, istäl
let för att bli alltför 
upptagna av vad man 
ännu inte åstadkom
mit. 

→
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” Jag skulle vilja se att KB blir ett 
bredare bibliotek, inte längre så 
mycket ett Stockholmsbibliotek.
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 Danska bibliotek Har tillsammans med  
 förlagen skapat en tillfälligt fungerande  
 modell före utlåning av e-böcker.  
 Men lösningen kostar. Flera bibliotek har 

tvingats att strypa utlåningen eller maximera utlåning-
en av antalet e-böcker.

– Vi måste hitta en varaktig lösning, annars finns ris-
ken att pirater likt de som drabbade musikindustrin 
också bryter sig in i bokbranschen, fruktar Michel 
Steen-Hansen, direktör för Danmarks Biblioteks-
forening.

Flera danska biblioteksbudgetar har knäckts av kost-
naden för utlån av elektroniska media. Som första bib-
liotek i Danmark stoppade Kalundborgs folkbibliotek 

förra sommaren utlåningen av elektroniska material 
under en period. Skälet var att det blev för dyrt.

Även om kostnaden avskräcker är det nödvändigt för 
biblioteken att hänga på e-boksvågen.

– E-böcker innebär en fantastisk möjlighet att utöka 
bibliotekets räckvidd, bidra till ökad demokratisering i 
samhället och helt enkelt öppna för och sprida kunskap 
på ett annat sätt än tidigare. 

Diskussionen om bibliotekens möjlighet att låna ut e-
böcker har lagt sig något efter att tjänsten e-Reolen.dk 
lanserades i november 2011.

E-Reolen (reol är bokhylla på danska) är ett projekt 
där både förlag och kommuner ingår. Drygt 80 förlag 
är knutna till tjänsten, samtliga danska kommuner och 
dess bibliotek har anslutit sig. I dagsläget finns cirka 
2 000 titlar för elektroniska utlån. Projektet är utvecklat 
med statligt stöd från Styrelsen for Bibliotek og Medier.

– Tjänsten är en bra och funktionell lösning och den 
uppskattas av många bibliotek. Men den är dyr, anser 
Michel Steen-Hansen.

Varje utlån kostar biblioteken 18.50 danska kronor 
(21.95 sek).

Under den senaste 12-månadersperioden har voly-
men e-boksutlån på danska bibliotek ökat med 20 pro-
cent. Samtidigt har utlåningen av fysiska böcker legat 
kvar på samma nivå under perioden. Undersökningar 
visar att om alla fysiska utlån blev digitala skulle det i 
dagsläget mer än fördubbla kostnaderna för de danska 
biblioteken.

– Vi måste få ökad konkurrens med fler tjänster och 
fler affärsmodeller för e-böcker, så att det blir billigare 
för folkbiblioteken att låna ut e-böcker.

Danmark är tillsammans med övriga nordiska länder 
begränsade språkområden vilket kan utgöra en besvä-
rande förutsättning och hämma en skärpt konkurrens 
som leder till minskade utgifter för e-boksutlåning.

Förlagen börjar få upp ögonen för att det är en bety-
dande marknad som håller på att öppna sig. 

– Det är nödvändigt att vi får konkurrens, annars är 
risken uppenbar att bokbranschen går samma öde till 
mötes som musikindustrin, med pirater som gör sitt 
intåg och erbjuder böcker till betydligt lägre priser utan 
hänsyn till rättigheter och ersättning för författare och 
förlag, säger Michel Steen-Hansen.

Sedan e-Reolen startade har diskussionen om kost-
samma e-lån ebbat ut. Projektet ska i en första etapp 
drivas i 12 månader men när det börjar bli dags att om-
förhandla lär diskussionen skjuta fart på nytt.

Dyr dansk e-lösning 
hotar biblioteken

Också i Danmark är frågan om utlåningen av e-böcker på 
folkbibliotek en het fråga. Diskussionen om bibliotekens 
möjlighet att låna ut e-böcker har lagt sig något efter det att 
tjänsten e-Reolen.dk lanserades i november förra året.

Av JohAn erichs

– Det är nödvändigt 
med ökad konkurrens 
för att få ned biblio
tekens kostnader för 
emedier. Blir inte 
situationen bättre kan 
ett politiskt ingrepp 
bli nödvändigt, menar 
Michel SteenHansen, 
direktör i Danmarks 
Biblioteksforening.
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Det handlar ju inte bara om e-media på folkbiblio-
teken utan även på forskningsbiblioteken, där alltfler 
fysiska tidskrifter, artiklar, rapporter med mera blir 
ersatta av elektroniska utgåvor. På de danska forsk-
ningsbiblioteken består idag 80-90 procent av lånen av 
tidskrifter, artiklar och rapporter av olika elektroniska 
utgåvor.

De danska forskningsbiblioteken är knutna till deFF, 
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, 
finansierat av den danska Kulturstyrelsen. deFF :s upp-
gift är att utveckla och samordna ett för forskningsbib-
lioteken gemensamt nätverk för forskningsbaserad in-
formation knuten till olika utbildningar. 

Av tradition har de forskningsanknutna biblioteken 
ett annat förhållningssätt till elektronisk information 
än folkbiblioteken. Eftersom deras utbud är mer veten-
skapligt baserat saknas oftast den starka kommersiella 
kopplingen som skönlitteratur har. Deras elektroniska 
tjänster utgår ofta från abonnemang och spänner över 
större områden än bara en enstaka publikation vilket 
gör att prisbilden och villkoren är helt annorlunda än 
den för folkbiblioteken.

Danmarks Biblioteksforening har ambitionen att 
hitta en modell som kan underlätta för folkbiblioteken 
att låna ut e-böcker och e-media.

– Nu betalar vi per utlån, men i framtiden måste vi 
träffa en överenskommelse med förlag och författare 

om att hitta en modell som gör det enklare för bibliotek-
en att i förväg beräkna utgifterna för lån av e-böcker. Ett 
engångspris och fast avgift per publikation oavsett an-
talet utlån bör vara utgångspunkten i denna diskussion. 
Hittar vi inte en lösning, kommer politikerna tvingas att 
hitta en passande modell, så viktig är frågan, menar Mi-
chel Steen-Hansen.

Biblioteksföreningen har uppvaktat berörda kultur-
politiker i den danska regeringen och i folketinget om 
problematiken. Tyngdpunkterna i argumentationen 
ligger i att e-böcker är värdefulla utifrån ett demokrati-
perspektiv och att bibliotekslån fortsatt måste vara gra-
tis för den enskilde medborgaren.

– Lanseringen av e-böcker är viktig för samhället 
eftersom biblioteken genom elektroniska medier kan 
nå fler medborgare. E-mediet öppnar också upp för en 
ökad och intressant interaktiv kommunikation med 
synpunkter, recensioner och kommentarer från lån-
tagarna om olika verk.

Frågan om en fungerande utlåningsmodell för e-
böcker är avgörande för de danska bibliotekens fram-
tida verksamhet.

– All media går mot att bli elektronisk. Även om vi 
idag har svårt att för dagen hitta en lösning som passar 
alla parter är jag optimistisk på sikt. Frågan är så viktig 
utifrån ett folkbildnings- och demokratiperspektiv att 
den måste lösas, understryker Michel Steen-Hansen. ■

Artikelförfattaren 
är frilansjournalist 
baserad i Malmö/
Danmark

” Vi måste 
få ökad 
konkurrens 
med fler 
tjänster och fler 
affärsmodeller 
för eböcker, 
så att det blir 
billigare för 
folkbiblioteken 
att låna ut 
eböcker.”
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Kulturhuset Kulturväven byggs nu vid älven 
i Umeå. Tanken är att Stadsbiblioteket ska 
flytta in lagom till Kulturhuvudstadsåret 
2014. Men finns det ett behov av att  
centralisera kulturlivet till ett enda hus? 

 Att vandra in på det stora ljusa Stadsbiblio   - 
 teket i Umeå gör en glad i hjärtat. Överallt  
 rör sig folk i alla åldrar. Det känns varmt och  
 välkomnande. Intill ett stort fönster utåt 

gatan sitter en ung tjej med en laptop i knät och skapar 
musik medan två män med långa dreads sitter på vå-
ningen ovanför och läser tidskrifter. När bbl pratar med 
bibliotekarien Åsa Grubbström i receptionen, blir vi 
hela tiden avbrutna av besökare som frågar om filmer, 
böcker eller har synpunkter på återlämningsmaskinen.

– Jo, det är ett populärt och välbesökt bibliotek. All-
mänheten betraktar verkligen biblioteket som sitt, 
säger Åsa Grubbström.

Något som kanske även förklarar varför så många 
engagerat sig i den kommande biblioteksflytten. Un-
der flera år har det förts samtal om att vända staden 
mot älven och stärka kulturprofilen. Under 1980-talet 
fick kulturen en starkare institutionell struktur genom 
en lokalisering av Stadsbiblioteket, Folkets Hus och 
NorrlandsOperan till centrum. På 1990-talet fick Norr-
landsOperan en helt ny byggnad som gav möjlighet att 
utveckla verksamheten till ett scenkonsthus med bred 
verksamhet: symfoniorkester, opera, dans, musik, 
samtida konst samt en restaurang. De senaste tolv åren 
har satsningar framför allt gjorts inom idrottens om-
råde med bland annat utbyggnad av konstgräsplaner, 
konstsnöspår, två nya ishallar, en inomhusidrottsarena 
och en ny friidrottsanläggning på universitetsområ-
det. Dessutom byggs en ny multihall för bollsporter på 
Gammlia, ett stort friluftsområde i Umeå där Väster-
bottens Länsmuseum huserar. 

I området kring Designhögskolan och Konsthög-
skolan pågår nu en ombyggnad med nya lokaler för 
Arkitekthögskolan, Bildmuseet, en filial till HUMlab, 
restaurang och café samt en stor utställningshall för all-
mänheten. Politikerna har fattat ett inriktnings beslut 
om att ”vända staden mot älven”. Man vill pröva att, 
med kulturens hjälp, utveckla Umeås centrum genom 
att låta området Staden mellan broarna präglas av 
mötes platser, kulturella aktiviteter, upplevelser, små-
skalig handel, serveringar ”och annat som bidrar till 
att området är befolkat, tryggt och levande året runt”. 
Tanken är att det ska bildas ett sammanhängande stråk 
mellan det blivande Konstnärligt campus och Bro-
parken. Ett politiskt beslut har även fattats om att flytta 
Stadsbiblioteket från sin nuvarande plats vid Vasaplan 
till kajen nere vid älven. Trots att varken biblioteks-
personal eller biblioteksanvändare krävt eller efterlyst 
detta. 

Beslutet om biblioteksflytten resulterade i protester 
och demonstrationer under 2010 och 2011 men i år hörs 
de kritiska rösterna allt svagare. Sveriges depåbibliotek 
som ligger i anslutning till dagens Stadsbibliotek kom-
mer däremot inte att flyttas. Enligt bibliotekschefen 
Inger Edebro Sikström kommer man att satsa på öppna 
publika ytor för allmänheten i det nya Kulturväven. Fo-
kus ligger på användarna. Öppna hyllor och magasin ska 
integreras och göras tillgängliga för allmänheten. Det 
blir inte några större satsningar på administrativa lo-
kaler för personalen. Enligt bibliotekschefen är det inte 
heller aktuellt att i samband med flytten införa Dewey. 

När bbl besöker stadens största bokantikvariat 
h:ström, rycker personalen där på axlarna åt biblioteks-
flytten. 

– Vi rår oss själva och har inget direkt samarbete med 
biblioteket. Det blir nog bra med en flytt. Men sen är det 
ju en annan sak med själva kulturhuset. Det lär väl kos-
ta en hel del att hyra in sig där. Nä, vi stannar kvar här i 
vår trygga källare där vi trivs! 

Ambitionen med det nya kulturhuset Kulturväven 

Trasmatta 
eller kulturväv?

Av ÅsA ekströM



[03:2012] biblioteksbladet | 11

är att huset ska knyta samman kulturen i Umeå. Det är 
där kulturmöten ska ske som ska locka till skapande, 
kunskap och kreativitet. Redan nu står det klart att där 
ska finnas en mellanstor multisal för bland annat teater, 
film, musik och dans på 570 kvm och med plats för 450 
personer. Platsen för bokbussen i nära anslutning till 
biblioteket är redan färdig på grund av byggnadsteknis-
ka skäl. Återlämningsrobotens placering är tänkt löpa 
på de tre våningar där biblioteket ska ligga. Genom att 
placera biblioteket i huset samt ett nytt nationellt kvin-
nohistoriskt museum ska folk lockas dit, är tanken. Pla-
nerna på ett nytt kvinnomuseum är en politisk eftergift 
åt Vänsterpartiet som tidigare varit emot flytten. 

Men hur stora kvinnohistoriska samlingar finns det 
som ska förvandlas till ett färdigt museum 2014? Char-
lotta Gustavsson, som tidigare arbetat med jämställd-
hetsfrågor i olika expertroller bland annat i riksdagen 
och olika massmedier, är projektledare för det plane-
rade museet: 

– Vi ska skapa någonting helt nytt samtidigt som vi 
samverkar. I dagsläget har vi inga samlingar i traditio-
nell bemärkelse. Mer kan jag egentligen inte säga. 

Hennes roll är att ta in synpunkter från olika kultur-
representanter för att kunna skapa ramar för verksam-
heten. Hon har även en referensgrupp att bolla tankar 
med när det gäller att utreda innehåll och finansie-
ring. Tanken är att lyfta det bredare kulturarvet för att 
visa den ojämlikhet och könsmaktsordning som fort-
farande råder i Sverige idag. Men Charlotta Gustavsson 
kommer att undvika att stoppa in material i montrar. 
Det är inte heller någon naturlag att det ska vara ett stat-
ligt drivet museum, konstaterar hon. 

 – Jag tittar på olika driftsformer och eventuella sam-
arbetspartners. Dessutom har jag tittat närmare på 
exempelvis Flyghistoriska museet i Linköping. De har 
jobbat med att sätta in flyget i en kontext av kalla kriget. 

Hon har även besökt Sjöfartsmuseet i Göteborg och 
Arbetets museum i Norrköping för att få inspiration 
till hur man kan arbeta med att göra berättelser och 

involvera i skapande. Charlotta Gustavsson deltar i de 
processarbetsmöten som anordnas under våren för att 
komma fram till hur Kulturvävens innehåll ska se ut. De 
flesta som deltar jobbar inom kommunen (biblioteket, 
kommunala musikskolan etc) och står för merparten av 
Kulturvävens innehåll. Dessutom deltar representanter 
från bland annat Balettakademien, Film i Västerbotten 
och Umeå konstorganisation. 

bbl var med på ett processmöte i februari där ett sjut-
tiotal representanter fanns på plats för att delas in i olika 
arbetsgrupper. Fokus i arbetet låg på besökarna utifrån 
de tre fastlagda ledorden: Utforska, Uppleva och Skapa. 
Emmy Ericsson, kommunikationsansvarig för Kultur-
vävens verksamhetsutveckling, menar att Kulturväven 
är mer än en byggnad.

– Det är även en vision och en ny metod för en ständig 
utveckling av en gränsöverskridande verksamhet för 
Umeåborna. Ett arbete som är väldigt positivt och 
entusiastiskt eftersom det förutsätter delaktighet, 
säger hon.

Det är den prestigefulla norska arkitektbyrån Snö-
hetta som har ritat det yttre skalet av den s-formade 
byggnaden – samma arkitektbyrå som 1989 vann täv-
lingen om bygget av det nya biblioteket i Alexandria i 
Egypten. Snöhetta samarbetar även med den Umeå-
baserade arkitektbyrån White. 

Hur det 24 000 m2 stora vitdesignade huset ska se ut 
invändigt är något som bestäms efter vårens process-
möten då arkitekterna tar vid för att förverkliga alla 
önskemål till funktionella lokaler.

Det är kommunen som tillsammans med fastighets-
företaget Balticgruppen driver projektet som beräknas 
kosta 600–700 miljoner kronor. Hälften av kostnaden 
kommer kommunen att stå för och beräkningar visar 
att hyreskostnaden landar på 42 miljoner kronor/år. 
Kulturarbetare och representanter för föreningsverk-
samheter som Folkets Bio befarar att hyrorna kommer 
att skjuta i höjden och det på bekostnad av det breda 
kulturutbudet i Umeå. →

FOTO: SN
øheTTA
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För bibliotekets del innebär flytten sannolikt en 
hyreshöjning från dagens 10 miljoner kronor till cirka 
17 miljoner. En representant för Länsmuseum, som vill 
vara anonym, säger till bbl att ”eftersom vår budget för-
delas från både kommun och landsting så känns det inte 
alls bra”. För 25 år sedan flyttade Stadsbiblioteket till 
Vasaplan som är knutpunkten för länets kollektivtrafik. 
En flytt kommer att försämra tillgängligheten men även 
kosta alldeles för mycket i förhållande till vad man får, 
menar Janne Hägglund, gruppledare för Arbetarpar-
tiet, fd Rättvisepartiet Offensiv i kommunfullmäktige. 

– Idag kan äldre med rullator komma med bussen och 
enkelt gå några få meter för att komma rakt in i biblio-
teket. Till kajen går inga bussar och det ligger mer av-
sides, säger Janne Hägglund. 

– Dessutom kommer kommunen att få betala 42 mil-
joner i hyra, alltså fyra gånger högre hyra än dagens 
hyra vid Vasaplan. Någonstans måste ju pengarna tas 
ifrån! Det finns en risk att andra verksamheter drabbas 
och även biblioteket, konstaterar Janne Hägglund som 
samtidigt är medveten om att man nu får göra det bästa 
av situationen för att Kulturväven ska bli så bra som 
möjligt. 

Bibliotekschefen Inger Edebro Sikström tror att till-
gängligheten inte kommer att försämras. Snarare tvärt-
om. 

– Hur många ”drabbas” egentligen av flytten? Bib-
lioteket kommer att nås via Storgatan så jag ser inte att 
framkomligheten kommer att försämras så mycket som 
det utmålas.

Den förre stadsarkitekten Hans Åkerlind menar att 

man nu bryter upp den kulturväv som redan finns och 
som det tagit flera år att bygga upp. Dessutom menar 
han att det går att bygga ut det nuvarande Stadsbib-
lioteket ovanifrån samt utnyttja de lokaler som idag 
används som kontorslokaler. Bibliotekschefen Inger 
Edebro Sikström är bestämd och vet vad hon tycker om 
flytten till det nya kulturhuset.

– Framför allt kommer det att innebära en stor möj-
lighet till samverkan. Även om skapande verksamhet 
inte är vår bästa gren, finns det en chans att kunna bidra 
mer aktivt, säger hon. 

Bibliotekarien Maria Lindgren jobbar med barn- 
och ungdomsverksamheten på Stadsbiblioteket. Hon 
har fått 40 timmar under våren avsatt för att ägna sig 
åt processarbetet för bibliotekets del. Även filialbib-
lioteken har representanter med i processarbetet kring 
Kulturväven. Maria Lindgren tycker att det är bra med 
processmöten där man får en chans att lyfta fram allt på 
bordet för att kunna påverka. 

– Det handlar om ett slags iso-märkning av hela verk-
samheten. Vi ska naturligtvis behålla det som fungerar 
bra idag och se till att Kulturväven blir en tillåtande 
miljö med möjlighet för alla att verkligen få vara med, 
påverka och utvecklas. Det får inte bli ett superdesignat 
hus som avskräcker! 

Margareta Holmberg som besöker biblioteket är för-
bannad över beslutet att flytta biblioteket. 

– Det är stadens köpmän som vill ta över Stadsbiblio-
tekets nuvarande byggnad för att förvandla det hela till 
en galleria. Kulturväven är ingenting annat än en tras-
matta! Vem ska betala när ingen längre har råd att hyra i 
”öststatsbunkern”?

På frågan om det finns någon garanti för att biblio-
tekets verksamhet inte ska drabbas av eventuella bud-
getnedskärningar vid eventuella framtida finansie-
ringsproblem svarar kommunalrådet Marie-Louise 
Rönnmark (S): 

– För oss i Umeå är biblioteken viktiga. Det kommer 
även det nya biblioteket i Kulturväven att vara, både 
när det gäller att utveckla tillgängligheten och att även 
fortsättningsvis vara en av våra viktiga demokratiska 
mötesplatser. De ekonomiska resurserna kommer i 
vanlig ordning att hanteras i budgetberedningen, säger 
kommunal rådet. ■

” Det är stadens köpmän som vill ta över 
Stadsbibliotekets nuvarande byggnad för att 
förvandla det hela till en galleria. 
Kulturväven är ingenting annat än en Trasmatta!

Det är den prestige
fulla norska arkitekt
byrån Snöhetta 
som har ritat det 
yttre skalet av 
den sformade 
byggnaden. Snöhetta 
samarbetar även med 
den Umeå baserade 
arkitektbyrån White. 

→
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Ett kulturarv räddas – och hotas
Digitalisering

I Statskontorets annars inte så 
nådiga myndighetsanalys av 
kb framhålls samarbets- och 
utvecklingsprojektet Digidaily i 
positiva ordalag. Överhuvudtaget 
har massdigitaliseringsprojektet 
av dagstidningar rönt stor 
uppmärksamhet också utanför 
kretsen av närmast berörda. Men 
i projektgruppen är oron är stor 
inför framtiden.

Av henriette Zorn

Dagstidningar: Digidaily – ett tidningsdigitali
seringsprojekt som under tre års tid ska bygga 
upp rationella metoder för massdigitalisering av 
dagstidningar, har med råge passerat halvtid. 

FOTO: jeN
S guSTAvSSON
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 Sedan våren 2010 driver kb tillsammans med 
Riksarkivet och Mittuniversitetet projektet Di-
gidaily – ett tidningsdigitaliseringsprojekt som 
under tre års tid ska bygga upp rationella meto-

der för massdigitalisering av dagstidningar. Till på kö-
pet räknar man med att under nämnda period ha digita-
liserat omkring tre miljoner tidningssidor som inte bara 
blir tillgängliga – det blir fritextsökning på hela materia-
let. Det är ett pilotprojekt där man alltså ska digitalisera 
stora mängder dagstidningar på så kort tid som möjligt. 
Utmaningen har varit att hitta ett produktionssystem 
som gör detta så rationellt och effektivt som möjligt. 
Bakgrunden är lika enkel som framtiden kan te sig 
komplicerad: kb:s tidningssamling består av cirka 122 
miljoner tidningssidor, av dem finns cirka 70 miljoner 
på mikrofilm. Stora delar av papperssamlingen håller 
på att ramla isär. Mikrofilmerna kommer på sikt också 
att befinna sig i upplösningstillstånd. Här finns alltså 
ett hotat kulturarv och ett bevarandeproblem som på 
inte alltför lång sikt kan bli akut. Dessutom finns en stor 
efterfrågan att komma åt äldre dagstidningar i digital 
form.

– Men det är också en demokratifråga. Tidnings-
materialet på kb hör till det mest eftertraktade att söka 
i. kb:s mikrofilmsläsesal är alltid välbesökt av olika an-
vändare, allt från journalister, forskare, släktforskare, 
skolor till allmänheten. Att kunna tillhandahålla digi-
taliserat och sökbart material kan i slutändan ses som 
en demokratisk fråga, säger Heidi Rosen, projektledare 
för Digidaily.

Och enligt Torsten Johansson, enhetschef på Enhe-
ten för dagstidningar, är bevarandet inte bara ett pro-
blem för äldre dagstidningar i papper. De pliktexemplar 
av dagstidningar som idag samlas in är inte heller för all 
evighet.

– Vi vet redan nu att det vi samlar in i papper inte kom-
mer att hålla, säger Torsten Johansson.

Pionjärtidningar i projektet är Aftonbladet från och 
med 1830 fram till 2010 och likaså Svenska Dagbladet 
från 1884–2010. kb har – i egenskap av nationalbibliotek 
– rätt att göra digitala kopior för att kunna bevara. Men 
materialet får endast läsas och användas inom kb:s väg-
gar. Bara det äldsta materialet kan, enligt upphovsrätts-
lagstiftningens skyddstid på 70 år, göras fritt tillgäng-
ligt på internet.

I dessa moderna tider när många tidningar också är 
digitala kan man ju fråga sig varför man håller på med 
den här tidskrävande pappershanteringen i digitalise-
ringsproceduren. Varför inte bara samla in de digitala 
tidningarna?

– Ja, det vore ju den högsta drömmen och där finns ju 
massor av pengar att spara men det går inte på grund av 
filöverföringslagen. Det är inte så att tidningarna själva 
är ovilliga utan det är lagen som sätter stopp för det, sä-
ger Torsten Johansson.

Projektet Digidaily har passerat mer än halvtid. I 
dagsläget är två miljoner sidor genomgångna och för-
beredda, omkring 400 000–500 000 sidor har hittills 
skannats in. Det sker på Riksarkivets avdelning Media-
konverteringscentrum, MkC, som ligger i Fränsta i 
Medelpad. Det är här man har testat modeller och byggt 
upp kompetensen för att kunna hantera stora mängder 
rationellt och effektivt i ett kontinuerligt produktions-
flöde. Vilket bidrar till att trygga och skapa arbetstillfäl-
len.

Inom ramen för projektet har studiebesök gjorts till 
andra liknande projekt i Europa, man har låtit sig inspi-
reras och försökt dra nytta av de bästa delarna i Digi-
daily-projektet.

När Heidi Rosen och Torsten Johansson berättar om 
hur man i samarbete byggt upp allt från grunden genom 
att testa och utvärdera, byggt upp kravspecifikationer, 
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Tidningspreparering: 
På MKC i Fränsta i 
Medelpad prepareras 
dagstidningarna inför 
scanningen. 

FOTO: rALF Bergm
AN

 ©
 rIkSArkIveT

→



16 | biblioteksbladet [03:2012]

skapat dokumentationsregler, köpt in lämplig utrust-
ning, tagit fram och kartlagt rationella processer och 
utvecklat ett eget produktionsstöd som håller reda på 
de stora flöden som är i omlopp, växer bilden av ett mo-
dernt industriellt projekt fram. Systemet är så förfinat 
att projektgruppen i Stockholm via dator exakt kan följa 
var i processen ett visst material befinner sig. 

– Fördelen med att arbeta i ett utvecklingsprojekt är 
just att man kan utveckla, dvs pröva sig fram, göra fel 
och kunna rätta till. Nu är vi effektiva hela vägen i pro-
cessens alla led, även kostnadseffektiva, säger Heidi 
Rosen.

En gång i månaden ses projektgruppen antingen i 
Fränsta eller i Stockholm ”eftersom allt inte går att lösa 
via mejl utan man måste sitta öga mot öga och bolla 
saker fram och tillbaka”.

Att arbeta över institutionsgränserna har också varit 
en nyttig, lärorik och utvecklande erfarenhet. En del 
kulturkrockar har det blivit under resans gång när arki-
variekulturen möter bibliotekariekulturen – och i nästa 
steg även i mötet med den produktionskultur som MkC 
representerar. 

Heidi Rosen och Torsten Johansson berättar entu-
siastiskt om projektets olika delar, om den positiva re-
spons man fått inte minst från forskare som fått se en 
testversion av ett visningsgränssnitt där man kan full-
textsöka på ett begränsat material och därmed sett en 
helt ny värld av sökmöjligheter öppna sig. Betydligt mer 
dämpat och bekymrat blir tonläget när man kommer in 
på framtiden. Och som vanligt handlar det om pengar. 
Finansiärer bakom det treåriga projektet är eU:s struk-
turfonder i Mellersta Norrland, Riksarkivet, Kungliga 
biblioteket, Mittuniversitetet, Schibsted Sverige och 
Länsstyrelsen i Västernorrland. Budgeten ligger på när-
mare 35 miljoner kronor varav eU:s strukturfond står 
för närmare hälften av medlen. Men efter projekttiden 
– projektet upphör den 30 mars 2013 – finns inga pengar 

för fortsatt tidningsdigitalisering. Att driva 
massdigitalisering av den här kalibern ryms 
inte inom kb:s budget utan kräver extern 
finansiering eller betydligt ökade statliga 
anslag. 

Det är till stor del via statliga anslag som 
man löser liknande frågor i övriga Europa. 
Flera länder arbetar med frågan. Några av 
de största projekten pågår i Holland där 
man till hösten kommer att ha digitaliserat 
ca 9 miljoner sidor, redan idag finns 2–3 mil-

joner sidor on-line. Spanien har ett digitaliseringspro-
jekt som omfattar 4 miljoner sidor och Danmark har fått 
ett statligt anslag för att digitalisera 30 miljoner sidor. 
Motsvarande projekt pågår även i England, Tyskland, 
Frankrike, Österrike, Schweiz och Irland. I Norden kan 
Finland och Norge nämnas som ligger i framkant. 

Om verksamheten inte fortsätter efter mars 2013 blir 
Sverige ett av de få länder i Europa som inte satsar på 
detta kulturarv.

Enträget och på olika nivåer försöker man från kb:s 
och projektgruppens sida få fram nödvändiga medel 
men tiden börjar bli knapp. Länsstyrelsen i Västernorr-
land och Tillväxtverket är några av de trådar man för-
söker dra i men för att få en finansiär intresserad krävs 
att man kan presentera fler och inte minst att kb satsar 
pengar – pengar som inte finns. 

– Läggs projektet ned får det direkta konsekvenser 
för MkC eftersom personal måste sägas upp, och vi för-
lorar kompetens – allt det som vi har byggt upp läggs i 
malpåse. Det vore på alla sätt en enorm förlust om digi-
taliseringen inte kan fortlöpa, menar Heidi Rosen och 
Torsten Johansson.

Ett litet hopp står till forskningspropositionen där 
man har ansökt om medel, närmare bestämt 40 miljo-
ner för att under en tioårsperiod digitalisera en tredje-
del av kb:s tidningssamling. 

Men oavsett resultatet av ansökan kan det nästan 
vara för sent när väl beslut kommer – antingen sent i 
höst eller i början av 2013. 

– I dagsläget ser det dystert ut. Det finns ingen lösning 
nära till hands. Vi är ju så stolta och malliga över det här 
projektet – vi vill inte se flaggskeppet sjunka. 

Heidi Rosen och Torsten Johansson lämnar vårt 
möte för att ila till nästa – ett möte där man ska disku-
tera gränssnitt.

I kb:s budget för 2012 finns ännu medel avsatta för ett 
visningsgränssnitt för Digidaily. ■
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Aftonbladet scannas 
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Europa 
digitaliserar 
dagstidningar 

ett europeiskt projekt – Eu
ropean Newspaper – ska under 
tre år förse The European Library 
och Europeana med tio miljoner 
digitaliserade dagstidningssidor. 
Projektet, som startade den 1 
februari i år, involverar 17 natio
nal, universitetsoch forsknings
bibliotek. Det syftar till att samla 
och förfina utbudet av digitali
serade dagstidningar men också 
att uppmärksamma de (tekniska) 
utmaningar som är kopplade till 
massdigitalisering av dagstid
ningar. 

De bibliotek som deltar i pro
jektet kommer att distribuera  
digitaliserade dagstidningar till 
Europeana – i fulltext och som 
inte längre omfattas av upp
hovsrättsliga begränsningar. Ett 
särskilt fokus i projektet kommer 
att ligga på dagstidningar publi
cerade kring första världskriget 
och kommer därmed utgöra ett 
värdefullt komplement till de 
samlingar som redan finns inom 
ramen för det redan befintliga 
projektet, det s k Europeana Col
lections 1914–19. Det projektet 
startade i maj 2011 och kommer 
att fortsätta till april 2014. 

För de deltagande biblioteken 
i det Europeiska dagstidnings
projektet hölls ett kickoffmöte 
i början av mars i år i Berlin där 
Staatsbibliothek zu Berlin, som är 
projektledare för projektet, stod 
för värdskapet.

Övriga bibliotek i projektet är: 
Nationalbiblioteket i Nederlän
derna, Österrike, Estland, Fin
land, Frankrike, Polen, Lettland 
samt Turkiet; British Library del
tar liksom universitet i Salford/
Manchester samt Innsbruck/
Österrike; universitetsbiblio
teket i Belgrad deltar liksom 
LIBer Europa, Landesbibliothek 
Dr. Friedrich Tessmann samt det 
Hamburgplacerade företaget 
CCS, Content Conversion Specia
lists GmbH.

hZ

 Lite förenklat skulle man kunna säga  
 att det en gång i månaden kommer en  
 skåpbil till sCb:s bibliotek för att  
 hämta (och återlämna) material i 

form av tryckta publikationer som ska digitali-
seras. När allt material är nedpackat tar Tallink 
Silja-färjan vid och fraktar skåpbilen till företaget 
Infodisk Modo i Riga som därefter skannar in si-
dor, tabeller och bilder. För övrigt är det företa-
gets två högsta chefer som transporterar materia-

let mellan Stockholm och Riga. Det digitaliserade 
materialet kontrolleras av biblioteket i Stockholm 
innan det publiceras på webbplatsen. Ett arbete 
som låter enklare än vad det är. En stor anledning 
till att sCb digitaliserar är att materialet är gam-
malt och i vissa fall i ganska dåligt skick. Det kan 
även gälla relativt nytt material, exempelvis vissa 
av årsböckerna från 1980-talet som är så dåligt 
inbundna att en del tabellinnehåll försvunnit i in-
nermarginalen. Hur som helst kräver det ett nog-

SCB – 
myndighet i framkant

En stor anledning till att Statistiska Centralbyrån digitaliserar sitt material är att det är gammalt och i vissa fall i 
ganska dåligt skick. 

Statistiska Centralbyrån, sCb, har öppnat en guldgruva för 
alla nyfikna, både allmänhet och forskare. På webbplatsen 
kan man numera – helt gratis – ta del av mängder av historisk 
detaljstatistik inom de flesta områden. 

Av ÅsA ekströM
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grant förberedelsearbete där man helt enkelt måste se 
till att det inte fattas några sidor, siffror eller tabeller i de 
tryckta publikationerna. Sida för sida gås igenom. Om 
ett verk är defekt gör man allt för att hitta de sidor som 
fattas för att få fullständiga verk inför digitaliseringen. 
I praktiken är det fyra medarbetare som är inblandade 
i detektivarbetet med att spåra upp sidor som fattas. 
Ofta hittar man det man söker på arkiv och bibliotek. 
Förarbetet innebär också att man ser över tabellerna. 
Liggande tabeller ska i digitaliseringen göras stående 
för att underlätta läsningen och tabeller, som i de gamla 
böckerna löper över uppslag, behöver ibland justeras så 
att raderna möter varandra. I ett beskrivningsblad som 
följer med publikationen till digitaliseringen, noteras 
även information om länkar och bokmärken. Patina på 
köpet får man genom originalens gamla bläckplumpar 
som syns även i de digitala versionerna.

Själva digitaliseringen av statistiken kan delas in i tre 
led där det manuella arbetet är centralt:

• Scanning. Det är inför detta moment som medarbe-
tarna i Stockholm ser till att materialet är fullständigt, 
läsbart och att det håller hög kvalitet för ett beständigt 
format. En färgbild per sida i boken tar så stor plats som 
24 svartvita bilder. Enligt Rolf-Allan Norrmosse, biblio-
tekarie vid sCb:s bibliotek, är det viktigt att se samman-
hangen för att avgöra om det kanske går att scanna in 
svartvitt istället för originalets färgbild. Man måste ex-
empelvis tydligt anteckna att det är viktigt att de hand-
målade kartorna från 1860-talet bör återges i färg, säger 
han.

• Teckenigenkänning. Ett arbetsintensivt moment där 

flera personer gör sökbar text av bilderna. Innehållsför-
teckningen måste vara uppemot 100 procent korrekt.

• Framställning. PdF-publikationen skapas för att publi-
ceras på sCb:s webbplats. 

Hittills har ungefär 12 procent av det sammanlagda 
materialet digitaliserats, berättar Rolf-Allan Norrmos-
se. Han är den som i mitten av 2000-talet tog initiativ 
till en utredning för att få igång digitalisering av myn-
dighetens historiska statistik. Det största hindret för 
att genomföra digitaliseringen var bristen på pengar. 
Trots att det saknades jämförbara objekt som gjort lik-
nande digitaliseringsprojekt inom eU-området, gjorde 
Rolf-Allan Norrmosse en utredning där man noggrant 
och grundligt beskrev behoven samt tidsramarna för 
att utföra digitaliseringsprojektet. Myndigheten hade 
lite tur eftersom flera av professorerna i Riksbankens 
Jubileumsfond själva hade använt sig av Bisos i sin 
forskning. Med pengar på fickan kunde man bland an-
nat göra en studieresa till Norges statistikbyrå som då 
hade viss erfarenhet av digitalisering. Därefter skedde 
en upphandling som Logica, dåvarande WM-data, kam-
made hem. Företaget introducerade i sin tur sin under-
leverantör Infodisk Modo i Riga. Först ut att digitalise-
ras 2007 var bokverket Bidrag till Sveriges officiella sta-
tistik (BiSOS), som är föregångaren till dagens officiella 
statistik (se även bbl nr 2/2007). 

– Vi valde avsiktligt att börja med BiSOS eftersom det 
är välkänt och används mycket utomlands. Tidsplanen 
på 18 månader höll och digitaliseringen av BiSOS blev 
klar 2009, berättar Rolf-Allan Norrmosse. 

Därefter har digitaliseringsarbetet fortsatt med 
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SCB:s bibliotekarier, 
stående fr v:  
Anna Nyströmer, 
Ela KlaymanCohen, 
RolfAllan Norrmosse, 
Hans Ljungberg. 
Sittande: Johan Hulth, 
Birgitta Chisena. 
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” Det handlar 
om att till
gängliggöra 
ett kulturarv 
som avslöjar 
det mesta 
om Sveriges 
historia.”

” Om ett verk är defekt 
gör man allt för att hitta 
de sidor som fattas för 
att få fullständiga verk 
inför digitaliseringen. 
I praktiken är det 
fyra medarbetare 
som är inblandade i 
detektivarbetet med att 
spåra upp sidor som 
fattas. Ofta hittar man 
det man söker på arkiv 
och bibliotek.”
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både äldre och yngre statistik. Idag finns den viktigaste 
statistiken från 1800-talet på webben och biblioteket 
fortsätter idag att digitalisera 1900-talsstatistiken. 
Statistisk årsbok för Sverige (1914- 2011), Sveriges of-
ficiella statistik i sammandrag (1870–1913), äldre Sta-
tistiska meddelanden (med massor av detaljstatistik 
exempelvis kring handel, bankväsendet men även vad 
gäller antalet utomäktenskapligt födda barn, husdjurs-
räkningen 1915–1916 etc) finns utlagt på nätet. Dessut-
om hittar man även den en gång i tiden så bespottade 
FoB-räkningen (Folk- och bostadsräkningen) i sin hel-
het, 1860–1990, på webben. På webbplatsen finns även 
statistik från andra hälften av 1800-talet, BiSOS samt 
dess föregångare med statistik från början av 1800-ta-
let. Även serien Historisk statistik för Sverige finns att 
fördjupa sig i. 

 – Det handlar om att tillgängliggöra ett kulturarv som 
avslöjar det mesta om Sveriges historia, konstaterar 
Rolf-Allan Norrmosse. 

– De här böckerna är efterfrågade men finns inte på 
många bibliotek så vi tycker att det är viktigt att de be-
varas för framtiden och görs tillgängliga för fler, menar 
Anna Nyströmer, samordningsansvarig på biblioteket. 

Tekniken kring digitaliseringen har fungerat utmärkt 
och hållit hög kvalitet. Dessutom har man haft ett kon-

trollsystem som inneburit en naturlig kvalitetskontroll. 
eU har finansierat vissa översättningskostnader. Publi-
kationerna är sökbara med klickbara innehållsförteck-
ningar. Det finns bokmärken ner till den lägsta rubrik-
nivån vilket gör att det är enkelt att klicka sig fram och 
tillbaka i publikationen. Dessutom finns en inlednings-
sida med information om föregångare och efterföljare 
så att det är enkelt att följa statistiken över tid. 

Det fleråriga digitaliseringsprojektet inleddes 2007 
med pengar från Riksbankens Jubileumsfond. Det 
första året digitaliserades 315 böcker eller 40 000 sidor. 
Vid årsskiftet 2011/2012 hade man digitaliserat ca 
4 400 böcker eller 650 000 sidor. 

– Under 2011 användes våra digitaliserade publika-
tioner 86 180 gånger, alltså det antal gånger som någon 
har klickat på en pdf, berättar Anna Nyströmer.

Hon understryker även vikten av att fortsätta satsa på 
webben för att kunna förenkla för användare att hitta 
det man söker efter. 

Totalt elva miljoner kronor har digitaliseringsprojek-
tet hittills kostat. Men sCb:s bibliotek har nu sökt nya 
friska miljoner till det fortsatta arbetet med digitali-
seringen. Kanske man kan hoppas att fler myndigheter 
tar efter och hoppar på detta digitaliseringståg. ■

Sverige har en 
lång tradition av 
att sammanställa 
statistik. 1749 
genomfördes Sveriges 
första folkräkning. 
Sverige och Finland är 
de enda länder som 
har sammanhängande 
uppgifter om sin 
befolkning så långt 
tillbaka i tiden. 1858 
började scB samla 
in statistik. 1870 
publicerades Sveriges 
officiella statistik i 
sammandrag som 
är föregångare till 
Statistisk årsbok 
för Sverige. Hela 
årsboken, från och 
med 1914, finns 
numera även på 
webben, www.scb.se. 
Dessutom är Statistisk 
årsbok 2011 en av 
landets mest populära 
Ipad- appar. 
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I Egypten haltar revolutionen och den 
arabiska våren håller på att bli vinter…

 FriHet, rättvisa ocH demokrati var vad de-
monstranterna på Tahirtorget i Kairo önskade 
sig, då för mer än ett år sedan. Och strax efter 
Mubaraks fall såg framtiden ljus ut, även om 

de demonstrerande inte hade någon frontfigur. Det fat-
tades en Washington, en Lenin eller en Havel. Och nu 
haltar revolutionen. Den arabiska våren håller på att bli 
vinter.

Danske Sven Burmester, extern forskare på biblio-
teket i Alexandria, är bekymrad.

– Egypten har inte sett den sista av sina plågor. Isla-
misterna har med stor majoritet vunnit det första fria 
valet i Egypten sedan militären övertog makten år 1952. 
Det muslimska broderskapet fick över fyrtio procent av 
rösterna, de rabiata salafisterna tjugofem. Så Egypten 

kommer givetvis att få en islamistisk regering. Det är 
synd och skam att de unga idealisterna antagligen inte 
får något som helst inflytande, säger han.

Sven Burmester är forskare och författare och arbe-
tade 26 år i Värlsbanken, bland annat som vicedirektör. 
Han har lett bankens kontor i Egypten, och också i 
fyra år varit chef för FN:s befolkningsfond i Kina och 
Nordkorea. I dag är han pensionerad och tillbringar sin 
tid i skift mellan Kina, Egypten, Danmark och Usa. Han 
är gästprofessor vid Sichuan-provinsens befolknings-
in stitut i Chengdu, extern forskare vid biblioteket i 
Alexandria och adjungerad professor vid Aalborg Uni-
versitet. 

Biblioteket i Alexandria såg i ett skede ut att bli mål-
tavla för demonstrationerna. Sven Burmester berättar:

– När det blev kritiskt bildade studenterna från uni-
versitetet på andra sidan gatan en levande kedja runt 
biblioteket. De bar plakat där det stod ”Ned med Muba-
rak. Biblioteket är vårt”. Det var lite oklart hur det skulle 
tolkas. Betydde ”Mubarak” presidenten eller hans hus-
tru Susanne, som var ordförande för bibliotekets sty-

Biblioteket i Alexandria 
i farozonen igen

Biblioteket i Alexan
dria. Studenter bil
dade en levande kedja 
runt byggnaden när 
när biblioteket såg ut 
att bli måltavla under 
oroligheterna.
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relse? Biblioteket slapp dock undan utan skador, till stor 
lättnad för dess direktör Ismail Serageldin. 

Serageldin är Burmesters gamle vän och kollega. 
De arbetade båda många år i Världsbanken. Nu var 
Serageldin i en svår situation. Han arbetade nära sam-
man med både Susanne Mubarak och sonen Gamal, 
som före revolutionen var utsedd till att så småningom 
överta presidentposten. Gamal Mubarak hade ett par 
gånger försökt få Serageldin att bli medlem av reger-
ingspartiets politiska utskott. Sergeldin hade avböjt 
med förklaringen att han familjemässigt tillhörde ett 
av de få tillåtna oppositionspartierna, Egyptens första 
demokratiska parti, wafd-partiet, där hans farbror var 
ordförande. Ismail Serageldin hade med sin goda pen-
sion från Världsbanken heller inget behov av att låta 
korrumpera sig. Han har också tills vidare sluppit att bli 
förföljd. 

Men senare ägde en helt annan demonstration rum 
på biblioteket. För egyptiern i gemen handlade revolu-
tionen inte om vackra ideal utan om att få mat på bor-
det. Fyrtio procent av Egyptens befolkning är fattig och 
lever på mindre än tio kronor om dagen. 

Bibliotekets anställda får alla en långt högre lön än 
det. Då Ismail Serageldin blev direktör år 2004, insis-
terade han på att biblioteket inte skulle underkastas 
Egyptens normala statliga byråkrati, som enligt Sven 
Burmester hör till de trögaste och mest odugliga i värl-
den. Ismail Serageldin fick sin vilja igenom och kunde 
själv besluta om anställningsramar och personalpolitik 
så att de duktigaste togs tillvara och de inkompetenta 
avskedades. 

Med revolutionsandan i ryggen ordnade de inkompe-
tenta nu en demonstration, med krav på att Ismail Sera-
geldin skulle avskedas och biblioteket underkastas den 
statliga struktur som ville säkra fast anställning och pen-
sion, även om det sannolikt skulle medföra lägre lön. 

Ismail Serageldin klarade skinnet i första omgången. 
Men episoden visar klart att revolutionen nu handlar 
om ekonomi, och bara för ett fåtal på Tahrirtorget, om 
höga ideal.

Fattigdomen förblir ett avgörande problem i Egyp-
ten. Den ekonomiska tillväxten kommer under revo-
lutionens första år att stanna på högst en och en halv 
procent, vilket är samma som befolkningstillväxten. 
Arvet efter Mubarak är inte bara den autoritära staten 
utan också det faktum att Egyptens befolkning under 
hans trettio år vid makten mer än fördubblats, från 40 
till 85 miljoner. 

– Den del av Egypten som kan bebos och brukas 
motsvarar Danmarks areal. Vart fjärde år lägger Egyp-
ten ett extra Danmark, fem och en halv miljon, till sin 
befolkning. Om man inte gör något åt det kan varken 
salafisternas Allah eller Mohammed hjälpa, säger Sven 
Burmester. ■

Artikelförfattaren är finlandssvensk 
bibliotekarie och journalist, bosatt i 
Danmark.

Sven Burmester är extern forskare 
vid biblioteket i Alexandria och 
god vän med dess chef Ismail 
Serageldin sedan tiden så de båda 
arbetade i Världsbanken. 

www.lillianoberg.com
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 Barnens bokbuss Har parkerat utanför för- 
 skolan Muminstugan i Älvsjö. Det är en av  
 de första soliga vårdagarna i huvudstaden  
 och det är fullt med barn som är ute på går-

den, leker och stojar. 
Varje vardag utom onsdagar stannar Stockholms 

stadsbiblioteks enda bokbuss vid några av de ungefär 
140 hållplatserna. Denna morgon är de första besökar-
na tre overallklädda treåringar: Emily, Charlie och Tea 
som tillsammans med en av pedagogerna kliver in i den 
lilla bokbussen. De leriga stövlarna åker av med hjälp 
av bibliotekarien Krister Sellman och Jessica Pellegrini 
som är platsansvarig för bokbussen. Inne i bokbussen 
finns det mesta som lockar barnen att omedelbart börja 
plocka ut böcker de vill låna – pekböcker, läskiga böck-
er, faktaböcker, kapitelböcker, bilderböcker… Även 
barnböcker på andra språk. 

Varje förskola har ett eget bokombud och kan göra 
egna reservationer. Krister Sellman står vid datorn och 
registrerar utlån av böckerna och stoppar ned dem i 
påsar samtidigt som Jessica Pellegrini visar runt och be-
rättar om böckerna. Barntrion är bara början på en strid 
ström av barn som under förmiddagen kommer in i det 
rullande biblioteket för att låna böcker eller ljudböck-
er. Förutom cd-skivor finns det även kassettband och 

eftersom förskolans cd-spelare nyligen har gått sönder 
passar pedagogen på att låna några kassettsagoband. 

Tanken är att bokbussen främst ska besöka de för-
skolor som har svårt att ta sig till det vanliga bibliotek-
et, berättar Jessica Pellegrini. Idag stannar man till vid 
ungefär 140 förskolor, fem gånger om året. Huvudsak-
ligen i Stockholms förorter och med en slagsida åt den 
nordvästra sidan med Hässelby och Vällingby i täten.

– Det beror nog egentligen på att ryktet om vår verk-
samhet framför allt har spridit sig snabbast där. Be-
hovet är kanske inte alltid som störst där utan det har 
blivit så av gammal tradition. Samtidigt står det en mas-
sa förskolor i kö till oss och som kanske behöver oss mer 
än andra, berättar Jessica Pellegrini. 

Hon ser nu över bussturlistan och vill förändra 
behovskriterierna för att få till ett mer rättvist och struk-
turerat system. Dessutom planeras för en ny miljö-
certifierad och större bokbuss där man även ska kunna 
ha möjlighet att förändra och anpassa ytorna.

Arkitekten bakom inredningen heter Cecilia 
Andreasson. I dag erbjuder Barnens bokbuss program-
verksamhet som sagostunder och boktips. I framtiden 
hoppas man även kunna erbjuda ett större bibliotek 
med möjlighet att också kunna visa riktigt bra film för 
barnen. En bioduk ska monteras i taket för att användas 

Tusen barn 
i kö till 
bokbussen

Förskolor som har det svårt att ta sig till 
sitt vanliga bibliotek får genom Barnens 
bokbuss chansen att uppleva en stunds 
bokmagi när Jessica Pellegrini och hennes 
kollegor trollar.

Av ÅsA ekströM
Jessica Pellegrini styr 
bokbussen mot ännu 
en förskola i Stock
holms förorter. 

FOTO: åSA ekSTröm
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vid filmvisning. På sikt hoppas man även att kunna ut-
öka verksamheten till helger och lov. Upphandlingsar-
betet med den nya bussen väntas bli klart innan årets 
slut. 

– Idag kör vi bussen med våra B-körkort eftersom den 
inte väger så mycket. Men blir det en större vikt på den 
nya bokbussen så får vi ta lastbilskort, konstaterar Jes-
sica Pellegrini som berättar om höga snö vallar som for-
cerats och säkringsbyten som skett under året som gått.

Krister Sellman understryker att han är glad över att 
bokbussen hinner köra ut ur stan strax efter morgon-
rusningen och återvända in innan eländet tar vid igen. 
Han och de sex kollegorna i bokbussen arbetar i vanliga 
fall i Asplundhuset under enheten lÄRa. Jessica Pelle-
grini är inte utbildad bibliotekarie utan har ett förflutet 
som lärare i svenska och drama samt som kostymör på 
sVt. Att hon sysslat med teater är något som kommer 
väl till användning i jobbet. Hon bjussar frikostigt på sig 
själv, låter några barn pilla med hennes lego-örhängen 
medan hon läser högt ur en rim- och ramsbok och sam-
tidigt klappar händer med ett annat barn. 

– Jag stortrivs med mitt jobb. Barnen ger enormt mycket tillbaka. 
När vi kör vidare till nästa förskola, Fantasia, i Älvsjö har det blivit dags för 

sagostund. Efter att ha parkerat bussen drar Jessica för de blå gardinerna med 
pingviner och lägger ut kuddar på golvet. Denna gång är det tio tvååringar och 
två pedagoger som kommer in i den lilla bokbussen. De slår sig ner tätt intill 
varandra. Jessica kör en presentationsrunda där de får säga sitt namn och 
berätta om sin favoritmat. Några av de yngsta barnen får knappt fram vad de 
heter medan andra är svåra att få tyst på när de väl börjat prata. Men gemensamt 
är att allihop storögt tar del av sagorna om Lycke och Lage och ritsagorna som 
Jessica Pellegrini berättar med stor inlevelse. När de läser Vem är arg? kommer 
även känslo hatten fram där barnen kan kasta i ledsna, arga och glada känslor.

– Kan vi läsa en till? Frågan följer automatiskt efter första sagan. Och efter 
andra, och tredje… ■

– Jag stortrivs med mitt jobb. Barnen ger enormt mycket tillbaka, säger ”boktanten” 
Jessica Pellegrini. 

Barnens BokBuss:
Mercedes mB 414 
Automatväxel
Totalvikt 3 500 kg
Längd 6,5 m
Bredd 2,3 m
Höjd 3,2 m

Det finns över 800 förskolor och mer än 300 fritidshem i 
Stockholm.
Barnbokbussen ska prioritera de verksamheter som av olika 
anledningar har svårt att nå stadsdelsbiblioteken.

” Kan vi läsa en till?”

www.axielldirekt.com

Skanners Skrivare Etiketter Lånekort
Kvittorullar Datortillbehör Rfid-Etiketter
Snabbt Tryggt Enkelt Fraktfritt
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 Drygt två år har gått sedan man lade den be- 
 ramade utbyggnaden av Asplundshuset  
 vid Odenplan i Stockholm i malpåse. Ner  
 i den försvann resultatet av en internatio-

nell arkitekttävling med det vinnande bidraget Delp-
hinium, en intensiv debatt samt många miljoner – hur 
många, därom tvistar fortfarande de lärde. 

Det som inte försvann var problemen behäftade med 
stadsbiblioteket i Asplundshuset och det tillhörande s k 
Annexet och lamellhusen – fastigheterna som populärt 
går under namnet Spelbomskan: trångboddhet, föråld-
rade installationer och ett rent allmänt behov av under-
håll och teknisk upprustning. 

Med utbyggnadshaveriet på behörigt avstånd i tid 
känner sig de styrande politikerna i Stockholm nu redo 
att ta nya tag och försöka lösa problemen. Någon ny ut-
byggnad är det dock inte tal om.

Fastighetsnämnden i Stockholm har beslutat att ge 
fastighetskontoret i uppdrag att för högst 8 miljoner 
kronor utreda en ”förädling och upprustning” av Stock-
holms stadsbibliotek. Uppdraget delas med Kulturför-
valtningen som för högst 1 miljon kronor ska göra en 
verksamhetsanknuten utredning. Totalt finns alltså 9 
miljoner i potten för att ta reda på hur man kan moder-
nisera Asplundshuset och de därtill hörande byggna-
derna samt vilka konsekvenser det får för nuvarande 
hyresgäster, för omgivningarna och förstås, vad det 
hela kommer att kosta. Med i kalkylen finns också det 
faktum att den nya citybanan beräknas vara klar 2017. 
Då får Odenplan en ny station som blir en knutpunkt för 
både pendeltåg och tunnelbana. Stadsbibliotekets läge 
blir än mer centralt, trycket av människor i om rådet 
kommer att öka liksom sannolikt också besökarna till 
biblioteket.

I det tjänsteutlåtande som ska ligga till grund för 
beslut i mars (den 5 mars i fastighetsnämnden, den 22 
mars i kulturnämnden) ges en bild av hur tankarna går:

• En integration av Internationella bibliotekets sam
lingar (idag i Annexet) med svenska medier.

• Barnavdelningen ska bevaras men ”varsamt anpas-
sas” och kompletteras, eventuellt också göras mer flexi-
bel.

Upprustning 
av Asplundhuset 
utreds

Asplundhuset är 
trångbott, föråldrat 
och rent allmänt i 
behov av underhåll 
och teknisk upprust
ning. 

Fastighetsnämnden i Stockholm har 
beslutat att ge fastighetskontoret i uppdrag 
att utreda en upprustning av Stockholms 
stadsbibliotek.

FOTO: STADSBIBLIOTekeT

Av henriette Zorn
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• De administrativa ytorna bör minskas till förmån för 
publika ytor och ”de byggnader som tillsammans ska 
utgöra det nya Stadsbiblioteket behöver hänga ihop”.

• Ytor ska utformas för att tillåta största möjliga flexibi-
litet – inte minst när genomgripande förändringar sker 
som gör att t ex medieförvaring kan omvandlas till olika 
publika funktioner.

Det verkligt intressanta i detta utredningsarbete – som 
beräknas starta nu i vår med målsättningen att ha ett 
inriktningsbeslut i mars 2013 – är att man ska studera 
möjligheterna till förbindelser mellan Asplundshusets 
huvudbyggnad och Annex samt möjligheter till ut-
ökade ytor mellan huvudbyggnaden och basarer, dvs de 
lokaler där idag McDonalds och butiker huserar. Basar-
erna och dess hyresgäster har tidigare varit något av ett 
Noli me tangere men nu ska ”verksamheternas, hyres-
gästernas behov och önskemål sammanställas och be-
handlas”, som det heter i tjänsteutlåtandet. 

Vidare ska förstås antikvariska och kulturhistoriska 
aspekter beaktas liksom miljökonsekvenser.

Det man kan hoppas på är att detta nu – om än redu-
cerade omtag – inte skjuts i sank på det kommunalpoli-
tiska slagfältet. I slutet av mars skulle Kulturnämnden 
fatta beslut (mitt i pressläggningen av detta nummer) 
men redan innan var käbblet igång mellan den styrande 
Alliansen som dragit igång utredningsprocessen och 
oppositionen som inte vill se mera skattepengar för-
svinna ned ”i ett mörkt hål”.

Mörkt hål? Om Stadsbiblioteket tillåts att förfalla – ja-
men då kan man på allvar tala om ett mörkt hål… ■

Fakta ssB
Stockholms stads
bibliotek består av 
Stadsbiblioteket med 
Annex och barnbok
buss, 39 stadsdels
bibliotek, det digitala 
biblioteket, beman
nade bibliotek på 
sjukhus och andra 
vårdinrättningar, 
Internationella bib
lioteket, Regionbib
liotek Stockholm 
med lånecentraler. 
Totalt hade SSB 
under 2011 över 10 
miljoner besök varav 
4 miljoner var besök 
på webbplatsen.

SSB – planer för kommande år

I februari 2012 antog Stockholms kommunfullmäktige 
planen: Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 
– också kallad Bibliotek i rörelse eller Biblioteksplan 3.0. 
Här anges riktningen för de kommande åren (2012–
2015) som tillsammans med den strukturplan som 
Kulturnämnden skulle ta i slutet av mars, slår fast att 
Stockholms stadsbibliotek ska vara ”angelägna”, ”till-
gängliga” och ”effektiva”.

”Angelägna” bibliotek bör ha minst 20 000 lån och/
eller besök per år. De senaste åren har Akalla, Örby, 
Björkhagen, Hagsätra, Gamla Stan och Hjorthagen haft 
siffror som inte når upp till detta. Men, säger man ock-
så, att bara titta på utlåningssiffror är missvisande med 
tanke på bibliotekens många verksamheter som inte 
genererar lån. Nyckeltalet besök per öppettimme är 
mer intressant och fångar bättre upp bibliotekets verk-
samhet i de fysiska lokalerna. Därför, menar man, bör 
ett bibliotek inom Stockholms stadsbibliotek i genom-
snitt ha minst 30 besök i timmen för att anses vara ett 
angeläget bibliotek.

”Tillgängliga” bibliotek är bibliotek som ligger nära 
och finns där människor rör sig i sin vardag. Därför slår 
strukturplanen fast att ingen stockholmare skall ha 
längre än max 30 minuters resa med kollektivtrafik till 
något av stadens sju s k fullskalebibliotek, de bibliotek 
som genom sin profil, sitt öppethållande och sin storlek 
skall erbjuda ett komplett biblioteksutbud. Fullskale-
bibliotek finns i Farsta, Skärholmen, Kista, Vällingby, 
Medborgarplatsen, Kungsholmen och i Asplundshuset 
vid Odenplan. Öppettiderna är också viktiga för till-
gänglighete. Därför ska samtliga bibliotek vara öppna 
minst fyra dagar i veckan varav minst en av dagarna ska 
vara lördag eller söndag. I dagsläget är det åtta bibliotek 
som inte når upp till detta. 

Fullskalebiblioteken skall fortsätta att vara öppna sju 
dagar i veckan. 

”Effektiva” bibliotek får man slutligen om tillgänglig-
heten (generösa öppettider och attraktiva lägen) och 
graden av angelägenhet (känt och välanvänt) är bra.

I strukturplanen föreslås såväl nya bibliotek som 
nedläggningar/omdispositioner av befintliga bibliotek. 
Fyra nya bibliotek föreslås vid Slussen, i Hässelby Gård, 
Kista och Norra Djurgårdsstaden.

Verksamheten vid biblioteken i Akalla flyttas till Kis-
ta och Husby; verksamheten i Gamla Stan till det nya 
biblioteket vid Slussen och Hjorthagens bibliotek flyt-
tar in i det som är planerat för Norra Djurgårdsstaden.

Stadsbiblioteket med Annex vid Odenplan är på för-
slag för renovering. I behov av renovering är också inte 
mindre än 13 stadsdelsbibliotek, däribland Fruängen, 
Skärholmen, Tensta och Björkhagen.

Dagens tre tunnelbanebibliotek kan komma att utö-
kas från dagens tre till fem och då vid ”knutpunkterna” 
Liljeholmen och Gullmarsplan.

Planen tar även upp bibliotekens verksamhet i skolor 
samt biblioteksservicen till äldre. hZ
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 Förra året utkom 1 747 barn- och ungdoms-
böcker i Sverige, vilket är en ökning med drygt 
5 procent jämfört med året innan. De svenska 
boktitlarna är fler än de översatta böckerna. 

Världen utanför eU ser man knappt skymten av. Enligt 
Svenska barnboksinstitutet är de kvinnliga författarna 
dubbelt så många jämfört med de manliga – 70 kvinnor 
mot 30 män. 

Bilderböckerna, kapitel- och ungdomsböckerna ökar 
mest, samtidigt som man med ljus och lykta får leta 
efter diktsamlingar, sångböcker och dramatik. Flera 
av de kvinnliga författarna är debutanter och tillhör 
alla en ny generation yngre författare som exempelvis 
Sara Ohlsson, Sara Bergmark Elfgren, Sanne Näsling 
och Moa Eriksson Sandberg som ligger bakom böcker 
som Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag, 
Cirkeln (tillsammans med Mats Strandberg), Kapitulera 
omedel bart eller dö samt Söta pojkar är bara på låtsas. 

Unga kvinnliga författare som skriver böcker som 
framför allt vänder sig till tjejer dominerar inom ung-
domslitteraturen. De skriver dessutom med humor och 
är både språk- och stilförnyare – även inom bilderboks-
världen och i serier. Ett kul exempel där är Tummelisa el-
ler den andra vildmarken av Matilda Ruta. Långt från HC 
Andersens klassiska Tummelisa skildras här en flicka 

som har ihjäl en massa paddor och andra djur i sin kamp 
för frigörelse. 

Bland alla de motiv och teman som tas upp i ung-
domsboken finns många skildringar av flickors och 
unga kvinnors sexualitet, lust, längtan och begär, ge-
staltade utifrån dem själva och deras upplevelser. Bland 
faktaböckerna återfinns kokböcker som t ex Flickornas 
egen kokbok: läckra recept att laga själv. Även de yngre 
kan numera ta del av kokböcker som fokuserar på dess-
erter och information om lCHF-diet. 

Huvudpersonerna i ungdomsromanerna domineras 
helt av tjejerna, som är dubbelt så många som killarna. 
Under 2000-talet har det getts större plats i böckerna 
för mer filosoferande och eftertänksamma killar på 
bekostnad av de mer stereotypa ”manliga” dragen. 
Kriminalitet och våld förekommer och skildras av både 
flickor och pojkar i många ungdomsböcker. Både poj-
karna och flickorna är våldsutövare och offer. Men det 
har blivit allt ovanligare att sätta in flickorna i den tradi-
tionella offerrollen. 

När killar läser vill de läsa om killar, något som natur-
ligtvis också påverkas av föräldrarna som köper böck-
erna. Hur ska det då gå med pojkarna som inte läser om 
det inte finns några pojkar att läsa om i det nya utbudet?

– Den frågan har även vi formulerat och det bör man 
väl reflektera över. Vad händer när förlagen väljer 
att satsa på enbart dessa varor? I det nya utbudet har 
flickorna patent på det intellektuella kapitalet. Flickan 
är protagonist. Samtidigt är det klart att man kan förstå 
förlagen som väljer att satsa på varorna som säljer, 
säger Åsa Warnqvist på Svenska barnboksinstitutet.

Även samhällets ökade klyftor kan skönjas i ung-
domsromanerna. Uteliggare och djupa klasskillnader 
skildras men även exklusiva märkeskläder, dyra vanor 
samt materiell och kulturell överklass. På frågan om 
överklass- och medelklassgetton finns bland det som 
skildras, konstaterar Åsa Warnqvist att det nog finns en 
tendens att medel- och överklass inte alltid med auto-
matik skildras som ”de goda” och att överklasskildring-
arna ökar något. 

Förra året utkom också en så kallad enhanced book, 
på svenska: e-bok+ eller e-bok extra, en digital multi-
mediaversion av den tryckta boken. Först ut blev Sara 
Ohlssons Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan 
idag. Tony DiTerlizzis Jakten på WondLa är exempel på 
användande av Augmented Reality (aR), förstärkt eller 
förhöjd verklighet, i en svensk barn- och ungdomsbok. 
aR är en beskrivande term för realtidsapplikationer 
som blandar information från användarens fysiska om-
givning med information från en mjukvaruapplikation. 
Med hjälp av en webbkamera kan läsaren ladda ner ett 
program för att kunna använda t ex en karta i berättel-
sen. aR förutspås komma alltmer i samband med fram-
tida boksläpp. När det gäller bokprovning av e-böcker 
och e-appar avvaktar Svenska barnboksinstitutet efter-
som det kräver helt andra resurser, berättar Åsa Warn-
qvist. 

Svenska barnboksinstitutet följer utvecklingen och 
avvaktar med bokprovning av e-böcker tills ett beslut 
fattats om e-plikten. ■

Tjejernas år i 
bokfloden 2011

Av ÅsA ekströM

Tillspetsat skulle man kunna säga att det är kvinnorna 
som skriver böcker med tjejer i huvudrollen och som läses 
av unga tjejer. Det visar årets Bokprovning för 2011 som 
Svenska barnboksinstitutet gjort. 

Bilder ur Tumme-
lisa eller den andra 
vildmarken av Matilda 
Ruta – ett feministiskt 
svar på H C Andersens 
klassiska konstsaga. 
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BBL kommentar

” Missvisande om Kulturrådets 
läsfrämjandebidrag”
Cay Corneliuson vill korrigera historieskrivningen i skriften Alla talar om KB

 Svensk biblioteksförening Har gett ut 
skriften Alla talar om KB i det vällovliga syftet 
att bidra med så mycket klarhet som möjligt i 
en brytningstid då många viktiga beslut fat-

tas. Så mycket viktigare då att historieskrivningen är 
någorlunda korrekt. I del två, Varför KB, finns en be-
skrivning av hur Kulturrådet arbetat med biblioteks- 
och läsfrämjandebidraget sedan 1990 som dessvärre är 
missvisande. Skribenten påstår att det riktade utveck-
lingsbidraget till biblioteken försvann på 1990-talet och 
bakades in i ett stort utvecklingsbidrag där biblioteken 
skulle konkurrera med det ”glansfulla kulturlivet”. Ut-
vecklingsbidrag till regionala bibliotek har funnits från 
1996 fram till 2010 då medlen flyttades över till kb:s 
budget. Bidraget har fördelats utan någon konkurrens 
från kulturlivet i övrigt och det har inte – som det på-
stås – fördelats till små lokala satsningar. Det har delvis 
finansierat stora nationellt syftande projekt framförallt 
inom it-området som SIM, BIN och LIM (beteckning-
arna representerar olika delar av Sverige). Andra stora 
projekt, en del med nationell karaktär, är: Demoteket, 
Bibliotek24, Öppna bibliotek, IKT-lyftet/DIgidel, Twinning 
och Dolly. Utvecklingsbidraget användes också för flera 
omfattande interregionala barnbiblioteksprojekt som 
MVG och Mars Express. I början och mitten av 2000-ta-
let pågick också tre stora projekt som avsåg att imple-
mentera barnkonventionen i svenskt barnbiblioteksar-
betet, På barns och ungdomars villkor, Hissa segel och Doff 
som berörde sex län.

Inom läsfrämjande har målsättningen sedan 2005 
även där varit att skapa stora projekt som har möjlighet 
att lämna spår bl a genom sina rapporter, t ex Läskonster 
(9 län). Parallellt har det mycket riktigt pågått småska-
lig bidragsgivning. Det motiveras av att länsbiblioteken 
ofta fungerar som stöd för mindre projekt i olika ske-
den. Länsbiblioteken söker också, som sagt, pengar till 
stora interregionala projekt. Det senaste riktigt stora 
projektet som gett ringar på vattnet både nationellt och 
internationellt är Läskonster. Dessa projekt, vågar jag 
påstå, har påverkat barnbibliotekspraktiken på ett lång-
siktigt sätt. De stora projekten är utvärderade och rap-
porterade och utgör en kunskapsgrund för barnbiblio-
teksarbete i Sverige. Till kunskapsgrunden har Kultur-
rådet också bidragit genom att ge projektmedel till tre 
kunskapsöversikter inom det i övrigt klent beforskade 

barnbiblioteksområdet i samarbete med Regionbib-
liotek Stockholm och forskare på Bibliotekshögskolan. 
En fjärde kunskapsöversikt är på väg som handlar om 
folkbibliotekens samarbete med barnhälsovården. En 
tredjedel av läsfrämjandebidraget går till nationella 
satsningar på längre sikt: Barnens bibliotek, Barnboks-
katalogen, Bokjuryn och Läsambassadören. De är av-
sedda att komplettera och förstärka det lokala arbetet. 

Till grund för samarbetet med länsbiblioteken 
finns en gemensam strategi som antogs 2009 där fyra 
grundläggande punkter för att utveckla läsfrämjande 
beskrivs: utbildning, litteraturen som konstform, stra-
tegiska nätverk och läsfrämjande i biblioteksplanerna. 

En del bidrag från Kulturrådet är mycket riktigt 
små. De delas ut när kommuner, trots små resurser, 
anstränger sig och ofta när de använder både inköps-
stödet och läsfrämjandebidraget för att åstadkomma 
utveckling. Uppfattningen att staten bidrar bäst till ut-
vecklingen genom att peka med hela handen och låta 
gesten åtföljas av en mängd miljoner åt samma håll kan 
diskuteras. Att skapa läslust är ett småskaligt arbete 
som handlar om kommunikation, relationer och upp-
levelser. Målgruppsanpassning beskrivs i skriften som 
något negativt, vilket är svårt att förstå. Hög medveten-
het om målgrupperna och en väl utvecklad dialog med 
dem är en förutsättning för biblioteksutvecklingen. I 
artikeln sägs också på flera ställen att stödet till biblio-
teksområdet haft en litteraturpolitisk inriktning – som 
om det vore en begränsning. Mot bakgrund av Kultur-
rådets uppdrag är inriktningen logisk. Men självklart 
finns det andra områden som behöver utvecklas inom 
biblioteksområdet som utbildning och lärande, in-
formationsförsörjning mm. 

Kulturrådet ser folkbiblioteken som de viktigaste ak-
törerna när det gäller att främja kvalitetslitterat uren, 
och Kultursamverkansmodellen har gjort behovet 
av en regional aktör som stöd för kommunerna i det 
arbete,t tydligare. Skribenten efterlyser också en tyd-
ligare gränsdragning mellan Kulturrådet och kb. Det 
är viktigt att veta vem som ska göra vad men en tydlig 
rågång mellan digital utveckling och läsfrämjande är 
inte önskvärd eftersom läsfrämjande idag ofta bygger 
på digitala tjänster. 

cAy corneLiuson 
Handläggare Kulturrådet
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Utblick Tottie Lönn

EGYPTEN

Bokmässa trots allt
Tunisien var hedersgäst vid Kairos inter-
nationella bokmässa i år – ett symboliskt 
val eftersom det arabiska upproret började 
i Tunisien förra året. Mässan överlappade 
firandet av ettårsdagen av revolutionen och 
kom därför i medieskugga av denna. Det 
var tveksamt om mässan skulle äga rum i 
år. Förra året fick utställarna brådstörtat 
överge sina bokstånd, då mässan hastigt 
ställdes in på grund av oroligheterna. De 
fasta byggnaderna hade rivits. I år fick de 
ersättas av tält. Internationella förlag var 
visserligen färre än tidigare år men trots 
allt fanns många förläggare och försäljare 
på plats. Det var mellan 40 och 60 procent 
färre besökare än vanligt. Nästan alla nya 
böcker i år handlade om revolutioner eller 
var av religiös karaktär. Några tecken på 
censur eller övervakning av militären har 
inte rapporterats.

Att Kairos internationella bokmässa 
trots allt ägde rum i år fick en symbolisk 
betydelse som det första internationella 
kulturevenemanget efter revolutionen.
(www.guardian.co.uk m.fl.)

FRANKRIKE

Digitaliserad 1700-talshistoria
Bibliothèque Nationale de France (bNF) 
är i färd med att digitalisera Casanovas 
memoarer. För ett par år sedan köpte en 
okänd donator för bNF:s räkning de 3 700 
ocensurerade handskrivna sidorna med 
originalmanuskriptet till ”Histoire de Ma 
Vie” för en fabulös men okänd stor summa 
(troligen motsvarande ca 45 miljoner 
kronor).

Äventyraren, förföraren och den bildade 
världsmannen Casanova (1725–1798) var 
bibliotekarie hos en bömisk adelsman när 
han skrev sina memoarer från 1700-tal-
ets Europa på franska. De publicerades 
postumt i olika utgåvor och översättningar, 
oftast mer eller mindre förkortade och 
censurerade. De fullständiga memoarerna 
ska enligt uppgift ges ut på nytt med start år 
2013. Senast de gavs ut var 1960–62.
(www.bnf.fr, www.guardian.co.uk m.fl.)

NORGE

Lyrikprojekt belönat
Bibliotekstidskriften Bok og Bibliotek har 
inrättat utmärkelsen ”Årets biblioteks-
prosjekt”. Hela 35 projekt tävlade om årets 
utmärkelse och fyra av dem belönades. På 
folkbibliotekssidan gav juryn första platsen 
till projektet ”E-diktet” från fylkesbiblio-
teken i Østfold, Vestfold och Buskerud. 
Lyriken är inte så uppmärksammad men 
borde passa dagens jäktade människor, var 
tanken bakom projektet. E-dikt för vuxna 
startade 2010, E-dikt för barn har funnits 
ända sedan 2008.

Varje vecka sänds dikterna ut som e-post 
över hela landet. Hittills abonnerar 4 500 
på tjänsten för vuxna, 2 200 abonnerar på 
barndikterna. Både modern och klassisk 
lyrik väljs men man undviker de ”smalaste” 
dikterna för att kunna nå en bred publik. 
Projektet ”E-diktet” är dessutom snart 
färdigutvecklat som app för mobiltelefon.
(Bok og Bibliotek 2012:1)

STORBRITANNIEN

Forskarna och biblioteken.
Det finns ett direkt samband mellan uni-
versitetsbibliotek med tillräckliga resurser 
och moderinstitutionens framgångar. Det 
framgår av en ny rapport, ”Uk Scholarly 
reading and the Value of Library resour-
ces”, skriven av Carol Tenopir och Rachel 
Volentine och utgiven av JisC (Joint Infor-
mation Systems Committee). Rapporten 
redogör för resultatet av en undersökning 
som genomfördes under 2011 på sex uni-
versitet i Storbritannien. Gemensamt för 
forskarna vid de sex universiteten var att de 
som hade framgång, som publicerade mest 
och som hade fått priser, också var de som 
läste mest.

Den viktigaste fackinformationen är 
vetenskapliga tidskrifter. Forskarna läste i 
genomsnitt 22 akademiska artiklar i måna-
den och tvåtredjedelar av dessa levererades 
i elektronisk form av biblioteken. Knappt 
hälften av dessa artiklar var från de senaste 
18 månaderna, övriga var äldre. 17 procent 
var t o m äldre än tio år. Artiklar från 
bibliotekets samlingar ansågs viktigare än 

artiklar levererade från andra källor. Hälf-
ten av forskarna prenumererade inte längre 
personligen på papperstidskrifter. De till-
frågade forskarna ansåg bokläsningen vara 
mycket viktig. Biblioteken stod dock bara 
för 26 procent av det lästa. De flesta lånade 
av kollegor, fick av utgivarna eller köpte för 
egna medel. 

Alla forskare använde i genomsnitt 37 
timmar i månaden åt ”vetenskaplig läs-
ning” och av dessa ägnades 16 timmar åt 
material som biblioteket skaffat fram. Fors-
karna läser förstås också annat än böcker 
och artiklar. Bara 14 procent av ”andra 
publikationer”, t ex rapporter, seminarie-
material etc införskaffades av biblioteken. I 
stort pekar undersökningens resultat på att 
universitetsbiblioteken har en integrerande 
roll i forskning och undervisning och inte 
enbart en stödjande.
(Revy 2012:2, dfdf.dk)

USA

Bokklotter blev handskriftsraritet
Valerie Solanas är mest känd för att hon 
sköt och sårade Andy Warhol 1968 samt för 
sitt S.C.U.M. Manifesto (Society for Cutting 
Up Men). 

Ingen såg när hon slank in på New York 
Public Library och strök bort sitt eget namn 
från boken med manifestet och skrev dit 
”by Maurice Girodias”, dvs namnet på 
den som redigerat och publicerat boken. 
Hon skrev ilskna kommentarer här och 
var (”lies”, ”fraud” etc) och på titelsidan 
skrev hon ”This is not the title”, ”full of 
sabotaging typos” mm, och hon signerade 
inläggen med sitt namn. Hon skrev också 
”Read my version and events in my next 
book”. Biblioteket flyttade boken till 
”Manuscripts and Archives Division” när 
personalen sent omsider upptäckte hennes 
inlägg. Då var hon sedan länge död.
(htpp://americanlibrariesmagazine.org)
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Månadens uppsats Anna Kåring Wagman

Att läsa lagen 
nerifrån och upp
Bibliotekslagen anger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare 
och andra minoriteter. Vad betyder det och hur verkställs det i praktiken? Lisa Börjesson 
fann att lagen används för att hitta stöd för behov som personalen redan identifierat i sin 
verksamhet.

 Lisa börjesson Har studerat hur bibliotekslagen  
 och olika lokala styrdokument förhåller sig  
 till det praktiska arbetet kring invandrare  
 och andra minoriteter på folkbiblioteket 

i en kommun. Påverkar bibliotekslagen arbetet med 
flerspråkiga användare i den lokala praktiken? Och kan 
exemplet säga oss något generellt om tillämpningen av 
styrdokument på lokal nivå?

I bibliotekslagens åttonde paragraf står att ”folk- och 
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minori-
teter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa grup-
pers behov”. 

Uppsatsförfattaren menar att paragrafen är vagt for-
mulerad vilket gör den öppen för tolkning. Uttrycket 
”särskild uppmärksamhet” är otydligt och vad biblio-
teken mer ska göra, förutom att erbjuda litteratur, är 
inte definierat. Likaså är det oklart vilka som ska räknas 
till gruppen ”invandrare och andra minoriteter”. Para-
grafen ger inte heller någon motivering till varför biblio-
teken ska ägna dessa grupper särskild uppmärksamhet.

Som en jämförelse kan man konstatera att biblioteks-
lagens nionde paragraf – som även den pekar ut en sär-
skild användargrupp, nämligen barn och ungdomar – är 
tydligare än skrivelsen om invandrare. Den anger såväl 
motiv som metoder för bibliotekens arbete med mål-
gruppen. 

Hur återspeglas då bibliotekslagen i de lokala styr-
dokumenten? Den undersökta – icke namngivna – kom-
munens biblioteksplan innehåller ett avsnitt om arbete 

med invandrare. Där kopplas bibliotekets 
service till invandrare ihop med frågan om 
integration, något som alltså inte görs i bib-
liotekslagen. Planen beskriver invandrare 
som en grupp i behov av integration och 
biblioteket som ett medel att nå det målet. 
Biblioteksplanen lyfter därmed fram en 
nyttoaspekt i verksamheten riktad till in-
vandrade. Kopplingen mellan invandrare 
och integration gör också att kommunens 
biblioteksplan tillför ett syfte med verk-

samheten, vilket inte finns i bibliotekslagen. Börjesson 
menar att det är bibliotekslagens otydliga formule-
ringar som leder till att tolkningen blir möjlig; eftersom 
lagen i sig inte anger något ändamål med den särskilda 
uppmärksamheten till invandrare, blir det möjligt att 
lägga till ett lokalt syfte.

Lisa Börjesson menar att det inte är bibliotekslagen 
som är orsaken till att man arbetar med invandrar-
frågorna på det undersökta biblioteket. På biblioteket 
har i stället några medarbetare på eget initiativ bildat 
vad man kallar ”flerspråksgruppen”. Bakgrunden är 
ett ökat antal flerspråkiga användare i kommunen och 
att det fanns en uppfattning i personalgruppen om att 
biblioteket skulle behöva göra mer för att tillmötesgå de 
flerspråkiga användarnas behov. 

Den gängse uppfattningen är att bibliotekslagen ska 
peka ut prioriterade områden som sedan verkställs på 
lokal nivå. Men uppsatsförfattarens slutsats blir i stäl-
let att personalen använde bibliotekslagen för att hitta 
stöd för behov de redan hade identifierat i sin verksam-
het. Därmed skapade de sig det organisatoriska utrym-
met de behövde för att kunna arbeta med uppgiften. 
Börjesson menar att lagen i det här fallet snarare av-
gjorde vad som var möjligt att se som ett verksamhets-
område och därför användes för att utveckla en platt-
form för att påbörja ett arbete. Lagen blev i det här fallet 
mer av ett redskap för de anställda än ett traditionellt 
dokument.

Styrdokumenten kan också vara redskap för att till-
godose behovet av resurser. Biblioteksplanen använde 
i det aktuella fallet ett syfte som kommunen värdesatte 
och var villiga att lägga pengar på – integration. Om 
biblioteket gör gällande att det spelar en viktig roll för 
integrations- och demokratiseringsprocesser i lokal-
samhället så framstår det som betydelsefullt för kom-
munen. Och bilden av biblioteket i lokalpolitiken är vik-
tig för biblioteket eftersom det påverkar fördelningen 
av de kommunala medlen. Gruppens arbete blev därför 
ett sätt för biblioteket att hävda sin roll i samhället inför 
lokalpolitiker. 

Inget av de lokala dokumenten utvecklade vad bib-
liotekslagens formulering om ”andra minoriteter” står 

Lisa Börjesson: 
Särskild uppmärksam-
het åt invandrare och 
andra minoriteter? En 
fallstudie av relationen 
mellan styrdokument 
och bibliotekspraktik i 
en lokal kontext.
UppSala UniverSitet 2011.
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för. Det är ett exempel på att lagens intentioner kan gå 
förlorade då de vida formuleringarna inte följs upp av 
lokala konkretiseringar. Börjessons slutsats är att ju 
mer precist formulerad en användargrupp är i lagen, 
desto tydligare behandlas den i lokala styrdokument. 
”Invandrare” är mer precist än begreppet ”andra mino-
riteter” och den senare gruppen nämndes över huvud 
taget inte i de lokala styrdokumenten.

Trots att Börjesson framhåller att luckor och otyd-
liga formuleringar i lagen leder till olika tolkningsmöj-
ligheter, vill hon ändå inte rekommendera en mer ex-
plicit lagstiftning som den enda tänkbara metoden för 
att stärka lagstiftningens genomslagskraft. Lösningen 
ligger inte i att enbart arbeta med formuleringar och 
implementeringen av lagen uppifrån och ned, eftersom 
annan forskning visar att mer detaljerade formule-
ringar kan ha en begränsande och negativ effekt för bib-
lioteksverksamhet. Börjesson vill lyfta fram att det inte 
bara är styrdokumentens innehåll utan också använd-
ningen av dem som påverkar deras ställning. En mer 
relevant fråga är därför hur lagar och andra styrdoku-
ments ställning kan stärkas genom att användningen av 
dem stärks. Författaren frågar sig om man skulle kunna 
förstärka personalens förmåga att använda dokumen-
ten i syfte att öka bibliotekets handlingsmöjligheter, 
flytta fram bibliotekets position och utveckla verksam-
heterna. De biblioteksanställda skulle då kunna göra 
mer för att använda bibliotekslagen och biblioteks-
planen för att positionera folkbiblioteket i lokalpoliti-
ken och den kommunala organisationen. Nyckeln till 
detta är att öka de biblioteksanställdas medvetenhet 
om styrdokumentens roll och möjligheter.

Biblioteksbladet 
nu på egen hemsida

www.biblioteksbladet.se

Krönika Erik Stattin

”Jag är lätt avundsjuk”

Kan en skicklig programmerare, utan att 
ha läst en rad av Moa Martinson, men med 
tillgång till hela den svenska arbetarlittera-
turen i digital form, lära sig mer fortare och 
göra mer intressanta analyser än en ämnes-
expert med åratal av läsning, tolkningar och 
kunskap om tiden? Hårdrar man det så är det 
mellan dessa två extremer som diskussionen 
om ”Big Data”-experter kontra domänex-
perter står. 

Digital humaniora som teoribildning be-
finner sig någonstans däremellan, med olika metoder för att förstå alltifrån 
litteraturhistoria till samtida nätkultur. Allra mest uppmärksamhet har de fått 
som analyserat just gigantiska mängder av digitaliserad litteratur från Google 
och gjort mer eller mindre sofistikerade litteraturanalyser (gör dem själv med 
Google Ngram Viewer).

Idén om att man med kvantitativa metoder, ordräkning i slutänden, kan lära 
sig något om mänsklig kultur eller att göra kulturvetenskapliga analyser, är pro-
vocerande för vissa och befriande för andra. Metoder som ”text mining”, senti-
mentanalys, klustring och entitetsextraktion kanske låter sexiga i ett visst sam-
manhang (säg, de lite hårdare vetenskaperna), men om de nämns i samband 
med älskade litteraturklassiker sätter många humanister i halsen. 

I vilken mån man faktiskt forskar i kulturen när man använder de här metod-
erna kan också, enligt många, debatteras. På sin höjd är det språket och dess 
förändringar som undersöks, menar man. Men att den specialisering som ock-
så finns inom humaniora gärna får kompletteras med ett mer makroskopiskt 
perspektiv som kan visa på större trender över längre tidsperioder och geogra-
fiska avstånd, är mer än välkommet. De breda, svepande, undersökningarna 
kan förhoppningsvis generera nya hypoteser som kan studeras mer i detalj. 

Alla metoder inom digital humaniora är dock inte statistisk ordräkning. Se 
till exempel Matthew Kirschenbaum vars kommande bok Track Changes skriver 
ordbehandlingens historia – om hur övergången från skrivmaskin till den stän-
digt formbara texten som ordbehandlingen medger, påverkar litteraturen som 
kommer ut ur den – verktygen formar tankarna (något som redan Nietzsche, 
en ”early adopter” av skrivmaskinen, observerade). Eller kolla upp Stephanie 
Hendrick som nyligen disputerat vid Umeå universitet om blogg-gemenskaper.

När jag själv började på Stockholms universitet för, eh-hm, tjugo år sedan 
var det självklart att jag var där för att läsa. Mycket och nära. Om man använde 
datorer till något så var det för att skriva sina uppsatser på (Macintosh Classic!) 
eller, på plats på biblioteket, söka i Cd-RoM-baserade databaser. Vetenskaps-
teoretiskt läste man in sig på hermeneutik, dekonstruktion, feminism och post-
kolonialism. Ricoeur, de Man, Irigaray och Spivak. 

När det var dags för uppsats i litteraturvetenskap närläste jag en sedan länge 
bortglömd essä av den engelske romantiske, och inte direkt hyperaktuella, dik-
taren William Wordsworth.

Frågan är hur jag hade närmat mig ämnet idag? Om jag ens kommit på tan-
ken att göra den sortens närläsning? Personligen är jag lockad av möjligheterna 
som har öppnat sig när stora mängder text har blivit tillgängligt och verktygen 
för textanalys på internet har blivit mer lättillgängliga. 

Jag är lätt avundsjuk på de som idag får börja gräva i de digitala arkiven och 
hitta samband som ingen tidigare sett. Men en dubbel kompetens behövs: kun-
skap om ämnet och om de digitala verktygen.

Skulle en framsynt regering väcka liv i friårssystemet så vet jag vad jag skulle 
göra: Gräva i de digitala gruvorna! 
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Recensioner

Pamela Schultz Nybacka
Bookonomy: The Consumption 
Practice and Value of Book 
Reading.
SChool of BUSineSS, StoCKholM UniverSity, 2011

Från och med år 2002 
sänktes momsen på 
försäljningen av böcker 
i Sverige från 25 till 6 
procent. Pamela Schultz 
Nybacka genomförde 
i samband med denna 

reform en studie av hur konsumtionen och 
läsvanorna eventuellt hade förändrats. Den 
ingick i Bokpriskommissionens slutredo-
visning 2005 under titeln ”Människans väg 
till boken – en studie om böcker och läsande 
efter momssänkningen.” Undersökningen 
var en del i hennes avhandlingsarbete och 
ett steg på vägen mot en färdig avhandling 
i moderämnet företagsekonomi. Man kan 
ställa frågan om det hade gått tillräckligt 
lång tid för att kunna göra en meningsfull 
utvärdering av momssänkningens konse-
kvenser. Undersökningen är inte kvantifi-
erande och sifferbaserad utan lutar mer åt 
konsumtionsforskning, läsforskning osv på 
ett teoretiserande plan.

Schultz Nybackas omfångsrika avhand-
ling om konsumtion och läsning av böcker 
blev utgiven och framlagd 2011. Det är ett 
angeläget och lockande ämne som berör 
de intrikata ekonomiska och psykologiska 
aspekterna på anskaffande och läsning av 
böcker. Med förväntan närmar man sig 
studien i förhoppningen att finna nya och 
annorlunda perspektiv från en ekonoms 
sida på boken och läsandet. 

Först på sidan 229 vidtar den empiriska 
studien. Avhandlingen består således av en 
mycket lång introduktion som innehåller 
både teori, metod, vetenskapshistoria om 
kultur i största allmänhet och en utblick 
över läsandets historia från Egypten via 
antiken fram till våra dagar. Med en sådan 
vittomfamnande och ambitiös kontext 
krävs det betydande formuleringskonster 
av författaren för att få teori och empiri att 
hänga ihop. 

Den empiriska studien om ”Book 
Reading in Consumer Culture” rymmer ett 
antal intervjuer/observationer av läsning i 
olika sociala sammanhang i det moderna 

Sverige. Det gäller frågesvar från Nordiska 
museets undersökningar, intervjuer med 
metallarbetare, läsning i ett måndagsgäng, 
som får rita sina upplevelser av läsning 
(teckningarna finns med i avhandlingen), 
en analys av ljudbokslyssnande, en under-
sökning av tre läsare av Harlequinromaner 
och till sist, tre bokläsecirkar i Lund och 
Stockholm. Subtila metodiska avvägan-
den och kraftfulla verktyg i tolkningen av 
materialet behövs för att göra analysen till 
forskning. Schultz Nybackas studier av 
läsarnas verklighet utgör i sig ett intressant 
samtidshistoriskt dokument.

Avslutningsvis innehåller del iV (s. 335–
388) ett försök att komma fram till avhand-
lingens huvudtes, nämligen definitionen 
av det för avhandlingen bärande begreppet 
”Bookonomy”. Termen är elegant, om än 
diffus. Här saknar man en distinkt defini-
tion av begreppet och även ett försök att 
sätta det i relation till den utförda empi-
riska undersökningen. 

Pamela Schultz Nybackas avhandling 
om konsumtionen och läsningen av böcker 
läggs fram i företagsekonomi – ett område 
vars vetenskapliga nomenklatur för mig är 
tämligen obekant. Emma Stenström, som 
är ämneskollega och befinner sig inom 
samma forskningsfält, kunde ha upp-
märksammats bland alla de forskare som 
nämns. Hennes resonemang om konstens 
betydelse för företagsvärlden har på ett 
fruktbart sätt tagit spjärn mot det humanis-
tiska perspektivet. Ännu mer förvånande är 
att Pierre Bourdieu inte tydligare integreras 
och diskuteras eftersom tankegångarna 
om ekonomiskt och kulturellt kapital är en 
teoretisk grund som knappast någon som 
rör sig inom kultursfären kan komma förbi.

För att kunna orientera sig i det av 
person namn överflödande opuset skulle ett 
personregister ha varit på sin plats. Det är 
svårt att kontrollera om teoretiskt viktiga 
personer återkommer i resonemang och 
slutsatser. En förkortningslista saknas 
också. Pamela Schultz Nybackas avhand-
ling spänner över ett oerhört stort om-
råde och framtiden får utvisa om termen 
”bookonomy” kommer att bli ett använd-
bart analysredskap för forskning kring 
bokinförskaffande och läsarpraktiker.

gunneL FuruLAnd
Bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap

Mats Dolatkhah 
Det läsande barnet: minnen av 
läspraktiker, 1900–1940
valfrid, 2011

En av de finaste läsarbio-
grafier jag läst är essän 
”Fars bokskåp”som Åke 
Åberg skrev i vänboken 
Litteraturens vägar, som 
utkom till Lars Furu-
lands 60-årsdag 1988. 
Den legendariske bib-
liotekarien, som var min 

lärare på högskolan i Borås, var uppväxt 
utanför Trelleborg där hans far var stins. 
Han var läsintresserad, skriver Åberg, men 
”saknade den inre trygghet som behövs för 
att läsa djupt och länge”.

Fars bokskåp innehöll cirka 160 böcker 
och Åke Åberg räknar upp dem alla. När 
han efter en ögonoperation på äldre dar 
tvingades till sängläge utan att kunna se 
försökte han minnas alla böckerna, till 
färg, innehåll, storlek, doft. Skåpet, som 
innehöll ett glasskåp överst och en låst byrå 
under, var fyllt av böcker. Det har Åberg 
illustrerat på omslaget till vänboken.

Åke Åberg var också litteratursociolog, 
hans avhandling handlade om bokmark-
naden och den läsande allmänheten i 
Västerås 1790–1850, ”från Johan Henric 
Kellgren till Onkel Adam” (C.A. Wetter-
bergh). Under sin tid som lärare i Borås lät 
han även sina elever på bibliotekarieutbild-
ningen göra intervjuer med ett antal ”vete-
raner” om deras läsvanor. Läshistorikern 
Mats Dolatkhah vid Högskolan i Borås har 
för sin avhandling valt att djupanalysera 
trettio av dessa intervjuer, som behandlar 
barns läsning mellan 1900–1940.

Vi kommer här de olika läsarna nära och 
metoden syns mig väl vald. Jag tror Åke 
Åberg skulle ha varit nöjd men säkert också 
kommit med invändningar, sin vana tro-
gen. Man bör då hålla i minnet att alla dessa 
trettio intervjuade var bokintresserade, 
de flesta vad Åberg skulle kallat ”arbetar-
adel”, det vill säga litterärt bevandrade ur 
arbetarklassen. 

Från början av 1800-talet var det ofta 
typografer eller bokbindare, naturligt 
nog, därefter de arbetare som ofta gick 
vidare och gjorde en klassresa som gick via 
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folkhögskolor, kvällsskolor och biblioteksbesök. Den 
intressanta frågan är naturligtvis varför? Vad är det 
som gör att vissa individer går djupare i sin läsförstå-
else och tar till sig det lästa bättre, ja att de läser över 
huvud taget?

Dolatkhah stöder sig teoretiskt på den forskning 
som finns – främst av Robert Darnton, Roger Chartier, 
Jonathan Rose och Christine Pawley. På svenska finns 
ännu ganska lite forskat på det läshistoriska området. 
Dolatkhahs avhandling är därför ett pionjärarbete, och 
ett glädjande sådant.

Metoden är alltså snarast etnologisk, där informan-
terna får redogöra för varför de började läsa, när, var 
och hur. Svaret som Dolatkhah ger till min fråga är 
ändå hoppfull: det kommer alltid att finnas de som 
vill läsa ”på djupet”, och som inte låter sig hindras av 
förbud, förtryck, eller ont om tid.

Vi har idag svårt att föreställa oss de svårigheter som 
mötte unga läsare förr: det kunde vara allt från dåligt 
ljus, illitterata miljöer, fattiga och trånga bostadsför-
hållanden, griniga bibliotekarier och en direkt avoghet 
mot att sitta ner för att bara läsa en bok.

I det här sammanhanget finns kanske min enda 
reflektion kring Dolatkhahs forskningsresultat. Det 
fanns dock en sorts läsning som ändå var accepterad: 
det var skolstudier och läsning av nyttig facklitteratur. 
Men ren underhållningsläsning sågs över axeln, och 
görs så till viss del än idag. Ivar Lo-Johansson har sagt 
att folk ser bara författaren när han är ute och tar en 
promenad, och sluter sig då till att han eller hon ”inte 
arbetar”. 

Även idag är det som J.R.R. Tolkien kallat ”kreativ 
eskapism” inte riktigt accepterat. Lönsamhet och 
produktivt arbete är det som premieras, inte själv-
kännedom och humanism. Att bara sitta ner och läsa en 
text för nöjes skull när man egentligen ”borde arbeta” 
kräver idag inte något större motstånd så länge det 
görs på fritiden. Problemet är väl bara att en stor del av 
dagens ungdomar inte har någon fritid. Sen finns det 
en stor kategori som inte har annat än fritid men som 
saknar förutsättningarna att tillägna sig svårare texter. 
Här har folkbiblioteket ett stort glapp att fylla, med 
olika metoder.

Vilken litteratur är det som haft stor ”mening” för 
informanterna i Dolatkhahs studie? Det är, visar det 
sig, ofta barndomens läsning av sagor, underhållnings-
romaner, i mitt eget fall de första serietidningarna och 
indianböckerna. All läsning är såtillvida subjektiv, den 
stora upplevelsen kan lika väl vara en enkel underhåll-
ningsroman så väl som Ulysses av James Joyce. Det tål 
att tänka på, eller hur? 

MAts Myrstener
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Notiser

KB: Verksam-
hetsplan 2012

i Mitten av februari presente
rades kB:s nya organisation. Den 
syftar bland annat till att sortera 
in ITavdelningens olika enheter i 
kB:s övriga avdelningar. 

ITavdelningens enheter flyttas 
till Biblioteksavdelningen respek
tive Administrativa avdelningen, 
dit också enheten för ITdrift flyt
tas. Enheterna för Digital pro
duktion samt Systemutveckling 
och systemarkitektur, integreras i 
Biblioteksavdelningen. Ett ITråd 
inrättas för samordning och be
redning av strategiska ITfrågor.

Inalles organiseras nu kB i fem 
avdelningar: Biblioteksavdel
ningen, Avdelningen för audio
visuella medier, Avdelningen för 
nationell samverkan, Forsknings
avdelningen samt Administrativa 
avdelningen.

I kB:s verksamhetsplan för 2012 
– med rubriken Gå till den säkra 
källan – prioriteras fyra områden: 
Eplikten (föreberedelser och 
införande); Digitalisering (plane
ring, produktion, tillgängliggör
ande/gränssnitt); bibliografiska 
frågor (kataloger, metadata) samt 
upphovsrätt och avtalslicenser.

Det nationella samordnade 
uppdraget hör alltså inte till prio
riteringarna men ligger som ett 
målområde under Avdelningen 
för nationell samverkan.

hZ

zhzh   Zuzana Helinsky

Chefer kan! 
Det gäller bara att våga inse det.
En hel dags inspiration. 

När: 7 maj 2012 
Var: Lund, Klostergatan 14L 
Kostnad: 1300:- inklusive lunch och kaffe

Kursen vänder sig till dig som är arbetsledare på 
bibliotek och som vill behärska oväntade situationer 
med kollegor och hantera de förväntningar som  
du möter.
Metoden bygger helt enkelt på att kunna ta vara 
på glädjen i att leda och påverka. Kursen ger en rad 
exempel på hur det kan gå till och gott om tillfällen 
att diskutera egna erfarenheter.

Mer om innehållet finns på  
www.zuzh.com/svenska/kurser/ 
forvaningar_pa_ledare

Anmälan till: mailto z@zuzh.com
tfn: 046 - 373 022, mobil: 070 - 888 1103

Bibliotek bättre 
än fildelarjakt

vänsterpArtiets nye partiledare Jonas 
Sjöstedt vill se ett biblioteksliknande system 
på nätet istället för poliser som jagar fildelare. 
I ett program på SvT – Nyhetslabbet – sade 
Jonas Sjöstedt bl a att man måste hitta andra 
former för att slå vakt om upphovsrätten än 
att jaga fildelare som laddar ner för eget bruk. 
Jonas Sjöstedt menar att det helt enkelt inte 
går att kriminalisera fildelning för eget bruk 
eftersom det är omöjligt att efterfölja den i 
lagstiftningen. Istället föreslår Vänsterpartiets 
ledare ett nytt biblioteksliknade system där 
man får ta del av upphovsrättsskyddat ma
terial och samtidigt garantera inkomster till 
upphovsmännen.

– På biblioteken får ju författarna betalt för 
att man lånar böcker, den servicen borde även 
finnas på nätet för att se till att filmskapare 
och andra får betalt för sina verk.

V röstade emot det s k Actaavtalet i 
Europa parlamentet och har även tagit upp 
frågan i riksdagen. Partiet anser att avtalet 
begränsar friheten på nätet.

Åe
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Notiser

Nacka-nytt

kuLturnäMnden i Nacka har beslutat om 
en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i 
kommunen. Modellen innebär att kulturnämn
den står för lokalhyra, infrastruktur och webb
portal. För övriga kostnader får biblioteken 
ersättning utifrån öppettimmar och utlån. 

Sedan 2007 har biblioteksverksamheten i 
Nacka finansierats genom en s k prestations
baserad ersättning utifrån antal utlån, antal 
besök och antal öppettimmar. I samband med 
att man förra året beslutade att upphandla 
biblioteksverksamheten beslöt man samtidigt 
att arbeta fram ett nytt finansieringssystem. 
Nu har man kommit fram till en variant av ett 
prestationsbaserat system. 

Den nya finansieringsmodellen består av 
två delar. I den ena delen står Kulturnämnden 
för lokalhyra, infrastruktur (bl a ITsystem, 
gemensam mediekatalog och databaser) 
samt gemensam webbportal. Den delen ligger 
alltså utanför fördelningssystemet. Lokal
hyrorna uppgår till 11,6 miljoner kronor.

Dessutom införs ett bonussystem och kost
naden för detta budgeteras även det direkt 
under Kulturnämnden. I bonussystemet kan 
följande parametrar ge en mindre ersättning:
• besökarnas nöjdhet med media
• besökarnas möjlighet till inflytande
•  producerade artiklar på bibliotekswebben 

Av budgeten på 40,9 miljoner kronor för 2012 
kommer, enligt kommunens tjänsteskrivelse, 
35 procent fördelas inom ramen för bonussys
temets poster.

Den andra delen är prestationsbaserad och 
ger biblioteken ersättning för övriga kostna
der utifrån öppettimmar och utlån. Viktningen 
mellan de båda är 75 procent för öppettimmar 
och 25 procent för utlån. Parametern besök 
är borttagen. 65 procent av budgeten för 2012 
kommer att fördelas som ersättning för pre
station.

I tjänsteskrivelsen föreslås också att varje 
bibliotek ska äga sina inventarier ”då det ger 
den enskilde anordnaren möjlighet att ge bib
lioteket en lokal prägel inom de gränser som 
avtalet reglerar”. Kommer en annan ”anord
nare” in i bilden föreslås att denne får köpa 
inventarierna till bokfört värde. 

Mediabeståndet däremot ägs av Nacka 
kommun. 

Den nya finansieringsmodellen förväntas 
träda i kraft när avtal med respektive anord
nare är tecknat.

Det torde bli någon gång senare i vår. När 
denna tidning gick i tryck var beslutet om vilka 
som får driva folkbibliotek i Nacka kommun 
ännu inte fattat.

hZ

Patienter får 
låna surfplattor

soM FörstA sjukhusbibliotek i 
Sverige har man sedan september 
2011 på försök lånat ut Ipads till 
patienterna vid Akademiska sjuk
huset i Uppsala. 

En utvärdering som gjorts visar 
att patienterna är mycket nöjda 
med att ha kunnat låna surfplat
tor under sin sjukhusvistelse 
– även om många efterlyser kost
nadsfri trådlös uppkoppling mot 
internet. Nio av tio användare 
rekommenderar andra att låna en 
surfplatta. Utvärderingen visar 
också att sjukhusbibliotekarierna 
är positiva till satsningen och att 
surfplattorna lever upp till sjuk
husets hygienkrav. 

De tre surfplattorna har ofta 
varit utlånade samtidigt. Både 
unga och äldre patienter fått möj
lighet att surfa, läsa eböcker, 
titta på film, lyssna på musik 
eller spela spel under vårdtiden 
på sjukhuset. Bakom satsningen 
står landstingets ITenhet och 
sjukhusbiblioteket. Eftersom re
sponsen varit så positiv kommer 
biblioteket nu att permanenta ut
låning av surfplattor.

Åe

Respons recenserar 
facklitteratur

preMiärnuMret ryMde 75, minst sagt, välmatade, 
texttunga sidor som sätter facklitteraturen i centrum. 
Respons. Recensionstidskrift för humaniora & samhälls
vetenskap, heter en nya tidskrift som har ambitionen att 
recensera all ”viktig” facklitteratur som utkommer på 
svenska, också inom ämnen som berör medicin, naturve
tenskap och teknik ”i deras samhälleliga sammanhang”. 
Därutöver rymmer tidskriften även essäer, debatt och 
intervjuer – i första numret t ex en intervju med den fran
ske historikern Emmanuel Todd och den tyske sociologen 
Richard Münch (om marknadsekonomin som kolonialiserat 
universiteten). 

Chefredaktör är Kay Glans, författare med ett förflutet 
på Svenska Dagbladet och som tidigare chefredaktör för 
Axess. Till sig har han knutit ett redaktionsråd av kvalifi
cerade akademiker – även skribenterna är i huvudsak 
akademiker.

Respons ska utkomma med sex nummer om året och 
bibliotekarier är en av de målgrupper man vänder sig till: 
”Om Du är bibliotekarie får Du både överblick och djupare 
belysning av den svenska fackboksutgivningen”. 

Och i sin programförklaring säger man bl a så här:
”Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funk

tion genom att forskare och studerande får möjlighet att 
informera sig om vad andra discipliner sysslar med och 
lära känna företrädare för andra discipliner. En utförlig och 
tillförlitlig recension ger i många fall den kunskap man be
höver, och ersätter läsningen av boken.” 

BBL har ingalunda läst alla 75 sidor men så mycket 
kan sägas: det här är en tidskrift där varje nummer 
räcker länge, betoning ligger på text, mindre på bild 
och form. Och här finner man texter kring ett urval av 
uppmärksammade fackbokstitlar från den gångna sä
songen: från Fanny Ambjörnssons Rosa – den farliga 
färgen till Lovisa Lamms bok om Sveriges relation till 
Nordkorea. Och massor som lockar under rubriken filo
sofi och psykologi… 

hZ
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Luleå tekniska universitet söker

Bibliotekarie
till universitetsbiblioteket

Mer information

www.ltu.se

den 16–21 ApriL arrangerar Lunds kommun 
för sjunde gången bokfestivalen LitteraLund 
Festival, en vecka med program för barn, 
unga och vuxna. 

Festivalen består av fyra delar: ett skol
program, 16–20 april, med författarbesök 
och workshops för skolbarn och skolung
dom; Ett offentligt program för ungdomar 
samt ett likaledes för barn där utgångs
punkten är boken och berättelsen med an
knytning till andra konstarter.

Konferensprogrammet är satt till den 
19–20 april och då möter bibliotekarier, 
pedagoger, förläggare, journalister och 
andra som arbetar med barns och ungas 
läsning närmare trettio svenska, nordiska 
och internationella gäster. Konferensen 
rymmer tretton programpunkter – allt från 
Alfons till urban fantasy. Invigningstalar 
gör Katti Hoflin, numera chef för Dunkers 
kulturhus.

De internationella gästerna är Josephine 
Angelini (uSA), som i Starcrossed förvand
lar grekisk mytologi till romantisk action, 

LitteraLund Festival 2012

och bilderboksmakarna Stephanie Blake 
(uSA/Frankrike)och Charlotte Gastaut 
(Frankrike).

Maria Turtschaninoff (Finland) skriver 
liksom svenska Nene Ormes urban fan
tasy som utspelas i Helsingfors respektive 
Malmö. På LitteraLund möts de i ett samtal 
med Elin Fahlstedt som debuterade 2011, 
och fantasyveteranen Niklas Krog.

Alfons Åberg fyller fyrtio år! Lund firar 
med en Alfonsutställning på Kulturen och 
Gunilla Bergström medverkar i konferens
programmet.

LitteraLund sätter fokus på frågor och 
händelser i tiden genom debatter och sam
tal. I år handlar det om barns och ungas 
delaktighet och eget skapande med med
verkande bl a från ALmA, Kulturrådet, Tio
Tretton/Kulturhuset (Stockholm).

Under LitteraLund Festival 2012 deltar 
också Sveriges första läsambassadör Johan 
Unenge och författarna Mats Wahl, Eva 
Susso, Moni Nilsson, Martin Olczak och Sara 
Lundberg.  hZ

Få sökande till chefsjobb på UB

BiBLiotekscheFen Christina Persson, Stadsbiblioteket i Göte
borg, är en av sju som har sökt jobbet som överbibliotekarie vid 
Göteborgs universitetsbibliotek. Totalt fyra bibliotekarier har sökt 
tjänsten – övriga sökanden kommer från andra områden inom den 
akademiska världen.

Utöver Christina Persson märks från biblioteksvärlden Morgan 
Palmquist, överbibliotekarien vid Mittuniversitetet, Colm Doyle, 
biblioteks och IkTchef vid Lunds universitetsbibliotek och Per 
Ahlin, f d överbibliotekarien vid Örebro universitetsbibliotek. 

Det handlar om att leda arbetet vid en av landets största bib
liotek med 200 anställda. Enligt PO Rehnquist, förvaltnings
chef vid Göteborgs universitet, är det genomgående svårigheter 
att rekrytera till högre chefstjänster i biblioteksvärlden. Hög lön, 
hög status och andra förmåner räcker uppenbarligen inte för att 
locka bibliotekarier att söka chefsjobb vid universitetsbibliotek 
och myndigheter som t ex kB. Trenden att folkbibliotekarier i allt 
större utsträckning söker chefsposter på forsknings och univer
sitetsbiblioteken, tror PO Rehnquist kan vara begriplig.

– Förr var det professorer och andra som hade anknytning till 
forskningen som av tradition blev chefer på universitetsbiblio
teken. I dag är det helt andra kompetenser som behövs än för 
trettio år sedan. Digitaliseringen är ett av huvudskälen till den för
ändringen, tror PO Rehnquist.

Nuvarande överbibliotekarien vid guB, Agneta Olsson, går i 
pension i maj. 

Åe
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Notiser

Olika syn på saken

det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika 
syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra 
numret av BBL (nr 2) var Utbildningsdepartementet allt
jämt tydligt med att någon nationell biblioteksstrategi blir 
det inte.

Riksdagens kulturutskott har en annan syn på saken. 
Både den nyutnämnda ordföranden i Riksdagens kultur
utskott, Gunilla Carlsson (S) och vice ordföranden, 
Christer Nylander (FP) uttalar sitt stöd för en nationell bib
lioteksstrategi (se även sid 40). Som svar på direkt fråga 
från Svensk Biblioteksförening om vad Gunilla Carlsson vill 
göra för att biblioteken ska utvecklas för framtiden, säger 
hon:

– Jag vill att alla kommuner ska ha bra bibliotek som alla 
kan nå i sitt närområde. Biblioteken ska ha god personal
täthet, många och välutbildade bibliotekarier är det som 
gör ett bra bibliotek. Jag tycker också det är viktigt att alla 
barn har tillgång till ett bra skolbibliotek och skolbiblio
tekarie som kan uppmuntra och stimulera till läsande. 

– Jag vill att en nationell biblioteksstrategi kommer 
till stånd som ett stöd för alla Sveriges bibliotek att möta 
framtidens utmaningar. Regeringens uppdrag till Kungliga 
biblioteket att ha nationell överblick ser jag bara som en 
början.

I sitt svar till Svensk Biblioteksförening lyfter Christer 
Nylander bibliotekens läsfrämjande funktion och behovet 
av en modern bibliotekslag och säger:

– Jag tycker att biblioteken ska fortsätta 
vara en lokal angelägenhet. Men det behövs 
en tydlig nationell biblioteksstrategi för att 
tillgodose behovet av bra biblioteksservice 
och bra läsfrämjande i hela landet.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för 
Svensk Biblioteksförening, säger i en kommen
tar att han hoppas att regeringen lyssnar på 
riksdagen och agerar så att Sverige inte längre 
halkar efter de andra nordiska länderna. hZ

Ny ledning 
för Noff 

de oBeroende förlagens 
förening, Noff, har fått ny 
ordförande och inför även ett 
nytt arbetssätt för styrelsen. 
På årsstämman i Helsingborg 
valdes Elisabet Fredriksson, 
Fredriksons förlag, till ny 
ordförande. Elisabet Fredrik
son har varit sekreterare i 
Noff sedan 2003.

 Noff har 211 medlemmar 
och föreningen jobbar för att 
främja de oberoende för
lagens intressen. NOFF be
vakar förlagsgemensamma 
frågor som bokdistribution, 
bokprissättning, skatte regler 
och marknadsföring. Ett tio
tal förlag är dubbel anslutna 
och är även medlemmar i 
Svenska Förläggarefören
ingen. 

Noff:s nya styrelse består 
i dag, utöver ordför ande, 
av sex representanter från 
Heidruns förlag, Thorén 
& Lindskog, Sekwa förlag, 
Libris förlag, Laurella&Wallin 
och Nypon förlag. 

Åe

BBLBBL

MÅngA är de förfrågningar vi får an
gående digitalisering av BBL. För ända
målet finns också en upplaga av samtliga 
årgångar sparade i ett förråd. Men under 
tiden tuffar Projekt Runeberg på med digi
taliseringen av BBL:s årgångar.

Och för en tid sedan meddelades att 
projektet har utökats med årgångarna 
1938, 1939 och 1940. Därmed är 25 år
gångar hittills digitaliserade. De senaste 
tre årgångarna har, enligt Lars Aronsson på 
Projekt Runeberg, scannats i färg (jPeg), 
vilket betyder att de många fotografierna 
av biblioteksinteriörer är fullt njutbara. Ur 
årgången 1940 rekommenderar han bl a 
Nils Genells historik (http://runeberg.org/
biblblad/1940/0228.html) över Biblioteks
föreningens första 25 år.

Från BBL:s sida skulle vi förstås väl
komna att alla årgångar blev tillgängliga 
men upphovsrättslagen sätter stopp för 
det – upphovsrätten gäller i 70 år efter 
upphovsmannens dödsår (inte publice
ringsåret). Det innebär att tillstånd måste 
inhämtas från samtliga artikelförfattare 
eller deras arvingar till dess sjuttio år för
flutit efter dödsåret.

So far so good – på Biblioteksbladet 
tackar vi och bugar för de digitaliserings
insatser som gjorts och hoppas att fler har 
lust att fördjupa sig i den tid som flytt via 
de årgångar av BBL som nu finns tillgäng
liga. Gör gärna ett besök på http://rune
berg.org/biblblad/ hZ

BBL och projekt 
Runeberg

BrAnschkoLLegAn Bis – Bibliotek i Samhälle – 
har fått ny kostym. Formatet är detsamma men lay
outen har piffats upp med ny BiSlogga, nytt typsnitt 
och fyrfärg. Ny är också redaktören, Johanna Dal
malm, och redaktionsgruppen kring henne. Lennart 
Wettmark, som sedan tretton år haft huvudansvaret 
för innehållet och produktionen av BiS, finns kvar 
som ansvarig utgivare för tidskriften.

”Nytt år, ny redaktion, samma gamla solida
ritet” – under den parollen presenteras BiS nya 
nummer, det första för året, som har Västsahara 
som tema. Sedan 2010 driver BiS ett projekt till
sammans med författaren Monica Zak i syfte att 
sprida böcker till barnen i de västsahariska flyk
tinglägren. 150 000 kronor har samlats in för att 
kunna trycka upp Monica Zaks bok Pojken som 
levde med strutsar på arabiska samt en lärar

handledning. 5 000 ex har hittills tryckts upp och 
skickats till flyktinglägren. 

BiS temanummer rymmer bl a en rapportering 
från projektets första två år. På BiS seminarium 
på Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i 
Norrköping kommer Monica Zak att berätta om 
”strutsprojektet”.

Hela numret handlar inte om Västsahara. 
Tobias Willstedt skriver om Chinua Aschebes 
klassiker från 1958: Allt går sönder. Kan för övrigt 
rekommenderas.

Noterar också att Mats Myrstener dammar av 
två arbetarförfattare som förtjänar att läsas i nytt 
ljus: Rudolf Värnlund och Maria Sandel.

Sedan blir man förstås nyfiken på vem Lovely 
Laura är som på tidningens sista sida skriver dag
bok ur en bibliotekaries vardag… hZ

BiS i ny kostym
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Flyttlasset går 
till Flemingsberg

eFter 110 år vid Norra Bantorget flyttar 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek till Elek
tronvägen i Flemingsberg, söder om Stock
holm. En flytt som ger stora lokaler intill 
Södertörns högskola och på sikt ett samlat 
bestånd. 

Förra året stod det klart att Arbetarrörel
sens arkiv och bibliotek tvingas flytta ut ur 
sina lokaler vid Norra Bantorget i centrala 
Stockholm. Hyresvärden, AB Folkets Hus, vill 
hellre hyra ut till sina andra hyresgäster i om
rådet och LO vill spara pengar. Men institu
tionen har i sina nuvarande lokaler också haft 
en för trång kostym och inte tillräckligt stort 
utrymme för samlingarna. Förutom bestånden 
i lokalerna vid Norra Bantorget har Arbetar
rörelsens arkiv ett mindre magasin på Olof 
Palmes gata där i första hand gamla Metall
industriarbetareförbundets arkiv förvaras och 
även ett stort magasin under Runöskolan i 
Åkersberga samt ett bemannat fjärrmagasin 
i Grängesberg i Dalarna. På sikt ska arkivets 
bestånd föras samman till de nya lokalerna i 
Flemingsberg. 

Institutionschefen Lars Ilshammar: 
– Förutom minskade hyreskostnader och en 

effektivare lokalanvändning blir det även när
mare till de forskare som använder materialet. 

Lokalerna man flyttar in i är dels en kon
torsbyggnad som blir forskarexpedition och 
arbetsrum för personalen, dels en industri
fastighet där Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek kommer att bygga upp det nya ma
gasinet. Tidigare har Siemens funnits i lokal
erna. 

Från och med oktober ska man vara ute ur 
lokalerna vid Norra Bantorget så själva flyt
ten till Flemingsberg påbörjas några veckor 
dessförinnan. Goda kommunikationer för be
sökare, modernare arbetsmiljö och mera ra
tionella arbetsmöjligheter för personalen har 
stått i centrum.

– Utifrån dessa förutsättningar tycker vi 
att vi har hittat den bästa möjliga lösningen. 
Läget – ett stenkast från Södertörns högskola 
– inbjuder också till nya spännande samar
beten, säger Ulf Jönson, arkivarie och ansva
rig för lokalprojektet.

Hyreskontraktet med fastighetsägaren 
Månsbro AB sträcker sig till 2027. 

Åe

Rättvisepris till olika

oLikA FörLAg som nyligen gav ut den upp
märksammade barnboken Kivi och monster
hund som genomgående använder det 
könsneutrala pronomet hen, har fått Rätt
visepriset 2012. Priset delades ut i samband 
med Rättviseförmedlingens 2års firande den 
1 mars.

– Olika förlag står verkligen för det som 
Rättvisepriset vill uppmärksamma. De bryter 
normer i sin bransch och sticker ut hakan för 
jämställdhet och mångfald – det är inspire
rande och befriande både för barn och vuxna, 
konstaterar Ola Nilsson i Rättviseförmedling
ens styrelse.

– I en tid då det stormar kring oss på Olika, 
då många tycker att införandet av hen i barn
boksvärlden är fantastiskt och andra tycker att det är läskigt eller tramsigt, blir ett sådant här 
pris lite som en varm filt att ha över axlarna när det blåser kallt i debattklimatet. En barnbok kan 
inte ensam förändra världen, men den kan vara en del av en positiv utveckling där vi alla får vara 
olika och ändå lika mycket värda. Oavsett om vi är hon, han eller hen, säger Karin Salmson, för
läggare på Olika förlag.

Rättvisepriset går till ett projekt, företag, person eller organisation som på ett innovativt sätt 
gjort konkreta insatser för jämställdhet och normbrytande och samtidigt inspirerat andra att 
agera. Förutom äran prisas vinnaren med 10 000 kronor.

Den ideella Rättviseförmedlingen bildades för två år sedan för att hjälpa företag och organisa
tioner att hitta kompetens oavsett kön, ursprung och fysiska förutsättningar. Målet är en rättvis 
representation i samhället. Åe

Jag ser världen. Ser du?
Världsbokdagen 23 april

www.unesco.se

Jag ser världen. Ser du?
Världsbokdagen 23 april

www.unesco.se

Svenska Unescorådet
United Nations

Educational, Scientific and
Cultural Organization

Unesco firar Världsbokdagen  
varje år. Gör det du med!
Läs mer på www.unesco.se
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Besserwisser Anders Mathlein

Läst

Förutom att Siri von Essens och August Strindbergs 
äktenskap varade i 13 år är deras livsöden på olika sätt 
märkligt sammanflätade. I ålder skilde det ett år mellan 
dem (August var född 1849 och Siri 1850), och de avled 
våren 1912 med några få veckors mellanrum. I höstas 
kom Lena Einhorns dokumentärroman om Siri von 
Essen vilket känns lite som en upprättelse med tanke 
på alla jubileum kring August Strindbergs död som är 
aktuella under året.

Vad som är sanning eller fiktion i romaner som hand-
lar om historiska personer går förstås aldrig att kontrol-
lera, kanske är det varken ett problem eller ens intres-
sant men känslan av att det kan ha gått till på det sätt 
som beskrivs gör att man gärna läser med viss förför-
ståelse och i det sammanhanget är realism ett viktigt 
inslag. Det historiska skeendet har betydelse eftersom 
detta färgar vår tolkning av det vi läser. 

Den finlandssvenska skådespelerskan Siri von Essen 
kommer alltid att vara förknippad med August Strind-
berg, det är ofrånkomligt. Hennes inflytande och delak-
tighet över såväl hans dramatik som skönlitterära pro-
duktion är genomgående och jag skulle vilja påstå nöd-
vändig också långt efter att deras äktenskap avslutats. 
Inte minst av den anledningen är det spännande att läsa 
Einhorns roman som beskriver den speciella relationen 
mellan två konstnärskap, viljor och liv. 

Strindbergs betydelsefulla ställning i svensk litte-
ratur lockar gärna till spekulation. Einhorn utnyttjar 
detta i sin berättelse då hon beskriver hur konfliktfyllt 
det kvinnliga konstnärskapet i relation till det manliga 
kunde te sig vid förra sekelskiftet. Men ändå kan en viss 
ambivalens anas när det gäller att förankra berättelsen i 
ett trovärdigt sammanhang. 

Ömsom beskrivs Strindberg som nyckfull och para-
noid samtidigt som han är passionerad och romantisk, 
utöver detta vilar ständigt en patologisk svartsjuka och 
självupptagenhet. Denna beskrivning är på gott och 
ont väl etablerad i litteraturen och därför lätt sliten. En 
mer balanserad tolkning av det historiska stoffet hade 
kunnat fördjupa och skapa en mer nyanserad berättel-
se. Utrymme för detta är möjligt med tanke på all den 
forskning som finns kring Strindberg, därför hade Ein-
horn kunnat skapa en mer tänkvärd berättelse om hon 

bättre förmått använda allt detta material på en bättre 
sätt.

I en mer komplex beskrivning av såväl August Strind-
bergs som Siri von Essens livsöden finns möjlighet till 
en mer polemisk infallsvinkel vilket Einhorn i roma-
nen går miste om. Den lesbiska relationen, vilket bör 
påpekas är en spekulation, mellan Siri von Essen och 
den danska väninnan Marie David väcker frågor, men 
tyvärr är tolkningsutrymmet i romanen relativt be-
gränsat. 

Homosexualitet vid den här tiden var på alla sätt syn-
digt och kriminellt. Såväl En dåres försvarstal som Gif-
tasnovellerna som åtalades, vittnar om detta och i det 
perspektivet hade det varit intressant att få en bild av 
Siris roll i den juridiska konflikten. Att Strindbergs idéer 
var radikala och ofta obekväma för sin tid får alltför be-
gränsat spelrum hos Einhorn. Likaså var Strindbergs 
förhållande till kvinnor och kvinnosaken minst sagt 
komplicerad men faktiskt, trots allt, inte helt igenom 
negativ och i det sammanhanget är Siris och Augusts 
förhållande intressant att undersöka. 

Romanen är uppdelad i två tidsperspektiv, dels 1875 
då Siri och August möts och dels 1893 då separationen 
är ett faktum. Redan vid första mötet bjuder Siri hem 
den blyge författaren, hon är då baron Carl Gustaf 
Wrangels unga hustru och August är biblioteksamanu-
ens vid Kungliga biblioteket. Efter en tids bekantskap 
börjar August uppmuntra Siri att skilja sig för att kunna 
förverkliga sina teaterdrömmar. När hon lyckas i sin 
karriär som självständig och framgångsrik konstnär 
växer dock svartsjukan allt mer hos Strindberg. 

Den i begynnelsen förhållandevis jämlika kärleken 
får snart ge vika för Strindbergs nycker. På grund av 
konflikter med förläggare och vänner tvingas familjen 
långa perioder leva utomlands och Siri får ge upp sin 
karriär. Efter separationen 1893 flyttade Siri med bar-
nen och Marie David till Helsingfors, och de skulle ald-
rig mer ses.

Strindbergs pjäs Tribadernas natt belyser förhållan-
det till Siri von Essen, och har premiär i maj på Stock-
holms stadsteater.

AnnsoFi LindBerg
Bibliotekarie på Röda Korset Högskola i Stockholm

Lena Einhorn
Siri
Norstedts
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Aktuellt
från Svensk Biblioteksförening material mailas till se@biblioteksforeningen.org

Beställ Aniaraaffischen 
till ditt bibliotek
Svensk Biblioteksförening har sedan 1974 delat ut Aniarapriset till en 
svenskspråkig författare. Prisutdelningen sker i september och priset 
består av en skulptur av Linnéa Jörpeland och en prissumma på 50 000 
kronor. Aniarapriset instiftades på förslag av Bengt Holmström, dåva-
rande stadsbibliotekarie i Malmö.

Vill du och ditt bibliotek hjälpa till att sprida kunskap om ”bibliote-
kens litteraturpris”? Beställ affischen i ditt biblioteks namn genom att 
skicka ett e-postmeddelande till: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer om juryn, föreningens tre barnbokspriser och tidigare pris-
tagare på vår hemsida.

Nya ledamöter 
föreslås till styrelsen
Valberedningen har lämnat sitt förslag på nya 
ledamöter till Svensk Biblioteksförenings styrelse 
inför årsmötet som hålls 7 maj i Norrköping. 

De nya föreslagna ledamöterna är Anders Söder-
bäck, bibliotekarie, Stockholms Universitetsbib-
liotek, Maria Jacobsson, chef, Bibliotek, bildning 
och media, Region Skåne, Jenny Samuelsson, 
chef, Luleå universitetsbibliotek LRC, Barbro 
Bolonassos, enhetschef, Fisksätra bibliotek, Nacka 
kommun och Torbjörn Nilsson (fyllnadsval), chef, 
Stadsbiblioteket i Helsingborg. 

Omval föreslås av ordförande Inga Lundén och 
Cajsa Broström, bibliotekarie, Västerås stadsbib-
liotek.  

De ledamöter som har ett år kvar på sin mandat-
period är Inger Edebro Sikström, bibliotekschef, 
Umeå stadsbibliotek, Margareta Lundberg Rodin, 
prefekt, Bibliotekshögskolan i Borås, Ulrika 
Domellöf Mattsson, koordinator, Naturvårds-
verkets bibliotek och Peter Linde, bibliotekarie, 
Blekinge Tekniska Högskola. 

 
Valberedningen har bestått av Henrik Åslund, 
Lund, Ellen Åberg,, Göteborg, Elisabeth Aldstedt, 
Stockholm, Sylvia Blomberg, Örebro och Anna 
Swärd Bergström, Umeå. 

Valberedningen
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Gunilla Carlsson (s):

1. Vad står överst på dagordningen?
Jag vill arbeta för att kulturen ska göras 
mer tillgänglig för alla. Just nu står frå-
gan om Public Service högt på dagord-
ningen då Public Service utreds. Tyvärr 
har alliansen inte valt att göra Public 
Service-utredningen parlamentarisk. 
Vi anser att frågor om Public Service 
och yttrandefrihet är grundläggande 
och viktiga frågor för vår demokrati 
och beslut borde fattas över blockgrän-
serna. Vi är oroliga för att alliansen 
kommer att smalna av Public Service och minska 
Public Services resurser.  Vi ser också fram emot 
vad litteraturutredningen ska komma fram till och 
att regeringen sedan väljer att lägga en kraftfull 
proposition.

2. Vilken är din syn på bibliotekens roll i 
samhället?
Biblioteken har en central roll som informations-
spridare och offentligt mötesrum, som är viktig att 
slå vakt om. Bibliotek är på det sättet ”Public Ser-
vice” för alla i praktiken! Att ha tillgång till böcker, 
tidningar och tidskrifter är grundläggande för vår 
demokrati och det offentliga samtalet.

3. Vad vill du göra för att biblioteken ska 
utvecklas i framtiden?
Jag vill att alla kommuner ska ha bra bibliotek 
som alla kan nå i sitt närområde. Biblioteken ska 
ha god personaltäthet, många och välutbildade 
bibliotekarier är det som gör ett bra bibliotek. Jag 
tycker också det är viktigt att alla barn har till-
gång till ett bra skolbibliotek och skolbibliotekarie 
som kan uppmuntra och stimulera till läsande. 
Jag vill att en nationell biblioteksstrategi kommer 
till stånd som ett stöd för alla Sveriges bibliotek 
att möta framtidens utmaningar. Regeringens 
uppdrag till Kungliga biblioteket att ha nationell 
överblick ser jag bara som en början.

Starkt stöd för nationell biblioteksstrategi i kulturutskottet

 Med anledning av att en ny ordförande har utsetts i Riks-
dagens kulturutskott har Svensk Biblioteksförening frågat 
henne och utskottets vice ordförande hur de ser på sina 
uppdrag och vad de vill göra för att biblioteken ska utveck-

las i framtiden. Både ordförande Gunilla Carlsson (s) och vice ordförande 
Christer Nylander (fp) uttrycker önskemål om en tydligare nationell 
biblioteksstrategi. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Bib-
lioteksförening har kommenterat beskeden:

– Det är mycket glädjande att kulturutskottets presidium så tydligt 
tar ställning för en nationell strategi. Jag hoppas nu att regeringen 
lyssnar på riksdagen och agerar så att Sverige inte längre halkar efter de 
andra nordiska länderna.

Foto: Riksdagen

Christer Nylander (fp):

1.Vad står överst på din dagordning?
Att fler barn och unga får upptäcka och glädjas 
åt läsning. Jag är särskilt oroad över att vi har 
för många som knappt läser alls och att läsvanor 
tydligt går i arv. Det påverkar så mycket, alltifrån 
upplevelsen i sig, via skolresultat till deltagande i 
samhället i övrigt.

2. Vilken är din syn på bibliotekens roll i 
samhället?
Jag anser att biblioteken är viktigare än någonsin. 
Statistiken visar att besökssiffrorna på biblioteken 

går ned. När jag lägger ihop detta med 
statistiken över läsvanor, dra jag slut-
satsen att vi måste lägga mer kraft på 
att locka fler till läsning. Jag tycker 
att biblioteken ska fortsätta vara en 
lokal angelägenhet. Men det behövs 
en tydlig nationell biblioteksstrategi 
för att tillgodose behovet av bra bib-
lioteksservice och bra läsfrämjande i 
hela landet.

3. Vad vill du göra för att biblioteken 
ska utvecklas i framtiden?
Det behövs en ny modern biblioteks-
lag. Jag vill att vi sätter fokus på den 
kompetens som finns på biblioteken 

och ser till att den tillvaratas. Biblioteken ska vara 
fyllda av bra böcker och lugn och ro där bibliote-
karierna får visa sin kunskap och föra den vidare. 
Jag tycker också att man ska titta på hur biblio-
teken kan få ett tydligare uppsökande uppdrag. 
I en tid där klyftorna bland läsvanor ökar är det 
viktigt att vi hittar nya vägar för att nå fram till 
barn och unga och får dem att läsa. I framtiden 
kommer vi att se fler digitala böcker och det är 
viktigt att vi slår fast att lån av litteratur ska vara 
fri oavsett teknik.

Foto: Riksdagen

Foto: M
elkeR dahlstRan

d.
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Kenyanskt besök

5-9 mars genomfördes en workshop i Stockholm tillsammans med Kenyas biblio-
teksförening inom ramen för samarbetsprojektet Stronger together. 

Deltagarna arbetade utifrån IFLA:s program ”Building Strong Library Asso cia-
tions”. Från Kenya deltog Constantine Nyamboga, KLAs ordförande, David Muswii, 
RoseMary Gitachu, Ben Namande, Robert Ondari, Moses Isutsa, Purity Kavuri, 
Stephen Euppa. Från Svensk Biblioteksförening deltog Leif Mårtensson, Inga 
Lundén, Niclas Lindberg och flera medarbetare på kansliet.  

Erfarenheter och kunskaper om bibliotekets roll i samhället, att bygga en stark 
organisation och att driva politiskt påverkansarbete delades mellan de bägge före-
ningarna. Under veckan genomfördes också studiebesök på Stockholms univer-
sitetsbibliotek, Kungliga biblioteket, Stockholms stadsbibliotek och biblioteken i 
Kulturhuset i Stockholm. 

Samarbetsprojektet med Kenya har pågått i drygt ett år. Svensk Biblioteksföre-
nings arbetsgrupp för projektet består av Leif Mårtensson, Christina Tovoté och 
Wiviann Wilhelmsson. 

Läs mer om Kenyas biblioteksförening: www.klas.or.ke
Mera om projektet kommer i nästa nummer av BBL.

Martin Engman 
vikarierar som 
jurist

Svensk Biblioteksförenings jurist Caro-
line Fellbom Franke är föräldraledig 
till och med februari 2013. Den 1 mars 
tillträdde Martin Engman som vikarie. 
Martin har en jur.kand.-examen med 
specialisering på EG-rätt, från Stock-
holms universitet, och studerade även 
ett år vid University of Glasgow, School 
of Law. Tidigare har Martin arbetat som 
huvudsekreterare i en statlig utred-
ning, som revisionsdirektör, bistånds-
handläggare och pressekreterare vid 
Riksrevisionen, pressekreterare och 
politiskt sakkunnig vid justitiedepar-
tementet, och som politiskt sakkunnig 
i Europaparlamentet. Martin Engman 
är författare till den juridiska skriften 
”Homosexuellas rättigheter”, utgiven 
av Folkhälsoinstitutet och Ombuds-
mannen mot diskriminering med hän-
visning till sexuell läggning. Närmast 
kommer han från en tjänst som senior-
konsult vid kommunikationsbyrån 
Diplomat Communications. 

Martin nås på e-postadressen me@
biblioteksforeningen.org och mobil-
numret 072-250 06 15.

Programförslag 
till Bok & 
Bibliotek 2012

Svensk Biblioteksförening håller som 
vanligt i arrangemangen på Biblioteks-
scenen under torsdag och fredag, 27–28 
september. 

Vi hoppas på dagar fyllda av inspira-
tion, lärande exempel och engagerande 
insatser på biblioteksområdet. Därför 
behöver vi era förslag på vad ni vill lyfta 
fram från året som gått och vad som är på 
gång framåt i tiden. Det kan handla om 
allt från egna projekt till större, regionala 
eller nationella satsningar. 

Slutdatum för inlämnade av förslag, med 
namn och en kortfattad beskrivning av 
innehåll, är 8 maj.

Förslag skickas:
Stefan Engström, informationschef:
E-post: se@biblioteksforeningen.org
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Bilder av bibliotek 
– omvärld och invärld
Biblioteksdagarna är mötesplatsen för alla som är verksamma 
inom biblioteksområdet; bibliotekarier, politiker och andra som är 
intresserade av biblioteksutveckling. För att synliggöra bibliotek 
arbetar Svensk Biblioteksförening med fem perspektiv: Kunskap 
och lärande, Inspiration och utveckling, Kultur och upplevelser, 
Demokrati och informationsfrihet och Fristad och gemenskap. 
Perspektiven bildar strukturen för konferensen.

Nytt för i år är att vi erbjuder alla medlemmar i föreningen en dag för seminarier om 
vår verksamhet där vårt arbete kommer att tas upp i föreläsningar, seminarier och 
workshops. Måndagen den 7 maj är avgiftsfri för enskilda medlemmar i föreningen 
och den avslutas med föreningens årsmöte.

Under tisdag och onsdag hålls en storföreläsning för varje perspektiv och seminarier 
som på olika sätt anknyter till detta. Moderator under tisdag och onsdag är Gabriella 
Ahlström. 

Konferensen arrangeras av Svensk Biblioteksförening i samarbete med Norrköpings 
stadsbibliotek, Länsbibliotek Östergötland och Linköpings universitetsbibliotek.

Årsmötet och konferensen hålls på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Varmt välkomna!
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BILDER AV BIBLIOTEK

Keynote Speakers

Moderator

Gabriella Ahlström,  
journalist.

Learning through inspiration

Rosan Bosch, VD, Art and 
Design, Studio Rosan Bosch 
Ltd.

Has the internet really changed 
everything?

Toby Bainton, Senior Policy 
Adviser, Information Sans 
Frontières, Bryssel.

Fred, demokrati och yttrandefrihet

Jan Eliasson, en av Sveriges 
mest erfarna och inter
nationellt uppskattade 
diplomater.

Skapa innebär att göra motstånd

Stina Oscarson, chef för 
Radioteatern vid Sveriges 
Radio.

How to Build a Community-Led 
Library Service

John Pateman, författare  
och bibliotekarie med 30 års 
erfarenhet från brittiska
bibliotek.

Global Challenges for the Libraries 
in a New Era and IFLA Positions in 
these matters

Sinikka Sipilä, President 
Elect, IFLA and Secretary 
General, Finnish Library 
Association.

Fullständigt program och 
anmälnings formulär finns på  
www.biblioteksdagarna.se

 
Välj mellan 50 olika föreläsningar, seminarier, och studiebesök.

Välkommen till Norrköping  
7–9 maj, 2012

12–13 april, 2012 Örebro stadsbibliotek
Nätverkskonferens för bokbusspersonal
Vilken roll spelar bokbussar i Bibliotekssverige? 
Vilka utvecklingstrender finns? Hur använder 
man bussar i biblioteksorganisationer? Som 
barnbibliotek, som en del av Boken Kommer-
verksamhet eller som medborgarkontor? Är 
teknikdiskussionen annorlunda idag än för tio 
år sedan? Konferensen erbjuder hela Sveriges 
bokbusspersonal att komma och diskutera 
aktuella bokbussfrågor och bidra med tankar till 
verksamhetsutveckling. Din bokbuss är också 
välkommen. OBS! Det finns plats för tio bussar. 
Först till kvarn! 
Anmälan: www.landstingetsormland.se  

13–15 april, 2012 Conventum Arena
Bokmässan Örebro
Bokmässan Örebro gör en rejäl nystart med ny 
arrangör, ny tid och ny lokal. ABF Örebro län 
har tagit över arrangemanget, som flyttar från 
Örebro slott till Conventum Arena 13-15 april. 
Årets tema är Läsfest för alla. Läslust och läs-
främjande står i centrum, och man kommer 
att lyfta fram boken i en rad skepnader, inbun-
den, digital och som seriealbum. Nyheter för 
vårens mässa är extra fokus på områden som: 
den nordiska deckaren, mat och klimat, serier, 
fantasy och manga samt teckenspråkskultur. 
På så sätt kommer mässan att göras bredare än 
någonsin! Arrangören utlovar tre fullspäckade 
dagar med möjlighet att träffa författare, lärare, 
bibliotekarier, förläggare, journalister och en 
lästörstande allmänhet. Besökare ges chansen 
att ta del av ett hundratal seminarier, författar-
samtal, kulturdebatter och uppläsningar.  Allt 
ingår i inträdesbiljetten.
Arr: ABF Örebro Län 
Mer info:  www.orebrobokmassa.se

18 april, 2012 Tylösand Halmstad
Halmstadskonferensen 2012
Från transaktion till relation: framtid för folk-
biblioteken är temat för Halmstadskonferensen 
2012.
Arr: Halmstad Stadsbibliotek, Hordaland fylkes-
bibliotek, Kultur i Väst, Mölndals stadsbibliotek, 
Region Halland, Kultur och Aarhus Kommunes 
Biblioteker  
Mer info: www.regionhalland.se

19 april, 2012 Försvarshögskolan
Nyttovärdering 2.0
Svensk förening för informationsspecialis-
ter inbjuder till heldagsseminarium i Stock-
holm torsdag 19 april 2012.  Att sprida kunskap 
om ekonomiska värderingsmodeller för biblio-
teksverksamhet är något SFIS var först ute med 
och fortlöpande uppdaterar. Linnéa Sjögren 
och Viveca Nyström kommer denna gång att  
gå igenom utvärderingsmetoder med  fokus på 
sociala medier. 
Att jobba med facebook, bloggar och twitter är 
viktigt och kul, men är det nyttigt också? Exem-
pel från olika branscher och bibliotek lyfts 
fram, och kursdeltagarna kommer själva att i 
workshops testa olika metoder för utvärdering, 
och hur resultaten kan analyseras. Några fråge-

ställningar som berörs under dagen: – vilka 
olika mål kan man ha med aktivitet i sociala 
medier? – går effekterna av sociala medier att 
utvärdera? – hur utvärderar man med hjälp av 
sociala medier? SFIS arrangerar detta semi-
narium med bidrag från KB med syfte att göra 
det tillgängligt för så många intresserade som 
det är möjligt. Tack vare detta kan vi erbjuda 
evenemanget till låg avgift. Välkommen med din 
anmälan!  
Sänd förhandsanmälan till: annelie.janred@
chalmers.se.  
Mer info: http://www.sfis.nu

4 maj, 2012 Västerås stadsbibliotek
Nätverksträff tidningar och tidskrifter
Alla medlemmar i Svensk Biblioteksförenings 
nätverk för tidningar och tidskrifter på folk- och 
skolbibliotek bjuds in till träff på Västerås stads-
bibliotek fredagen den 4 maj.
Kontakt: kristina.andersson@umea.se

7–9 maj, 2012 Louis de Geer Konsert och 
Kongress
Biblioteksdagarna 2012
Arr: Svensk Biblioteksförening 
Program och anmälan: www.biblioteksdagarna.
se

22–23 maj, 2012 Sankt Gertrud konferens
Axiell BOOK-IT Användarmöte 2012
Axiell hälsar dig varmt välkommen till BOOK-
IT Användarmöte 2012. Den 22-23 maj fyller 
vi Sankt Gertrud Konferens gemytliga lokaler i 
Malmö med inspiration och skapar en mötes-
plats för alla BOOK-IT- och Arena-användare.
Möjligheter: Workshoparna kommer att inne-
hålla intressanta diskussioner och möjlighet 
att få ta del av nyheter, andras erfarenheter 
och upplevelser. Den välbesökta utställning 
kommer som vanligt att finnas på plats och ge 
dig möjlighet att testa våra produkter. Upple-
velser: Passa på att se en bit av Malmö, när du 
ändå är där. Följ med på en tur på kanalen med 
”Rundan”, som visar Malmö från ett annat per-
spektiv.  Inspiration: Andra höjdpunkter under 
dagarna är ju naturligtvis alla fantastiska före-
läsare. Inspiratören Eva Funck, Pamela Schultz 
Nybacka som talar om ”Bokonomi” och Barbro 
Roos är bara några av dem som kommer att vara 
på plats.  
Mer info: www.axiell.se

24–25 maj, 2012 Umeå
Personarkiven i en ny tid
En konferens som riktar sig till verksamma 
inom kulturarvssektorn med angränsande 
forskningsområden. Intresset för personhis-
toria är större idag än på mycket länge, nya 
användare med nya perspektiv och behov söker 
sig till arkivens samlingar. Samtidigt föränd-
ras arkiven själva, nya samhällsgrupper blir 
producenter av arkiv, digitala leveranser i en 
mångfald format kräver andra kompetenser. 
Behovet av kunskapsspridning inom området 
är därför stort. Konferensen anordnas av Umeå 
universitetsbibliotek i samarbete med Uppsala 
universitetsbibliotek.

Mer info: www.ub.umu.se

24–25 maj, 2012
Innovation & tradition
– framtidens sjukhusbibliotek med 100 år i 
backspegeln
Kontakt: helena.rudberg@dll.se

24–25 maj, 2012 Vimmerby
Till en del kommer jultomten och till en del 
bara fattigvården
Vimmerby bibliotek, Regionbibliotek/Region-
förbundet i Kalmar län, Astrid Lindgrens Näs, 
Astrid Lindgren-sällskapet, Svenska barnboks-
institutet i samverkan med Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne inbjuder till:
”Till en del folk kommer jultomten och till en del 
bara fattigvården” om politik och barnböcker 
& politik i barnböcker i Astrid Lindgrens Vim-
merby.
Mer info: www.vimmerby.se

11–17 augusti, 2012
78th IFLA General Conference and Assembly
World Library and Information Congress : 78th 
IFLA General Conference and Assembly.  
Congress theme: Libraries Now! – Inspiring, 
Surprising, Empowering
Arr: IFLA  
Mer info: http://conference.ifla.org/ifla78

17–18 augusti, 2012
Beyond libraries – subject metadata in the 
digital environment and semantic web
IFLA Satellite Post-Conference The conference 
will explore the role of different kinds of subject 
metadata in the digital environment and the 
semantic web, in libraries and beyond libraries. 
The digital environment creates new opportuni-
ties and new challenges for subject access. How 
could we take advantage of the new opportuni-
ties and how can we handle the challenges? 
Arr: IFLA Classification and Indexing Section 
och National Library of Estonia  
Mer info: http://www.nlib.ee/tallinnsatellite 

Kalendarium
Maila info till kalendariet: se@biblioteksforeningen.org
för vidare info se: www.biblioteksforeningen.org
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BPosttidning

Biblioteksbladet
Box 70380, 107 24 Stockholm

Anders Gezelius för LIBRA.SE & Axiell Arena 
tlf. 031-710 29 67

Lena Arborelius för BOOK-IT & Axiell Arena
tlf. 046-270 04 42

www.axiell.se

Grundkurser
Specialkurser

Lund

FördjupningStockholm

Göteborg Workshops

Skräddarsytt

Behöver du växtnäring? 
Då kan någon av våra utbildningar ge dig den näring du behöver. Vi 
erbjuder ett stort antal kurser i Axiell Arena, BOOK-IT, LIBRA.SE, FreeLib 
samt NetLoan. Givetvis kan vi alltid skräddarsy kurser. Hör av dig till oss 
och berätta vad just du behöver.

Du kan också höra av dig om du behöver tips och goda råd om hur du 
kan utveckla din Axiell Arena. Det finns massa kul att göra och många 
spännande funktioner att använda. 

Kontakta Anders eller Lena på Axiell för mer information. Hoppas vi ses 
snart i Stockholm, Göteborg, Lund eller någon annan del av Sverige. 


