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Ur innehållet:

Det 2012 vi nu med råge har lämnat 
bakom oss karaktäriserades i mångt 
och mycket av e-boksfrågan – ett be-
grepp jag brukar använda för att sam-
manfatta den polariserade diskussion 
som förts mellan förlag och bibliotek 
om villkoren för e-böckernas vara el-
ler icke-vara på bibliotek. Det gångna 
årets sista månad kröntes av ännu ett 
inlägg i den debatten: Rapporten ”Biblioteken och 
bokmarknaden – från folkskola till e-böcker”, som 
Johan Svedjedal skrivit på uppdrag av Svenska För-
läggareföreningen. Många skulle nog inte hålla med 
om beteckningen ”inlägg i debatten”. Men ju längre 
man läser i den 45 sidor långa rapporten – vars större 
del rymmer en föredömligt kortfattad och ändå kva-
litativ redogörelse av folkbibliotekens historia rela-
terad till bokmarknadens utveckling – desto mer po-
lariserad blir diskussionen. Eller låt mig säga så här: 
Svedjedals villighet att gå uppdragsgivarens ärende 
blir uppenbar på ett sätt som kanske inte är så kläd-
samt för en ansedd forskare av Svedjedals kaliber. Det 
är min åsikt och det är möjligt att jag läser in något 
som inte har faktisk bärighet. Därför ville jag ha ett 
par utomstående men kunniga och insatta ögonpar 
som också läste och reflekterade. Och det har nu Olof 
Sundin, professor i biblioteks- och informationsve-
tenskap vid Lunds universitet, gjort. Läs hans text på 
sidan 16.

För egen del kan jag också tycka att det är tråkigt 
att Svedjedal i sin historiska exposé inte med ett ord 
vidgår bibliotekens betydelse för spridningen av för-
lagens utgivning av barnlitteratur.

Och beträffande rapportens kortare avsnitt om BTJ 
vill jag göra ett litet tillrättaläggande avseende Bib-

lioteksbladet: BBL har aldrig, vilket står 
i rapporten, ägts av BTJ. Tidningen har 
alltid funnits i föreningens hägn: Sveri-
ges Allmänna Biblioteksförening (SAB) 
var utgivare av tidningen från 1916 
fram till år 2000 då SAB slogs samman 
med Svenska bibliotekariesamfundet 
till Svensk Biblioteksförening, som då 
blev tidningens ägare. 

Alla diskussioner som förs i offentligheten om bib-
lioteken och deras uppdrag, ansvar och roll i samhäl-
let är viktiga. Debatter – de må vara infekterade, hög-
ljudda och polariserade – som bidrar till att lyfta fram 
biblioteken som institutioner i allmänhetens tjänst 
är angelägna, inte minst ur legitimitetssynpunkt. 
Att även fortsättningsvis vara relevanta för allmän-
heten är en framtidsfråga och alldeles för väsentligt 
för att avhandlas bara internt. Framtiden kanske inte 
behöver betyda antingen eller. Man kan tänka stort, 
tänka både och. Eller för att citera Olof Sundin: ”För 
att folkbiblioteken ska ses som relevanta av allmän-
heten och kunna fortsätta bidra till det också i fram-
tiden behövs tillgång till såväl e-böcker (och andra 
digitala resurser) som tryckta böcker.”

*
BBL börjar det nya året i ett lite mindre format, med 
ett nytt papper och en mindre make-over – men med 
lika höga ambitioner ifråga om att spegla, omvärlds-
bevaka, just fånga upp de nödvändiga debatterna, 
plocka isär, bryta ner och göra begripligt. Ibland lyck-
as vi. Ibland inte. Men vi försöker alltid – det är i alla 
fall vår intention.

Stockholm den 1 februari 2013
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Öppen dörr 
på julafton 
i Gävle Text: Åsa Ekström

Foto: Henrik Möller

På julafton vandrar en strid 
ström av människor in på 
stadsbiblioteket i Gävle, som 
är ett av två folkbibliotek i 
Europa som har öppet varje 
dag året om. Biblioteket är 
en mötesplats för alla de som 
inte vill eller får fira jul bakom 
stängda familjedörrar. 

Moderaten Solveig 
Zingmark ser inga 
nackdelar med att 
finansiera ett året-
runtöppet bibliotek 
med skattemedel. 
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 Stanken från Skutskärsverken ligger tät på  
 de öde gatorna i ett stängt Gävle. Endast den  
 globala hamburgerkedjan och ett par pizze-  
 rior håller öppet. Men inne på stadsbibliote-

ket är det julpyntat med kulörta lyktor, julbock och ljus. 
Det bjuds även på pepparkakor under julhelgen. Stads-
biblioteket i Gävle stod klart 1962 och är stadens största 
offentliga mötesplats med en halv miljon besökare årli-
gen. Sedan drygt tio år tillbaka har Gävle och Sandviken, 
som de enda folkbibliotek i Europa, öppet varje dag året 
om. Det var den förre kulturchefen Mats Öström som 
fick igenom sin tanke om att generösa öppettiderna 
främjar integrationen (se BBL nr 6/7 2012). 

– Människor som inte vill, kan eller får fira jul kan 
komma hit och läsa, låna eller samtala med sina med-
människor, konstaterar Mats Öström som även varit 
jultomte på biblioteket på julafton.

Under tre timmar på julafton (kl 10–13) är bibliotek-
et öppet och det är bibliotekarien Irene Eriksson och 
EU-informatören Maja Norberg som arbetar en dag som 
denna. 30-åriga Habon Monateeo från Burundi, är en av 
de första som kliver in i biblioteket. Han har bara varit 
två månader i Sverige, är asylsökande och bor i flyk-
tingförläggningen i närheten av biblioteket.

– Det är första gången jag är på ett bibliotek. Jag har 
fått tips av vänner att man kan läsa tidskrifter här och 
även använda dator så jag ska skaffa ett lånekort idag, 
säger han på engelska. 

– Dessvärre blir det inget lånekort förrän du har fått 

ett personnummer, informerar Maja Norberg honom 
om.

Många stammisar är samlade. Familjen Ekman från 
Kungsör har en julsammankomst i Gävle och slinker in 
på biblioteket under promenaden. De är glatt överras-
kade över att det är öppet och deras värd i Gävle visar 
runt i stadsbiblioteket. En del vindpinade existenser 
som dagen till ära är välkammade och nyktra har sam-
lats i biblioteket. Den grupp som lyser med sin frånvaro 
är barnen även om de vuxna som är där lånar barnböck-
er. En majoritet av besökarna är medelålders män men 
det är även förvånansvärt många yngre killar och tjejer 
på plats. 28-åriga kinesiskan Yanchao Zhu som sedan 
tre år studerar på högskolan i Gävle, besöker stadsbib-
lioteket varje dag. 

– Det här är en mötesplats för mig där jag läser och 
träffar människor. Det är här jag har lärt mig svenska 
när jag pratar med de andra tidningsläsarna, berät-
tar Yanchao Zhu som förutom kantonesiska behärskar 
flera olika språk. Hon har en trave tyska, engelska och 
svenska tidskrifter och böcker framför sig. Det är en 
bättre stämning och mer stimulerande miljö på stads-
biblioteket än på högskolebiblioteket, anser hon. 

23-åriga Arash Kadir öppnar sin svarta skinnjacka 
när han kommer innanför biblioteksdörrarna och frå-
gar Maja Norberg efter boken Drunkna inte i dina känslor 
samt en matematikbok som han har reserverat. Även 
han är en flitig biblioteksbesökare.

– Biblioteket betyder jättemycket för mig som är 

Asylsökande Habon 
Monateeo från 
Burundi besöker 
biblioteket för första 
gången och hoppas få 
ett lånekort av Maja 
Norberg.

” Det var den förre 
kulturchefen 
Mats Öström 
som fick igenom 
sin tanke om 
att generösa 
öppettiderna 
främjar 
integrationen”

▸▸
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nyfiken på att läsa. När man pluggar är det 
perfekt att komma hit på helgerna. Men jag 
är säkert här 15–20 gånger i månaden. Om 
biblioteket inte var öppet skulle jag träna, 
berättar Arash Kadir som gärna lånar ro-
maner och är intresserad av historia, kultur 
och nöje.

 Pensionären Lawrence Teeland 
frågar bibliotekarien Irene Eriks-
son om hjälp med att lokalisera 
Bookerprisade Hilary Mantels 

roman Bring Up the Bodies. Han har tittat 
in på biblioteket för att komma undan jul-
stressen men brukar komma några gånger i 
månaden för att låna böcker och dvd-filmer. 
En annan äldre besökare, Charlie Lundberg, 
konstaterar att han tycker om ljuset i stads-
biblioteket. Stora fönster som ger naturligt 
ljus är att föredra framför elektriskt ljus, menar han. 
Men Charlie Lundberg störs av högljudda somalier ib-
land, säger han. På frågan om han påpekat det för dem 
så vill han plötsligt minnas att de nog ändå tycks ha an-
passat sig den senaste tiden och dämpat röstläget.

I en fåtölj vid tidskrifterna sitter Bengt Lindgren 
som berättar att biblioteket betytt oerhört mycket för 
honom ända sedan han var barn. 

– Jag kommer hit för att läsa lokal- och kvällstid-
ningar, framför allt på helgerna. Men jag tycker också 
om att läsa tidskrifter som Vagabond. Det är lite soci-
alt samtidigt som man sitter här och läser, konstaterar 
Bengt Lindgren, som efter att biblioteket stängt ska äta 
julmiddag på Ria, kyrkans verksamhet för missbrukare 
i Gävle.

Både SKTF (nuvarande Vision) och DIK var positiva 
till åretruntöppet bibliotek, berättar bibliotekarien Ire-
ne Eriksson som arbetat över trettio år på stadsbiblio-
teket. Denna julafton är det hon och EU-informatören 
Maja Norberg som stänger av och sätter på larmet i det 
2 200 kvadratmeter stora biblioteket. Visst skulle man 
kunna stänga av delar av biblioteket men det vore ju 
inte renhårigt om biblioteket officiellt är öppet. Det har 
hänt att man hittat någon besökare sovande i ett hörn 
efter stängning även om det var ett tag sedan, berättar 
Irene Eriksson. De bägge kollegorna har ett avslappnat 
förhållande till traditionellt julfirande och har inga 
problem med att jobba under julhelgen. Det är lite lug-
nare och många nya besökare tittar in.

– I praktiken är det inget större problem att arbeta 
två storhelger om året. Alla kan vara med, turas om och 
lägga sitt önskeschema. Som kompensation får man 
kompledigt en vardag. Problemet är när alla ska vara 
komplediga samtidigt. En fredag kan uppemot åtta per-
soner vara lediga eftersom de har eller ska arbeta helg, 
berättar Irene Eriksson.

Samtidigt understryker hon att det dagliga vardags-

arbetet är fysiskt tungt emellanåt eftersom personal-
gruppen är mindre än tidigare. Ett tjugotal medarbe-
tare ska sköta det inre och yttre arbetet på biblioteket. 
Bibliotekssamarbetet i HelGe (samarbete mellan kom-
munerna i Hälsingland och Gästrikland) innebär även 
en del merjobb med packande och bokuppställning. 

– Dessutom saknas 2 miljoner kronor i budgeten näs-
ta år samtidigt som musikbiblioteket i Konserthuset 
ska flytta in här i huset i februari. 

 En vanlig vardag sker ungefär tusen utlån,  
 under en storhelg rör det sig om några  
 hundra. De vanliga rutinerna hinns inte  
 med under helgjobb eftersom bemanningen 

är låg. Biblioteket är välbesökt under de helgöppna tim-
marna och det har blivit en självklarhet att bibliotek-
et är öppet varje dag. Merkostnaderna för åretruntöp-
pet har varit marginella även om politikerna då och då 
dryftar frågan om man har råd att ha öppet varje dag. 
Solveig Zingmark, M-politiker, suppleant i kommun-
fullmäktige, har i väntan på bussen slunkit in på bib-
lioteket på julafton. Hon menar att biblioteken fyller 
en viktig funktion där människor pratar med varandra 
och kan ta del av samhällsinformation:

– Vi måste värna om kulturen. Jag tycker det är bättre 
att lägga skattepengar på åretruntöppna bibliotek än 
på att ta hand om skräp som Gävleborna slänger på ga-
tan. Ett öppet bibliotek fyller en viktig funktion för så 
många människor, säger hon samtidigt som hon ställer 
tillbaka Riksdag & Departement på sin plats i hyllan.

Ulrika Qvarnström instämmer nog i det påståendet. 
Hon får hjälp av Irene Eriksson att hitta tre deckare av 
kvinnliga författare. Ulrika Qvarnström bävar inför jul-
firandet med sina gamla föräldrar eftersom det ibland 
resulterar i bråk. Men efter julmaten och promenaden 
i år ska prat ersättas med bokläsandet, är hennes stra-
tegi. Bibliotek kan även innebära julefrid. ■

Fakta
Förutom Stads
biblioteket finns 
även nio stadsdels
bibliotek i Gävle. I 
februari ska musik
biblioteket i Gävle 
Konserthus flytta in i 
stadsbiblioteket vilket 
innebär att delar av 
biblioteket kommer att 
vara stängt under tio 
veckor. 

Alla kommuner 
i Gästrikland och 
Hälsingland ingår i ett 
bibliotekssamarbete, 
HelGe, vilket innebär 
att man kan låna, åter
lämna och reservera 
medier med samma 
lånekort på samtliga 
bibliotek inom HelGe.

Elve Lindberg på 
stadsbiblioteket i 
Gävle, julafton 2012.

▸▸
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Skolbiblioteksutveckling 
kräver tydliga definitioner!

Det viktiga är hur skolan arbetar med litteratur, läsning och informationssökning – inte att det finns 
ett rum som kallas skolbibliotek. Det menar Monica Nilsson, skolbibliotekarie i Åstorp. Men det krävs 

att Skolverket och forskningen tydligt definierar vad ett skolbibliotek är.

Fo
to

 Fred
rik H

jerlin
g
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1995 utnämndes Monica Nilsson till Årets 
skolbibliotekarie. Hon har många års er-

farenhet av skolbibliotek och har även skrivit böcker 
om skolbibliotekets pedagogiska roll i skolan samt 
informationskompetens. Genom sitt tidigare engage-
mang i IASL (The International Association of School 
Librarianship) och ENSIL (European Network for School 
Library and Information Literacy) har hon även skaffat 
sig ett internationellt perspektiv. Bristen på nätverk i 
Sverige gjorde även att hon var med om att bilda lan-
dets första skolbiblioteksförening, Skolbibliotek Syd. 
Idag arbetar Monica Nilsson som skolbibliotekarie på 
Björne kullaskolan i Åstorp men är också ute och före-
läser om skolbibliotek. Hon menar att det alltför ofta är 
för mycket fokus på biblioteksrummets betydelse istäl-
let för på innehållet. 

– Det är för många, både i skoledning och på politi-
kernivå, som har romantiska minnen om skolbibliote-
ket från sin egen skoltid. Dessutom har det kommit att 
handla lite för mycket om ideologi idag. 

Bibliotek är inte en förvaringsplats för böcker med 
en skolbibliotekarie som bokuppsättare. Monica Nils-
son menar att det kan ta lång tid att förändra gamla 
synsätt och förstå att exempelvis klassuppsättningar 
med böcker gör mer för läsutvecklingen än ett rum. 
Skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till skol-
bibliotek som stöd för sitt lärande, men läroplanen lyf-
ter värdet av att alla elever lär sig att använda modern 
teknik för att söka information, kommunicera och lära.

– Det borde skrivas in i Lgr 11 (Läroplan för grund-
skolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011) hur 
skolbiblioteket ska fungera. Det ska vara välformule-
rat och utan otydligheter. Tänk om man resonerade på 
samma sätt när det gällde lärarna och enbart skrev in 
klassrummen i Lgr 11 utan att nämna bemanningen. 
Det krävs en tydlig definition att luta sig emot om skol-
biblioteken ska utvecklas! 

Ett bra skolbibliotek förutsätter kunniga och utbilda-
de bibliotekarier/informationsspecialister som tillsam-
mans med lärare och elever är en pedagogisk resurs 
i skolan. Men det krävs även tydlighet av politikerna 
som bör ge Skolverket ett tydligt uppdrag för att det ska 
bli verklighet. Kvalitetsgranskningar bör kunna göras. 
Dessutom måste samarbetet mellan skolbibliotekarier 

och lärare verkligen komma igång. Kompetenssprid-
ning och lärande av varandra är oerhört viktigt. Utan 
samverkan blir det svårt att utveckla elevernas läsför-
måga och informationsfärdigheter.

– Vi måste våga ta täten när det gäller digitalt lä-
rande. Skolbiblioteken har en chans att visa att det är 
vi som kan omvärldsbevakning, informationssökning 
och källkritik. Tillsammans med lärarna kan vi utveck-
la elevernas förmåga att hantera vår komplexa medie-
verklighet.

I Åstorp är Monica Nilsson ansvarig för ett projekt 
som ska se till att alla skolbibliotek i kommunen hål-
ler en god baskvalitet och att skillnader jämnas ut. Hon 
menar att för att få verklig rättvisa krävs det bättre 
samordning av resurserna, exempelvis vid inköp av me-
dier, kunskapsdelning och ett större erfarenhetsutbyte 
inom organisationen. Men även bibliotekarier måste 
bredda sitt ibland snäva yrkesperspektiv och inte låta 
sig begränsas genom traditionalistiskt tänkande. 

– Vår roll är att stödja lärandet och undervisningen 
med fler än ett verktyg. Vår uppgift tillsammans med 
pedagogerna är att ge eleverna förmåga att läsa, kom-
municera och interagera mellan ett stort antal verktyg, 
plattformar och media oavsett om vi är producent eller 
konsument av information. 

Skolbiblioteket måste visa sitt existensberättigande. 
Skolbibliotekarien har en unik möjlighet att förändra 
orättvisor som finns mellan elevers kunskaper och fär-
digheter vad gäller användning av digitala verktyg. In-
tegration kan utjämna de digitala klyftorna.

– Vi som skolbibliotekarier måste lotsa elever och 
lärare genom att själva våga, testa, utmana och leda. 
Skolbiblioteken är en demokratisk rättighet som ger 
en jämlik och likvärdig möjlighet för alla elever att in-
hämta och utveckla kunskaper och värden för ett livs-
långt lärande. 

När det gäller bibliotekarieutbildningen anser Moni-
ca Nilsson att det är bra med en grundläggande basut-
bildning men att den bör följas av valbara inriktningar 
– i synnerhet om man skall arbeta inom utbildnings-
sektorn. 

– Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för elevens 
utveckling och välbefinnande, enligt Lgr 11. Skolbiblio-
tekarien har därmed ett annorlunda uppdrag. Pedago-

Av Åsa Ekström

– Vi som skolbiblio-
tekarier måste lotsa 
elever och lärare 
genom att själva 
våga, testa, utmana 
och leda, säger 
Monica Nilsson.

▸▸

❝
Vår roll är 
att stödja 
lärandet 
och under-
visningen 
med fler än 
ett verktyg. 
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gik, social kompetens och förmåga att vara del av den 
enskilda elevens utvecklingsmiljö med målen i Lgr 11 i 
sikte, är viktigt. 

Monica Nilsson berättar att i Australien, Kanada och 
USA har skolbibliotekarierna examen både i informa-
tionsvetenskap och pedagogik. 

Anette Holmqvist, som är Skolverkets expert på skol-
bibliotek, tror att en viktig aspekt i sammanhanget är 
att det i stort sett saknas aktuell forskning om svensk 
skolbiblioteksverksamhet. 

– För att en rektor eller skolhuvudman skall vilja sat-
sa på verksamheten behöver de en övertygelse om att 
verksamheten gör skillnad, att en investering i skolbib-
liotekarie och skolbiblioteksverksamhet värd namnet, 
påverkar elevernas resultat och skolans möjligheter att 
nå målen för utbildningen. 

Eftersom bara 40 procent av Sveriges elever har till-
gång till skolbibliotek som är bemannat mer än 20 tim-
mar i veckan, saknar en stor del av Sveriges rektorer 
erfarenhet av vad en kompetent skolbibliotekarie kan 
bidra med. 

– Fanns det forskning att peka på – det räcker kanske 
inte med Ohio-studien som visade på skolbibliotekets 
betydelse för skolutveckling och måluppfyllelse – skul-
le kanske fler vilja investera. 

– Jag brukar ställa frågan: Om skollagen är piskan, 
vad är då moroten när det gäller att satsa på skolbiblio-
tek? 

Skolbiblioteksstatistiken är förstås viktig i samman-
hanget för att få en bild av hur det ser ut i verkligheten. 
Men det är en kvantitativ undersökning. Anette Holm-
qvist sätter sitt hopp till KB:s expertgrupp som tar fram 
en bra modell för utvärdering av bibliotek vilket kanske 
kan göra skillnad. ■

Böcker (i urval)
Informationsfärdighet i praktiken: skolbibliote-
karier och lärare i samverkan. (2007) Biblio-
tekstjänst. 
Informationsfärdighet i skolan – skolbiblioteket 
som pedagogisk resurs (2003) Bibliotekstjänst. 
Skolbiblioteket - skolans informationscentrum 
(1998) Studentlitteratur. 

Från Svensk Biblioteksförening:
Enkät SKOP: Skolbiblioteksstatistiken visar att 
hälften av landets elever saknar tillgång till 
ett bemannat skolbibliotek. Mer än två tred-
jedelar av de kommuner där inte alla grund-
skolor har bemannade skolbibliotek svarar 
också nej på frågan om man är beredd att 
avsätta mer resurser för att åstadkomma det. 
Det visar en rundringning bland landets kom-
munstyrelseordförande som Svensk Biblio-
teksförening lät SKOP göra förra året. En av tre 
tror också att det tar fem år eller mer innan 
alla skolor i kommunen har tillgång till ett be-
mannat skolbibliotek.

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek 
(sammanställning av enkät till landets kom-
munstyrelseordförande om beredskapen att 
avsätta resurser för att öka tillgången på skol-
bibliotek).

”Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för 
elever och personal – inte bara ett rum med 
böcker och datorer” (5 kontrollpunkter för skol-
bibliotek som gör skillnad för eleverna).

Skolbiblioteken – En underutnyttjad och under-
prioriterad resurs. (Rapport 2007).

Samtliga går att ladda ned från Svensk Biblio-
teksförenings hemsida.

Inspireras också av Norsk biblioteksförenings 
presentation på http://www.norskbibliotek-
forening.no/article.php?id=2856

Monica Nilssons definition av  
informationskompetens: 

Att kunna fokusera och definiera aktuell problemställ-
ning i relation till sitt sammanhang och utifrån detta 
söka, värdera, analysera, utvinna, presentera relevant 
och intressant information för att ge svar på de frågor 
som problemet eller uppdraget kräver. I denna process 
krävs också: 

1. Visuell färdighet – förmåga att läsa och producera 
visuella meddelanden.

2. Analytisk färdighet – förmåga att ifrågasätta käl-
lor och innehåll, förmåga att kunna utvinna relevant 
och trovärdig information men också förmåga att vara 
öppna för olika infallsvinklar som för oss är främmande 
och annorlunda. 

3. Mediefärdighet – att ”läsa” och själv producera 
media på olika sätt, beroende på mediekanal och syfte. 

4. Digital färdighet – flexibelt och etiskt förhållnings-
sätt inte bara till dagens utan även framtidens digitala 
verktyg.

Skolbiblioteks
pedagogiskt 
projekt

Biblioteket och lärarutbild-
ningen vid Södertörns högskola, 
Regionbibliotek Stockholm och 
Nacka Gymnasiums bibliotek har 
fått 250 000 kronor från KB, för 
projektet ”Högskolebibliotek och 
skolbibliotek som pedagogiska 
resurser med fokus på lärarut-
bildningen”. Syftet är att skapa en 
progressiv modell för att bygga 
upp en kompetens när det gäl-
ler källkritisk informationssök-
ning och informationsanvändning 
mellan gymnasie- och högskole-
studier.

Maria Åsberg, bibliotekarie på 
Nacka Gymnasiums skolbibliotek, 
tror att detta ettåriga projekt kan 
innebära ett lyft för biblioteken. 

– Tanken är att arbetet ska re-
sultera i en nationell konferens. 
Vi ska hitta nationella modeller 
som kommer att fungera. 

Man kommer att arbeta äm-
nesövergripande. Allt för att 
överbrygga glappet mellan gym-
nasium och högskola.

– Rent konkret innebär det för 
vår del bland annat att projekt-
ansvarig vid högskolebiblioteket, 
Ika Jorum, kommer hit för att 
observera hur vi förbereder 
första årseleverna vid vårt första 
möte med dem. Därefter ska 
vi göra studiebesök hos lärar-
studenter och titta på deras pro-
jektarbeten.

Nacka Gymnasiums bibliotek, 
tillika Årets skolbibliotek, har bl a 
fokus på att lära eleverna skillna-
den på citat och plagiat. Kunska-
pen är låg om vad man får göra 
och inte göra eftersom det idag 
är alltför många studenter som 
fälls i disciplinnämnden, berättar 
Maria Åsberg. 

BBL kommer att följa arbetet 
under resans gång.

ÅE

❝
Om skollagen är piskan, vad 
är då moroten när det gäller 
att satsa på skolbibliotek? 

▸▸
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Bibliotek och bibliotekarier har stor betydelse för 
elevers läsutveckling. Ändå saknas det skolbiblio-
tek, konstaterar Skolinspektionen. 

 Skolinspektionen har granskat läsundervis-
ningen i svenska i årskurs 7–9 på 40 friskolor 
och kommunala skolor. I kvalitetgransknings-
rapporten ”Läsundervisning inom ämnet 

svenska för årskurs 7–9”, konstateras att obemannade 
skolbibliotek inte lever upp till skollagens krav att vara 
stödjande för elevernas lärande. Fast man vet från både 
forskning och lärarnas erfarenheter att skolbibliotek 
kan vara avgörande för elevernas läsutveckling. Skol-
biblioteken är en resurs för skolan både när det gäller 
analoga och digitala informationskällor och som in-
formationsspecialister, menar Skolinspektionen. Rap-
porten visar också att det är stora kvalitetsskillnader 
mellan lektionerna på enskilda skolor. Det är alltså ett 
lotteri för eleven hur undervisningen blir. Men det står 
klart att eleverna inte utmanas i sitt läsande. De är säl-
lan delaktiga i planeringen av skolarbetet och får säl-
lan arbeta med utmanande texter som utvecklar deras 
läsförmåga. I undervisningen jobbar man på som man 
alltid har gjort, på ett traditionellt sätt, trots att nya 
hjälpmedel tillkommit. Alltför sällan används digitala 
medier som texter, bilder, filmer och bloggar i under-

visningen. Det leder till att eleverna inte får möjlighet 
att utveckla sin förmåga att förstå, tolka, analysera och 
värdera olika digitala källor och budskap. Trots den nya 
skollagen från 2011, saknar fortfarande flera skolor skol-
bibliotek eller har skolbibliotek som behöver utvecklas 
för att bli en aktiv del i elevernas läsutveckling. Det är 
anmärkningsvärt när det med all tydlighet står klart 
att bibliotek och bibliotekarier har stor betydelse för 
elevers lärande och ofta är en resurs vad gäller tryckta 
och elektroniska informationskällor. 

I rapporten finns även goda exempel som visar att 
det lönar sig för läsundervisningen om lärarna väljer 
texter utifrån elevernas intresse, erfarenhet och be-
hov. Det blir mer stimulerande samtidigt som det blir 
en större variation av texter samt svårighetsgrad när 
eleverna läser varierat: skönlitteratur, ungdomsböcker, 
fackböcker och digitala media. Lärarnas ambition är 
ofta att eleverna ska få möta olika texttyper, från olika 
tider och kulturer, både vid egen läsning och vid skri-
vande. Källkritisk hållning och informationssökning är 
viktiga delar i arbetet. Där kan skolbiblioteken göra en 
verklig skillnad som pedagogisk resurs i skolan. 

ÅE

Läs hela rapporten: http://tinyurl.com/b68w4nv

Skolinspektionen om 
skolbibliotekens betydelse

fo
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 Finns det tillräckligt med uppdaterad forsk-
ning i Sverige om skolbibliotekens betydelse 
för lärande? Seniorprofessor Louise Limberg 
och Anna Hampson Lundh, lektor vid Insti-

tutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bib-
liotekshögskolan, Högskolan i Borås, har tillsammans 
sammanfattat ett svar:

– Som forskare inom området menar vi att det alltid 
behövs forskning som belyser olika aspekter av – och 
också problematiserar och kritiskt granskar – skolbib-
liotekens funktioner och det lärande som sker i, och 
med stöd av, skolbiblioteken. Att skolbibliotek har be-
tydelse för elevers lärande råder det ingen tvekan om, 
men hur denna betydelse kan utvecklas och förbättras 
är en ständigt aktuell fråga. 

– Vid Bibliotekshögskolan har det genomförts en rad 
studier under 2000-talet av betydelse för pedagogiskt 
utvecklingsarbete och politiska samtal kring skolbib-
lioteken. För närvarande arbetar ett antal forskare vid 
Bibliotekshögskolan, med stöd från Kung-
liga biblioteket, med en antologi som kom-
mer att ge en forskningsbaserad genomlys-
ning av skolbiblioteksområdet i förändrade 
politiska och pedagogiska landskap. Boken 
förväntas komma ut lagom till Bok & Bib-
liotek. 

Från många håll är man överens om skolbiblio-
tekens betydelse men vad finns det för material 
som kan användas för att verkligen få till en för-
ändring – som får ord och vilja att förvandlas till 
handling?
– Frågan om skolbibliotekens betydelse är 
inte en renodlad forskningsfråga utan ock-
så en politisk fråga, en ledarskapsfråga och 
en pedagogisk fråga. Att arbeta med frågor om skolbib-
liotekens funktioner, roller och finansiering – och att 
stärka och förbättra skolbiblioteksverksamheter – är 
därmed ett gemensamt ansvar för politiker, professio-
nella skolbibliotekarier, skolledare, forskare och andra 
intressenter inom området.

– Det är inte säkert att ens alla bibliotekarier är över-
ens om vilken betydelse skolbibliotek har – för att inte 
tala om alla övriga som lärare, elever, skolledare, poli-
tiker på olika nivåer eller forskare. Det som gäller för 
skolbibliotek, deras kvalitet och deras betydelse för 
elevers lärande är detsamma som gäller för skola, un-
dervisning och lärande  överlag, således ingen vidare 
samsyn. Därför är det viktigt att vidare utforska och 
studera vilka betydelser skolbibliotek har för elevers lä-
rande i olika situationer och med olika förutsättningar.

ÅE

Vad anser forskarna? Olika definitioner 
av skolbibliotek

KB: Svaret på frågan om vad som är ett skolbibliotek är 
helt enkelt där man väljer att sätta den nedre gränsen 
för dess funktion, resurser och tillgänglighet. Vilken 
ambitionsnivå har man med verksamheten? Om skol-
biblioteket ska utgöra en pedagogisk resurs för verk-
samheten krävs att alla delar är uppfyllda. Endast en 
av tre elever i grundskolan och gymnasiet har dock 
tillgång till ett skolbibliotek som åtminstone har en 
manuell eller datoriserad katalog, ligger i skolans loka-
ler och är bemannat minst 20 timmar samt har minst 
1 000 fysiska medier. 

Skolinspektionen anser att följande krav ska vara 
uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skol-
bibliotek: 

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna 
skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från sko-
lan som gör det möjligt att kontinuerligt använda bib-
lioteket som en del av elevernas utbildning för att 
bidra till att nå målen för denna. Biblioteket omfat-
tar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informa-
tionsteknik och andra medier.

Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Skolverket: I skollagen finns ingen definition av be-
greppet skolbibliotek, men i förarbeten till lagen för-
klaras att man vanligtvis brukar avse ”en gemensam 
och ordnad resurs av medier och information som 
ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som 
ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift 
att stödja elevernas lärande.” I skollagen står att skol-
biblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt funk-
tionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 
bland annat genom att erbjuda litteratur på andra 
språk än svenska och i former särskilt anpassade till 
dessa gruppers behov”. Vidare framgår att skolbibliotek 
ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdo-
mar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning.” Det finns 
inget skrivet i skollagen eller dess förarbeten om skol-
bibliotekets personal. Inte heller bibliotekslagen inne-
håller några bestämmelser som ställer krav på att det 
ska finnas en skolbibliotekarie.

Nationalencyklopedin skriver att skolbibliotek är 
”bibliotek i grundskolor och gymnasieskolor som till-
handahåller resurser i form av medier, teknik och per-
sonal för att tillgodose elevers och lärares behov av 
litteratur och information i skolarbetet”. 

❝
Frågan om skolbib-
liotekens betydelse 
är inte en renodlad 
forskningsfråga 
utan också en 
politisk fråga, en 
ledarskapsfråga och 
en pedagogisk fråga.
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Fjärdeklassare läser sämre…

Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 har blivit sämre. 
Främst har förmågan att läsa faktatexter försämrats. Flickor lä-
ser bättre än pojkar, och elever med välutbildade föräldrar pre-
sterar bättre än elever med föräldrar som har lägre utbildning. 
Det visar den senaste PIRLS-studien.

Våren 2011 genomfördes den internationella studien PIRLS (Pro-
gress in International Reading Literacy Study) för tredje gången. 
Sverige har tidigare deltagit i undersökningarna som gjordes 2001 
och 2006. I den senaste studien som nu publicerats deltog från 
svensk sida 150 skolor med omkring 4 600 elever, 350 lärare och rek-
torer samt 4 250 föräldrar. Totalt genomfördes PIRLS 2011 i 49 länder 
och 310 345 elever medverkade.

Resultaten från studien visar att läsförmågan hos svenska elever 
i årskurs 4 har försämrats men att den fortfarande ligger över EU/
OECD-genomsnittet. 2001 presterade eleverna i topp. I jämförelse 
med elever i andra PIRLS-länder läser svenska elever i årskurs 4 bra. 
Av de deltagande nordiska länderna hade Finland och Danmark ett 
högre resultat än Sverige.

Försämringen i den senaste PIRLS-studien beror främst på att 
eleverna blivit sämre på att läsa faktatexter. Läsförståelsen för 
skönlitteratur har endast försämrats marginellt.

I Sverige läser flickorna bättre än pojkarna och situationen är 
densamma i de flesta andra länder som deltog i PIRLS. Sedan 2001 
har skillnaden mellan könen krympt genom att flickornas resultat 
har försämrats mer än pojkarnas.

PIRLS 2011 visar också att i jämförelse med elever i många andra 
länder har de svenska eleverna god tillgång till resurser i hemmet 
som stöder lärandet. Men samtidigt visar studien att tillgång till 
och stöd i hemmet är av fortsatt stor betydelse för de svenska elev-
ernas läsförståelse, dvs den sociala bakgrunden slår igenom liksom 
föräldrarnas inställning (och därmed elevernas) till läsning: Elever 
med välutbildade föräldrar presterar bättre än elever som har för-
äldrar med lägre utbildning. Enkätsvaren visar att eleverna med 
mer fördelaktig socioekonomisk bakgrund tycker bättre om att läsa 
och har i högre grad en hemmiljö som stimulerar lärande.

Elever som tycker om att läsa har också bättre resultat på läspro-
ven än elever som inte tycker om att läsa. Flickor och elever med 
god socioekonomisk bakgrund presterar bättre på läsprovet och har 
också en mer positiv inställning till läsning.

I studien anser man det därför vara oroande att den positiva in-
ställningen till läsning har försämrats med tio procent sedan 2001.

Avslutningsvis anser man också (och ansluter därmed till Lit-

teraturutredningens slutsatser) att det sjunkande intresset för läs-
ning ”bör lyftas som problematiskt. Flera andra studier med PIRLS 
visar att detta är av stor betydelse för läsförmåga. En av de vikti-
gaste frågorna att fokusera på är således hur intresset för läsning 
kan öka bland svenska elever.”

…men är lite bättre i NO
Fjärdeklassarna läser alltså sämre enligt PIRLS men deras kunska-
per i naturvetenskap har förbättrats enligt en annan studie: TIMMS 
2011 (TIMMS står för The Trends in International Mathematics and 
Science Study).

Det är fjärde gången som den internationella studien TIMSS har 
genomförts. Resultaten visar att svenska fjärdeklassares kunska-
per i naturvetenskap har förbättrats sedan 2007 och ligger över EU/
OECD-genomsnittet. För elever i årskurs 8 är resultatbilden i jämfö-
relse med andra länder densamma som i årskurs 4. Resultatutveck-
lingen för svenska elever i årskurs 8 har försämrats markant under 
perioden 1995 till 2011, även om försämringstakten har avtagit efter 
2003.

Samma årskull som deltog i årskurs 4 i TIMSS 2007 deltog i års-
kurs 8 i TIMSS 2011. Det gör det möjligt att jämföra kunskapsutveck-
lingen. Analysen visar bland annat att svenska elever lär sig min-
dre mellan årskurs 4 och 8 än elever i andra länder. Enkätsvar visar 
också att elevernas intresse för matematik och naturvetenskap är 
stort i årskurs 4 men svagt i årskurs 8.

TIMSS 2011 genomfördes i 50 länder i årskurs 4 och 42 länder i 
årskurs 8. Totalt medverkade 301 603 elever i årskurs 4 och 307 038 
elever i årskurs 8. Från Sverige var det drygt 300 skolor med 5 150 
elever och 530 lärare i årskurs 4 samt 6 200 elever och 1 100 lärare i 
årskurs 8. HZ              

På gång
Under våren planerar Svensk Biblioteksförening att bland annat 
i samarbete med DIK på olika sätt uppmärksamma skolbiblio-
teksfrågor. Se mer på Aktuellt från Svensk Biblioteksförening sid 
40.

Barbro Thomas har även fått i uppdrag att för Svensk Bib-
lioteksförenings räkning ta fram ett kunskapsunderlag och en 
lägesrapport avseende skolbiblioteken.

❝
Försämringen i den senaste PIRLS-studien beror 
främst på att eleverna blivit sämre på att läsa 
faktatexter. Läsförståelsen för skönlitteratur har 
endast försämrats marginellt.

Wagner 1
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 I kommunerna liksom i Bibliotekslagen är barn 
och unga en prioriterad grupp. Men hur priorite-
rad är barn och unga – den enskilt mest priorite-
rade målgruppen för bibliotekens verksamhet – i 

de planer som ska styra biblioteksverksamheten i kom-
munerna?

Den frågan granskas närmare i en kartläggning som 
Kungliga biblioteket har genomfört som ett led i upp-
draget som nationell samordnare på biblioteksområ-
det och där man bl a tillsammans med länsbiblioteken 
ska följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som 
kommuner och landsting antar i enlighet med biblioteks-
lagen (1996:1596) har utformats och hur de används. (SFS 
2008:1421).

Till   intet   förpliktigande

”Biblioteket ska vara 
en naturlig del i ett 
nätverk kring barn 
och ungdomar under 
hela uppväxttiden”…

FO
TO

: Evelin
a M

ö
rn

efält Ek

Ingen samlad bild av verksamheten för 
barn och unga. Visionära skrivningar 
men få konkreta och uppföljningsbara 
mål och brist på skrivningar om vem 
som är ytterst ansvarig – det är 
några slutsatser som dras i rapporten 
Barnen i planerna 2012.

Av Henriette Zorn
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Kartläggningen har genomförts av Vera Almström 
som gjort en innehållsanalys av skrivningarna i folk-
bibliotekens antagna biblioteksplaner. Rapporten har 
sammanställts av Cecilia Ranemo.

Först lite bakgrund: 
Lagen om att alla kommuner ska anta en plan för sin 
biblioteksverksamhet trädde i kraft 2005. Planernas 
uppgift, så som det formulerades i förarbeten till lagen, 
var bl a ökad samverkan mellan all biblioteksverksam-
het i kommunerna för att gynna möjligheterna till 
resurssamordning – särskilt viktigt för biblioteksverk-
samheten för barn och unga i kommunerna eftersom 
de är en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen och 
som är i behov av flera olika bibliotekstyper.

I korthet ska biblioteksplanerna beskriva verksam-
hetens inriktning och omfattning och det på ett sätt 
som ger medborgarna möjlighet att ta ställning till den 
samlade bilden.

År 2012, sju år efter att lagen trädde i kraft, har endast 
åtta av tio kommuner en politiskt antagen biblioteks-
plan. En av fem kommuner bryter i klartext mot lagen 
eftersom man saknar en plan – dvs biblioteksplan eller 
annat politiskt antaget dokument – för den offentliga 
biblioteksverksamheten i kommunen. 

Många kommuner som har en biblioteksplan har en 
som inte uppdaterats på flera år eller rentav slutat gälla 
(endast ett sextiotal kommuner har en plan som anta-
gits senare än 2009). I befintliga biblioteksplaner finns 
inte heller alltid en plan som handlar om hela biblio-
teksverksamheten för barn och unga i kommunen. 

Men sju av tio kommuner har, enligt KB:s rapport, 
ändå en biblioteksplan som på ett eller annat sätt sär-
skilt omnämner åtgärder för barn och unga (vare sig 
den är aktuell eller föråldrad). 

Hur ser då innehållet i biblioteksplanerna ut avse-
ende verksamhet för barn och unga? En del antagna 
planer har beskrivningar av verksamhet för den aktu-
ella målgruppen som går att följa upp som t ex läsfräm-
jande verksamhet, inköp av bokbuss, samarbeten etc. 
Det finns också exempel i de antagna planerna på mål 
för barn och unga som är mätbara genom kvantitativa 
mått som t ex ambitioner i stil med 25 sagostunder per 
år eller att skolelever i en viss årskurs ska erbjudas ett 
visst antal bokprat per skolår.

Men i rapporten framkommer bl a också:
• att den verksamhet som beskrivs ofta är visionär och 
därför är svår att mäta och följa upp. Hur följer man t ex 
upp eller utvärderar en sådan sak som att ”Bibliotek-
et ska vara en naturlig del i ett nätverk kring barn och 
ungdomar under hela uppväxttiden”? Eller: ”Genom 
gott samarbete ska alla barn och unga i hela kommu-
nen erbjudas lockande läsning på rätt nivå”?

• att den kontinuerliga verksamheten för barn och 
unga sällan nämns i planerna liksom de cirka 65 000 
aktiviteter som folkbiblioteken årligen särskilt anord-
nar för målgruppen. Endast två biblioteksplaner har 
särskilda avsnitt om konkreta planer för barn med läs- 
och skrivsvårigheter, sällan finns även konkreta mål för 
vad som ska göras för barn med annat modersmål än 
svenska.

• att det inte alltid finns en samlad plan för all biblio-
teksverksamhet. Det gör att skolbiblioteksverksamhe-
ten hamnar i skymundan. Den omnämns visserligen 
– totalt sett har 69 procent av alla kommuner en biblio-
teksplan som nämner ordet skolbibliotek och 153 bib-
lioteksplaner (52 %) nämner någon form av samarbete 
mellan folkbibliotek och skolbibliotek, oavsett integre-
ring. Men många biblioteksplaner innehåller inga ak-
tiva planer för skolbiblioteksområdet, däremot mål om 
att utveckla en plan för skolbiblioteken.

• att biblioteksplanerna ofta är folkbiblioteksplaner, dvs 
inte samordnade med de kommunala skolbiblioteken 
på ett sätt som gör att ett effektivt resursutnyttjande 
kan uppnås vilket ju var en av intentionerna bakom 
lagen om att alla kommuner ska anta en plan för sin 
biblioteksverksamhet.

• att målen i biblioteksplanerna ofta är inspirerade av 
andra styrdokument (också internationella) som bib-
liotekslagen, folkbiblioteksmanifestet och barnkonven-
tionen. Det innebär dock inte att planerna rymmer 
några klara och nedbrutna mål som går att hänvisa till 
dessa. Biblioteksplanerna kopplar också sällan till andra 
kommunala styrdokument som berör barn och unga. 

• att tre procent av kommunerna anger i sin biblioteks-
plan att de har en separat plan, en delplan, för barns och 
ungas behov av biblioteksverksamhet. I KB:s rapport 
noterar man att de kommuner som har separata planer 
för barn och unga på biblioteksområdet också ”ofta be-
rör ämnet barn och unga förhållandevis ingående i sina 
biblioteksplaner”.

• att endast tre kommunala biblioteksplaner i hela 
Sverige innehåller uppgifter om att det har gjorts eller 
ska göras brukarundersökningar bland barn och unga 
avseende kommunens biblioteksverksamhet. Det finns 
också ofta brist på uppgifter om uppföljning av målen 
för barn och unga. ■

Hela rapporten: http://
tinyurl.com/alu8br8

Se även BBL kommen
tar på sid 27 där Lisa 
Börjesson skriver om 
biblioteksplaner.

❝
…den verk samhet 
som beskrivs är 
ofta visionär och 
därför är svår att 
mäta och följa 
upp. Hur följer 
man t ex upp eller 
utvärderar en 
sådan sak som att 
’Biblioteket ska 
vara en naturlig 
del i ett nätverk 
kring barn och 
ungdomar under 
hela uppväxttiden’.
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 I december publicerades rapporten 
Biblioteken och bokmarknaden: Från 
folkskola till e-böcker på uppdrag av 
Svenska Förläggareföreningen. Rap-

porten, som är på knappt 50 sidor, är skriven 
av professor Johan Svedjedal med lång och 
gedigen erfarenhet från forskning om inte 
minst bokmarknaden. Därför var det med 
stor nyfikenhet jag började läsa. 

I inledningen konstateras det att den 
svenska marknaden för e-böcker fungerar 
dåligt. Här finns också ett slags trevande 
problemformulering för rapporten som 
kanske kan härledas till rapportens finan-
siär: ”Problemet för svenskt vidkommande 
är om biblioteken blockerar uppkomsten 
av en marknad, och därmed produktionen 
av e-böcker.” Därefter följer rapportens om-
fångsmässiga lejonpart i form av en redogö-
relse för folkbibliotekens historia relaterad 
till bokmarknadens utveckling. Särskild 
uppmärksamhet ges åt 1930-talets debatt 
om biblioteksersättning där Svedjedal visar 
hur Författareföreningen gick från att före-
dra finansiering genom låntagarkostnader 
till att bli ”en stark lobbyorganisation för 
ett gratis och omfattande folkbiblioteks-
väsende”. En kortare redogörelse för BTJ och 
dess förändring till ett kommersiellt före-
tag bland andra, följer därpå. Denna bak-
grund är både intressant och välskriven.

Ju närmare samtiden Svedjedal kommer, 
desto mer normativ blir framställningen. 
Det konstateras riktigt att utlåningen av 

tryckta böcker har minskat de senaste de-
cennierna, samtidigt som bokutgivningen 
ökar. Därefter beskrivs biblioteken som att 
ha utvecklats i en mer marknadsoriente-
rad inriktning med fokus på utlåningssiff-
ror och antal besökare. Genom att referera 
till Rasmus Fleischer (kanske lite överras-
kande i sammanhanget med tanke på att 
Fleischer var medgrundare till Piratbyrån) 
kritiseras biblioteken för att förlita sig på 
marknaden vid urval och inköp. Inköps-
profiler och andra marknadsnära inslag 
på folkbibliotek är väl värda att kritiskt 
belysas, men det hade varit på sin plats att 
tydligare understryka att biblioteken inte 
svävar fritt i samhället. Snarare är det så att 
folkbiblioteken tvingas anpassa sig till de 
kommunala förutsättningar som ges. Sved-
jedal hinner vidare med att problematisera 
kravet på Open Access såsom det riktas till 
humanvetenskapliga forskare från de vik-
tigaste finansiärerna. Han verkar mena att 
författaren avsäger sig sin upphovsrätt vid 
Open Access. Tvärtom uppstod Open Access 
bl a som en reaktion mot att vissa förlag 
kräver att författarna ger upp delar av sin 
upphovsrätt. Vidare omfattar Vetenskaps-
rådets krav på Open Access enbart ”veten-
skapligt granskade texter i tidskrifter och 
konferensrapporter, inte monografier och 
bokkapitel” som det står på rådets hemsida. 
I rapporten kan man få intrycket av att det 
inte förhåller sig på det viset.

Svedjedal avslutar där han började – i 
marknaden för e-böcker. Författaren skri-
ver att det är å ena sidan bibliotekens oro 
för att kostnaderna ska skena när allt fler 
låntagare väljer e-böcker och å andra sidan 
förlagens oro för att inte privatmarknaden 
ska utvecklas, som lett till en polariserad 
diskussion kring ersättningsmodeller. I 
diskussionen för Svedjedal fram flera ar-
gument från den omfattande debatten, t ex 
att biblioteken kan ses som ett slags utbil-
dare av allmänheten till att lära sig upp-
skatta böcker som e-böcker (med risken 

” Begränsad syn  
på bibliotekens  
samtida uppgifter”

OLOf SUNDIN HAR LäST 
DEN RAPPORT OM E-BöcKER 
OcH BIBLIOTEKEN SOM 
JOHAN SVEDJEDAL HAR 
SKRIVIT föR SVENSKA 
föRLäGGAREföRENINGENS 
RäKNING.

Av Olof Sundin

❝ ❝
Författaren skriver att det är å ena sidan bibliotekens oro för att 
kostnaderna ska skena när allt fler låntagare väljer e-böcker och å andra 
sidan förlagens oro för att inte privatmarknaden ska utvecklas, som lett till 
en polariserad diskussion kring ersättningsmodeller.
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så ”lär” sig att e-böcker är gratis). Författa-
ren visar också hur förhållningssätten till e-
böcker på bibliotek kan skilja sig åt mellan 
å ena sidan stora förlag och å andra sidan 
egenutgivna verk och mindre förlag. För 
de sistnämnda två grupperna kan e-böcker 
på folkbibliotek innebära möjligheter till 
en ökad synlighet för enskilda verk. Samti-
digt finns det, menar Svedjedal, en svårig-
het med att öka försäljningen av e-böcker 
då värdet av att äga en e-bok troligen anses 
vara mindre än en tryckt bok, särskilt om 
den finns att ”låna” gratis. Frågan är, und-
rar jag, hur mycket man egentligen äger en 
DRM-skyddad e-bok? 

Svedjedal kommer på sista sidan i tex-
ten med en rallarsving riktad mot Svensk 
Biblioteksförening. Han hävdar att Svensk 
Biblioteksförenings argumentation i e-

boksfrågan springer ur ett marknadsori-
enterat synsätt där kvantitet i utlån är den 
ledande principen och där bibliotekens 
bildningsuppdrag har gått förlorat. Han till-
delar, genom att försöka vända på förening-
ens argument, t o m Niclas Lindberg rollen 
av ”den nye bibliotekarien” som ser på bib-
liotekets funktion som ”en hamburgerbar 
där kunden beställer vad han eller hon vill 
ha”. Svedjedal refererar till Lindbergs och 
Svensk Biblioteksförenings lobby-arbete, 
där det hävdas att biblioteken riskerar att 
bli ”kommunala antikvariat för pappers-
böcker” om man inte finner en hållbar lös-
ning i e-boksfrågan. I det uttalandet, menar 
Svedjedal med ett i mitt tycke ojuste reto-
riskt grepp, ”skymtar också ett förakt för 
de insatser som folkbibliotekens personal 
har gjort gentemot låntagarna under drygt 
ett sekel: det dagliga och långsiktiga arbe-
tet med urval, boksamtal, informationssö-
kande, litteraturpedagogik och program-
verksamhet.” Avslutningen på rapporten 
fortsätter därmed traditionen av en polari-
serande diskussion i e-boksfrågan. 

Som utbildare av framtida bibliotekarier 
tycker jag det är synd att rapporten avslu-
tar sin i många stycken intressanta histo-
riska första halva samt de många initierade 
kommentarerna om bokmarknaden i stort 
med en traditionell och begränsad syn på 
folkbibliotekets samtida uppgifter. Folkbib-
liotek behöver istället fortsätta arbeta med 
att skapa förutsättningar för människor att 
möta, dela och producera information, kul-
tur och upplevelser genom de kanaler som 
finns tillgängliga och som människor an-
vänder sig av. 

Bildningsarbete är fortsatt viktigt, men 
det var länge sedan det ansågs vara folkbib-
liotekets enda uppgift och det är inte längre 
lika entydigt vad bildning är. Därtill, om 
biblioteket inte fångar kommande genera-
tioner genom att vara där de är – på nätet 
– riskerar det arbetet att inte vara mycket 
värt. 

” Begränsad syn  
på bibliotekens  
samtida uppgifter”

Johan Svedjedal
Biblioteken och bokmarknaden: Från folkskola till 
e-böcker. 
Svenska förläggareföreningen, 2012.
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❝ ❝
Samtidigt finns det, menar Svedjedal, en svårighet med att öka försäljningen 
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Trivs i förändringens korsdrag

– Jag har fått klart för mig vilken 
stark samverkanskultur det finns 

i bibliotekssfären. Det är också 
väldigt roligt att inse vilken stor 

kompetens som finns, inte minst 
digital kompetens, säger Lars 

Burman.

för Lars Burman, 
som tillträdde som 
överbibliotekarie vid 
Uppsala universitet 
i höstas, är det 
väsentligt med en 
tydlig koppling mellan 
det fysiska biblioteket 
och det digitala. 

Av MarieLouise Samuelsson
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 Det är betydelsefullt att brukare av det digitala 
biblioteket vet att det är ett bibliotek, vet att det 
finns många som arbetar med att köpa in, kata-
logisera och tillgängliggöra. Frågan är hur man 

bättre synliggör de digitala hyllorna.
– För de flesta är ju fortfarande ett bibliotek lika med en 

boksamling, i ett hus, precis som man med ”bok” tänker 
kodex-formen, säger Lars Burman. 

Den fysiska biblioteksbyggnad som man främst förknippar 
med universitetsbiblioteket, Carolina Rediviva är nu inte hel-
ler vilket ”hus” som helst. Universitetsbiblioteket i Uppsala 
grundades 1620 och man flyttade in i nuvarande Carolina-
byggnaden 1841. 

Lars Burman leder alltså en verksamhet som påtagligt sig-
nalerar historia och tradition. Han kom själv till universitetet 
1979 och minns de första besöken på Carolina.

– Som ny student kände jag nog en viss darrning, salar och 
samlingar imponerade. Då satt humsam-forskarna på Caro-
lina. Alla – studenterna, doktoranderna och forskarna – fanns 
i den miljön.

Han beskriver det han kallar ”lite romantiska bilder” från 
den tiden, hur studenter kunde träffa och lära känna de stora, 
namnkunniga forskarna. 

– Som att jag vid ett tillfälle tog mod till mig och presente-
rade mig för Gunnar Tideström – legendarisk professor i lit-
teraturhistoria, bland annat introduktör av Edith Södergran 
– vilket ledde till samtal också om annat än litteratur.

Idag när forskarnas arbetsplats oftare är lika med respek-
tive institution är biblioteket inte längre någon självklar 
plats för möten mellan student och professor eller över äm-
nesgränserna. 

Lars Burman skulle gärna se en ändring på det, utan att för 
den skull tvinga fram något ”pliktminglande” mellan dagens 
studenter och forskare. 

Frågan är vidare om studenter kommer att fortsätta att 
vara lika flitiga besökare när studier på distans och via nätet 
blir mer vanligt också vid stora lärosäten. 

– Universiteten kommer också fortsättningsvis att vara en 
spännande värld och vissa saker bör hända i ett seminarium 
vid det fysiska lärosätet, men det kommer att finnas flera oli-
ka sätt för hur man bedriver studier. Uppsala är och kommer 
att förbli ett på-plats-universitet där studenterna lever inten-
sivt några år. 

Själv har han blivit kvar, från studentåren till professuren i 
litteraturvetenskap. Han har också under sex år varit prefekt 
vid litteraturvetenskapliga institutionen. 

Lars Burman har alltså inte någon biblioteksbakgrund, 
men samtidigt har han följt och varit engagerad i biblioteks-
frågorna sedan 2004 då han blev ledamot i universitetsbiblio-
tekets styrelse (en styrelse som sedan 2011 är avvecklad och 
ersatt av ett biblioteksråd). 

Från 2003 och framåt har han kombinerat sin forskning 
med administrativa uppgifter. Förutom prefekt har han ock-

så varit så kallat rektorsråd och inom ramen för nämnda upp-
gifter bland annat ägnat sig åt utveckling av Uppsala univer-
sitets kulturarvsarbete. 

När han uppmuntrades att söka tjänsten som överbiblio-
tekarie behövdes inte särskilt mycket övertalning. 

– Överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket är ett att-
raktivt jobb och en viktig post inom Uppsala universitet. 

Under de första månaderna som överbibliotekarie har han 
också fått en del nya insikter om biblioteksverksamhetens 
vardag. 

– Jag har i praktiken fått klart för mig vilken stark samver-
kanskultur det finns i bibliotekssfären. Det är också väldigt 
roligt att inse vilken stor kompetens som finns, inte minst 
digital kompetens. 

Han talar om ”en gutenbergsk revolution” gällande den 
vetenskapliga informationsförsörjningen, en pågående och 
oundviklig utveckling. 

– Naturvetarna har gått före, men numera vet vi poängerna 
också för humanioraforskningen. På min tid, när jag skrev 
min avhandling kunde man möjligen för dyra pengar bestäl-
la en mikrofilmad doktorsavhandling från exempelvis USA 
och få den i stencilform. De digitala resurserna är överlägsna, 
det är himmelskt för forskarna. 

Till det som kan beskrivas som utmaningar för en relativt 
nytillträdd överbibliotekarie hör rimligen fusionen mellan 
Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Som Biblio-
teksbladet tidigare skrivit innebär det att universitetsbiblio-
teket i Uppsala och det som hittills varit ett så kallat sambib-
liotek i Visby delvis ska ingå i samma organisation. 

– Det blir spännande att ha ett bruksbibliotek på andra 
sidan vattnet. Min ambition är att det inte ska bli så stor skil-
lnad, i så fall till det bättre och att besökare och användare 
inte kommer att märka så mycket.

Om han har några farhågor handlar dessa om ekonomiska 
förutsättningar för biblioteksverksamheten generellt, sådant 
som vad digitaliseringen kommer att tillåtas att kosta. 

– Digitalisering av äldre material är ett komplext arbete, 
det är inte så enkelt som att ta några bilder och lägga ut på 
nätet. Mycket av de traditionella samlingarna kommer hel-
ler inte att digitaliseras. Blir digitalisering för dyrt minskar 
utrymmet för att komplettera samlingarna. Vi har ju inte fått 
några stora uppräkningar, så vissa rationaliseringar är att 
vänta. 

– Det går ihop, men inte mer. 
Lars Burman framstår dock inte som alltför bekymrad över 

sådant som framtida, tämligen oförutsägbara mediekostna-
der. 

Han verkar snarare trivas utmärkt med att befinna sig i 
den där pågående revolutionen.

– Om vi lyckas synliggöra det digitala biblioteket bättre 
kommer det i framtiden att vid sidan av det fysiska bibliotek-
et och de magnifika samlingarna, också att finnas ett digitalt 
Carolina.  ■
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Upprop för 
Grammofonarkivet

I sociala medier har det spridits rykten 
om nedläggning av Sveriges Radios 
grammofonarkiv. Bibliotekarien Jonas 
Gruvaeus vid österåkers bibliotek, kallar 
sig lite skämtsamt ”accidental activist”. 
Han är initiativtagare till ett upprop för 
att bevara grammofonarkivet. 
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 Stenkakor, noter, trådband, musiklitteratur, 
lp- och epskivor, cd-skivor – allt ryms i musik-
biblioteket och grammofonarkivet i Radio-
huset vid Gärdet i Stockholm. Musikbiblio-

teket och grammofonarkivet drivs idag av SRF, Sveriges 
Radios Förvaltning AB, som i sin tur ägs gemensamt av 
Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildnings-
radion. SRF ansvarar för musikarkiv, pressarkiv, ett digi-
talt arkiv samt radioarkivet. Digitaliseringen har natur-
ligtvis medfört stora förändringar för Sveriges Radios 
musikarkiv, ett av världens tre största. I praktiken är 
vinylplattorna borta från landets lokalredaktioner ef-
ter utförsäljningar. Idag köps en stor del av musiken in 
digitalt och enorma mängder digitalt lagrade låtar hit-
tas i arkivet. Arkivet används dagligen även om man 
numera mestadels köper in album eller låtar via Itunes. 
De senaste årens tuffa besparingar har resulterat i att 
inköp av ny musik har minskat. Kritiker menar att den 
smalare musiken hotas. Arkivvård och katalogisering 
är svårt att hinna med för medarbetarna. 60 procent av 
Sveriges Radios programverksamhet består av musik. 

Michael Cederberg är sedan många år musikredaktör 
och programledare för P3 men även P4. Tillsammans 
med radioprofilen Kaj Kindvall har han jobbat med att 
sprida popmusik via radion. Idag består Michael Ceder-
bergs arbetsuppgifter av att exempelvis som Spotify-
redaktör lägga ut P3-programmens låtlistor på webben. 
En gång i veckan sänder han Musikörat, ett lokalt pro-
gram i Östergötland, som består av listmusik från förr. 

– Oftast hittar jag musiken men ibland är det knepi-
gare. Ett svenskt lokalt dansband som legat tre veckor 
på Svensktoppen med en hyfsat okänd vinylsingel 
finns helt enkelt inte i digitalt format. Då är huvudarki-
vet överlägset i jämförelse med nättjänster som Spotify 
och Itunes, konstaterar Michael Cederberg. 

Det är ingen underdrift att påstå att Michael Ceder-
berg är musiknörd. Även på fritiden sysslar han med 
musik då han jobbar som DJ på olika dansklubbar. 

– Jag älskar doften av vinyl och har full förståelse för 
att det blivit en retrovåg med vinylplattor bland den 
yngre generationen, säger Michael Cederberg.

Det pågår nu en översyn av verksamheten som rör 
musikcentrum, bland annat musikbiblioteket, gram-
mofonarkivet och ljudtekniken. Senast sista mars ska 
remissinstanser som Kulturrådet, KLYS, SKAP m fl ha 
yttrat sig. Det ryktas om utförsäljning och nedläggning 
av grammofonarkivet. Bibliotekarien Jonas Gruvaeus 
vid Österåkers bibliotek, kallar sig lite skämtsamt ”ac-
cidental activist” efter att ha tagit initiativ till ett upp-
rop för att bevara grammofonarkivet. På Facebook har 
över 9 000 människor anslutit sig till uppropet. Jonas 
Gruvaeus växande irritation över skivutförsäljning-
arna som skett på landets lokalstationer resulterade i 
praktisk handling. Som musikintresserad bibliotekarie 
provoceras han av hur ett kulturarv kan behandlas så 
respektlöst.

– Det är ekonomismen som styr. Vi skattebetalare har 

finansierat en unik musiksamling som numera sålts ut 
och återfinns hos en stiftelse som inte inser att arkivet 
är i allmänhetens intresse. Dessutom vårdas inte sam-
lingen.

Han menar att de ljudfiler som köps in saknar me-
tadata jämfört med exempelvis CD-skivans textbilaga. 
Dessutom skiljer sig kvalitén åt, menar Jonas Gruvaeus. 

– Man kan säga att det är som att jämföra lättmarga-
rin med smör. Skivan är överlägsen mp3-filen rent ljud-
mässigt. 

Arbetsledaren Roger Björkman är en av 30 medarbe-
tare på avdelningen musikcentrum (musikbiblioteket, 
grammofonarkivet och ljudtekniken) i Radiohuset. 
Han sitter vid datorn, har just köpt ett medeltida mu-
sikstycke till P2 och Erik Schüldt på produktionsbolaget 
Filt. Han matar in information om upphovsman till det 
aktuella stycket till programledaren. En procedur som 
tar drygt en halvtimme innan leveransen är klar. 

– Digitaliseringen har förenklat samtidigt som den 
också har försvårat. Sången Auld Lang Syne kan ge hur 
många träffar och infoposter som helst. Samtidigt som 
programmet Vinter i P1 vill ha just den version som 
spelades in i Australien…

Roger Björkman är noga med att understryka att det 
inte är något museum han jobbar på. Hans chef Laine 
Lasmanis Wikmark säger till BBL att det absolut inte 
kommer att blir tal om någon nedläggning av grammo-
fonarkivet men att det kan bli kännbara förändringar 
när det ska göras besparingar i år. 

Om det i sin tur innebär påskyndade pensionsav-
gångar eller något annat är alltså oklart. Först i må-
nadsskiftet februari-mars ges klart besked. ■

Av Åsa Ekström
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– Jag dras med i den positiva spiralen, säger Fredrik 
Paganus och hoppas på fler låntagare när järnmalms-
gruvan skapar hundratals nya jobb i glesbygdskommu-
nen.

En liten ökning av antalet låntagare har redan 
märkts i huvudbiblioteket i Pajala. Både barn- och ung-
domsbibliotekarien Fredrik Paganus och biblioteks-
chefen Tuula Puranen har sett flera nya ansikten bland 
bokhyllorna – ett tecken på att kommunen längst upp i 
Tornedalen står inför stora förändringar.

– Vi borde hålla öppet längre på kvällarna, men än så 
länge har vi inte haft råd, säger Tuula Puranen.

Vändningen kan infinna sig redan i år, när brytning-
en efter järnmalm förhoppningsvis kommer igång på 
allvar i gruvan i Kaunisvaara ett par mil norr om Pajala. 
Gruvbolaget Northland Resources och kommunled-
ningen bedömer att brytningen på sikt kan skapa två 
tusen nya jobb, i gruvan och i olika servicenäringar. 

Tillgången till bostäder är avgörande för om kalkylen 
ska bli verklighet. Ett par bostadsbolag har planer på att 
bygga 700 lägenheter, men innan bostäderna finns på 

plats kan inte kommunen räkna med någon permanent 
inflyttning och ökade skatteintäkter. Under hösten har 
Pajala istället haft en strid ström av långpendlare. 

– Vi funderar över hur vi ska nå dem, men det är ing-
en lätt nöt att knäcka, säger Fredrik Paganus.

Svensk Biblioteksförenings statistik visar att antalet 
bibliotek i Sverige sedan 1990 har minskat med cirka 
40 procent. Långa avstånd gör det svårare att upprätt-
hålla och utveckla invånarnas intresse för bokutlåning. 
Funktionshindrade, äldre och andra som bara går till 
biblioteket ibland riskerar att helt sluta komma när av-
stånden ökar.

Att Pajala går emot trenden genom att behålla bib-
lioteksfilialerna hänger samman med kommunens 
skolpolitik. Sedan det för några år sedan stod klart att 
järnmalmen kan vända Pajalas motvind har politiker-
na valt att inte stänga någon av de sex grundskolorna. I 
en by tog eleverna slut och då fanns inget annat val än 
att slå igen, men annars är strategin tydlig.

– Våra tre filialer i Junosuando, Korpilombolo och 
Tärendö ligger alla i anslutning till byskolorna. Det är 

I Pajala samlar man styrkorna

Barn- och ungdoms-
bibliotekarien Fredrik 
Paganus t h, berättar 

jakt skrönor för att 
locka fler ungdomar 

att låna på biblio-
teket. Dennis och 
William Wahlberg 

lyssnar gärna.  
Krister Lindberg, 

lärare.

Av Torbjörn Tenfält

Pajala går mot strömmen och behåller sina biblioteksfilialer. Nyligen öppnade 
järnmalmsgruvan i Kaunisvaara vilket innebär nya jobb – och kanske nya låntagare.
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en styrka, men skapar också problem då det gör det 
svårare att nå ut till vuxna låntagare. Allmänheten ser 
oss mer som skolbibliotek än folkbibliotek, säger Tuula 
Puranen.

Förutom att biblioteken har öppet till klockan sju två 
dagar i veckan är öppettiderna anpassade till skolan. 
Eleverna kommer ofta dit för att grupparbeta eller lösa 
andra uppgifter. I övrigt är det framför allt pensionärer 
som tittar in.

Huvudbiblioteket ligger i centralorten Pajala, i sam-
ma byggnad som gymnasieskolan.

– Läget är tyvärr lite för undanskymt. När skolan 
byggs om hoppas vi få lokaler som vetter mot samhäl-
let, säger Tuula Puranen.

Efter flera år med minskat antal utlån i hela landet 
visar nya siffror från Kungliga biblioteket, SCB och Kul-
turrådet att nedgången har stannat av. Antalet bibliotek 
och besökare blir inte heller färre. Men samtidigt ökar 
klyftorna i biblioteksanvändandet. Totalt är det en sjun-
kande andel av befolkningen som utnyttjar biblioteken.

Kommunerna i Norrbotten försöker möta problemen 
med ökat samarbete. Vid årsskiftet ska de länka sam-
man alla kommunala bibliotek och länsbiblioteket i 
en gemensam katalog. Låntagaren får ett lånekort som 
gäller i hela länet och kan sitta hemma vid sin dator 
och reservera en bok från biblioteket i en grannkom-
mun. Med begränsad budget och brist på lokaler kan 
biblioteken i glesbygden inte ha hur stora boksamling-
ar som helst. Kommunerna kan samplanera sina resur-
ser bättre, bredda utbudet och undvika att köpa flera 
exemplar av samma titel.

– Vi jobbar redan till viss del på det sättet genom vårt 
samarbete över gränsen till Finland. Vi hämtar böcker 
från Kolari bibliotek och de får böcker från oss. Folk 
härifrån åker dit och lånar och tvärtom, säger Tuula 
Puranen.

Författarbesöken kommer ofta till i samarbete med 
andra kommuner, Lapplands kommunalförbund eller 
något studieförbund. Biblioteken i Pajala samarbetar 
också med Tornedalsteatern.

– Här får man samla styrkorna, säger Tuula Puranen.
Pajala kommun är förvaltningsområde för finska och 

meänkieli, som år 2000 utsågs till nationella minori-
tetsspråk. Biblioteket har en viktig roll att fylla, bland 
annat genom att köpa in litteratur på de båda språken.

Tuula Puranen har finska som modersmål och talar 
både svenska och meänkieli. Fredrik Paganus hade det 
inte lika lätt att göra sig förstådd med alla låntagare 
när han flyttade till Pajala för att börja sin tjänst i mars 
i år. Han är uppvuxen i Stockholm, men hans föräldrar 
kommer från Pajala och talar meänkieli, så helt främ-
mande var inte den nya miljön.

– Jag förstår det mesta som sägs, men har inget vi-
dare uttal.

Nu har han just börjat läsa finska för att bli bättre på 
att kommunicera med låntagarna, särskilt de som kom-
mer åkande från Kolari för att låna.

– Jag kan känna att man är handikappad om man 
inte pratar något av de två språken, säger han.

Fredrik Paganus försöker just nu intressera fler poj-
kar för läsning och få med dem som låntagare. Han ut-
går ifrån att vägen dit går via deras intressen och han 
finns bland annat med när de pluggar till jägarexamen.

– Jag läser jaktskrönor och berättar om tidskrifter vi 
har och facklitteratur kring jakt.

Med rötterna i Tornedalen hade han svårt att motstå 
den lediga tjänsten i Pajala, särskilt som kommunen 
tack vare gruvbrytningen nu har vind i seglen för första 
gången på flera decennier. 

– Jag dras med av den positiva spiralen. Samtidigt vet 
jag att det kan slå om snabbt, men just nu är allt väldigt 
positivt, säger han. ■

Fakta 

Pajala kommunbibliotek 
består av huvudbiblio
teket i Pajala centralort 
och biblio teksfilialerna 
i Junosuando, Korpi
lombolo och Tärendö. 
Förra året hade de 
tillsammans i genom
snitt 7 lån och 22 besök 
per invånare. Filialen i 
Junosuando hade flest 
utlån: 8 per invånare.

Filialerna lånar 
böcker och annan 
media av varandra. 
De har också lite olika 
profil när det gäller 
bokinköp – Tärendö 
köper till exempel flest 
deckare. Bokinköpen 
styrs av efterfrågan och 
inköpen planeras så att 
olika titlar sprids över 
kommunen.

Fem personer 
delar på fyra heltids
tjänster. Barn och 
ungdomsbibliotekarien 
åker runt i filialerna. 
Filialföreståndarna 
arbetar en dag i veckan 
på huvudbiblioteket för 
att utbyta information, 
uppdatera sina yrkes
kunskaper och få ett 
avbrott i ensamarbetet. 

Pajala kommun 
ligger i Tornedalen och 
har 6 300 invånare. 
Järnmalmsgruvan i 
Kaunisvaara beräknas 
på sikt skapa ett par 
tusen nya jobb, i gruvan 
och i olika service
näringar. 

Bibliotekschefen Tuula Puranen har finska som modersmål 
och talar både svenska och meänkieli. Hon gläds över den 
goda utlånings- och besöksstatistiken i Pajala kommun. 
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e-boken – ett vapen i 
yttrandefrihetens namn
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 På 1970-talet utmålades de vinstdrivande 
företagen oftast som ensidigt onda och något 
man skulle undvika till varje pris. En inställ-
ning som mer eller mindre präglat generatio-

ner födda i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. 
Idag finns en annan hållning till de aktiebolag som till 
och med driver skolor och producerar elevernas kurslit-
teratur. Företagsjättar som Apple och Google ses som 
fantastiska dörröppnare till nationer som är slutna. 
Samtidigt vet vi att företagen även samarbetar och gör 
en del eftergifter med tvivelaktiga politiska ledningar 
för att överhuvudtaget få tillgång till dessa länders 
marknadsplatser. I Sverige finns företag, som t ex PR-
byrån Studio Total, som jobbar på ett annat sätt. De 
köpte ett mindre flygplan, tog flygcertifikat och spred 
nallebjörnar över Minsk för att sätta strålkastarljuset 
på president Lukasjenko i det som brukar kallas Euro-
pas sista diktatur. 

Även medieföretaget IMNS (International Media 
Network Services) jobbar på ett relativt okonventio-
nellt sätt: tjänar pengar samtidigt som man vill göra 
skillnad när det gäller yttrandefrihet och demokrati i 
världen. Den kunskap man har och de produkter man 
utvecklar kan ha en viktig roll i länder där yttrandefri-
heten är begränsad.

IMNS drivs av Daniel Urey, statsvetare och före detta 
frilansjournalist med fokus på Turkiet och Mellan-
östern, och Erik Engren, som har ett yrkesförflutet i 
Londons IT-värld och den i duon som är mer tekniskt 
bevandrad. 

– I vanliga fall driver vi ett företag med fokus på in-
formationsteknologi/digital publicering. Våra interna-
tionella projekt är lite av vår Corporate Social Responsi-
bility (CSR), säger Daniel Urey.

Den gemensamma nämnaren för de bägge kompan-
jonerna är att de ser möjligheterna med informations-
tekniken. Placerar man informationstekniken i ett 
sammanhang som Vitryssland finns det en möjlighet 
att exempelvis sprida censurerade texter i yttrandefri-
hetens namn, menar Daniel Urey.

– I länder som Vitryssland där tryckerier och förlag 
stängs på grund av censur, kan det vara en chans att på-
verka via e-böcker, bloggar och hemsidor. Man slipper 
leta efter oberoende förläggare, slipper trycka illegalt 
utomlands och smuggla in dem i landet igen och för-
söka sälja i hemlighet. På nätet är det betydligt enklare 
att sprida böckerna. 

Läsplattor och smarta telefoner underlättar sprid-
ningen och skapar förutsättningar för möten. Visst kan 
man tala om en demokratirörelse, menar Daniel Urey. 
IMNS utbildar unga i medieteknik i länder som av po-
litiska och/eller moraliska skäl begränsar yttrandefri-

heten. Sedan 2010 har företaget jobbat intensivt för att 
sprida e-boksteknologin som ett verktyg för demokrati, 
förutom i Vitryssland också bland annat i Mellanöstern 
och Nordafrika. I Turkiet har man t ex samarbetat med 
en HBTQ-organisation och undersökt hur e-boken skul-
le kunna användas utifrån en HBTQ-kontext.

I Vitryssland (eller Belarus som oppositionen kall-
ar landet), där det officiella språket är ryska, har IMNS 
samarbetat med författare och förläggare för att sprida 
e-böcker på oppositionens språk, belarusiska. 

– På webben via bloggar och andra fora kan man ju ta 
sig förbi censuren. De unga är redan ute på nätet och för 
dem är det självklart att söka och sprida information 
via nätet. Det är dit de går för nå ut till världen och för 
att världen ska nå dem. Det kriget kan regimen aldrig 
vinna, menar Daniel Urey. 

När han besökte landet första gången fungerade var-
ken bredband eller internet på ett optimalt sätt. Det 
kanske förklarar Daniel Ureys egen inställning till Telia 
Sonera och företagets omtalade affärer i Vitryssland.

– Långsam och relativt skakig uppkoppling innebar 
att internet var så gott som värdelöst. I dag ser det an-
norlunda ut. Det finns naturligtvis en massa etiska as-
pekter i sammanhanget, men Telia Sonera är i färd med 
att sakta men säkert bygga ut infrastrukturen för inter-
net och det har varit viktigt för våra projekt.

Digitaliseringsfrågan är viktig eftersom det är inne-
hållet som väger tyngst, säger han.

Daniel Urey menar att man måste synliggöra e-böck-
er och kunskap om e-böcker. På hemsidan bybooks.eu, 
som IMNS står bakom, hittar man bland annat vitryska 
författare som Anastasia Mantsevich och Sergey Prilut-
sky. Även den svenska barnboksförfattaren Jujja Wies-
lander finns representerad på hemsidan eftersom hon 
har skänkt översättningsrättigheterna till IMNS som 
därigenom har fått möjlighet att ge ut Mamma Mu byg-
ger koja på belarusiska. Med stöd från Svenska institutet 
har IMNS i år också kunnat anordna två konferenser i 
Kairo och Beirut där bland annat förläggare, författare, 
journalister och bibliotekarier medverkat.

Både i Sverige och utomlands har IMNS haft före-
läsningar för medieteknikstudenter för att synliggöra 
e-bokens potential. Det finns en möjlighet att flyga un-
dan statens vakande radar genom att publicera sig via 
e-böcker. Tillsammans kan exempelvis fotografer, jour-
nalister och bibliotekarier mötas på det digitala torget 
för att ligga i framkant, menar Daniel Urey. 

Under en tredagarskonferens i Libanon jobbade de 
inblandade med att kartlägga hur behovet av e-böcker 
ser ut i den arabiska världen. Utgivningen av e-böcker 
på arabiska är idag väldigt eftersatt, och det som finns 
är ännu tillgängligt endast för en liten grupp kultur-

Medieföretaget IMNS sprider kunskap om e-böcker i länder där det finns censur 
eller andra hinder för att sprida det fria ordet. företaget driver även en registrerad 
organisation som får stöd av Svenska institutet för e-boksarbete i Mellanöstern.

Av: Åsa Ekström

▸▸
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aktörer. IMNS hade bland annat workshops i hur 
man konkret kan publicera egna e-böcker i e-pubfor-
mat. Konferensen i Libanon och även en i Egypten ge-
nomfördes som en del av ett större utvecklingsprojekt 
för att kartlägga förutsättningarna för att använda e-
böcker på arabiska som ett verktyg för ökad yttrande-
frihet i hela regionen. Svenska institutet stödde pro-
jektet med 250 000 kronor. Konferensen i Kairo genom-
fördes i början av oktober förra året under namnet 
Towards the Arabic Digital Book och lockade ett åttio-
tal entusias tiska aktörer. Biblioteksvärlden hade, en-
ligt Daniel Urey, kunniga och pålästa representanter 
på plats från bland annat universitetsvärlden i Kairo, 
Alexandria men även Congress of Library. Det var, me-
nar han, påfallande vilka det var som hade koll på in-
formationshantering och webb. Och det var inte de 

publicister, författare och förläggare som 
fanns på plats. 

– Till de viktigaste aktörerna hör biblio-
teken eftersom de har en direkt koppling 
till demokrati och tillgängliggörandet av 
böcker. 

Daniel Urey understryker att utan biblio-
tekens hjälp skulle det vara svårt att orien-
tera sig eftersom så mycket av de sätt man 
arbetar på sker av gammal vana.

– Det svåraste är att få människor att för-
stå vad vi gör och behovet av det. Att koppla 
informationstekniken till kulturfrågor är 
en utmaning. Alltför ofta finns ett konser-
vativt sätt att förhålla sig till det ena eller 
andra invanda sättet, menar Daniel Urey. 

SIDA, Rädda Barnen och andra NGO:s ar-
betar traditionellt som de alltid gjort och 
satsar framför allt på praktiskt arbete som 
vård, omsorg och byggnader. Och företagen 
jobbar på som de alltid har gjort med att en-
sidigt pumpa ut sina produkter. Men i IMNS 
fall går det att också förena med nytta och 
inte bara fortsätta som man alltid har gjort, 

konstaterar Daniel Urey. 
– SIDA och andra biståndsorganisationer har kanske 

varit mer fokuserade på demokratiaktivister, vilket är 
jättebra. Men det är kanske dags att fråga sig hur man 
kan koppla ihop informationstekniken med kulturfrå-
gor. Hur kan vi stödja bibliotekens roll i tredje världen? 
Hur kan de använda sig av informationsteknologi för 
att nå ut nu när allt fler människor skaffar sig smarta 
telefoner med internetuppkoppling? Vad kan bibliotek-
en ha för roll i den utvecklingen? 

– Skillnaden mellan demokratier som Sverige och 
diktaturer som Vitryssland är att här kan man frossa 
i ”det var bättre förr”. I Vitryssland däremot tar man 
alla möjligheter att stärka och förbättra samhället. E-
böcker är utan tvekan ytterligare ett verktyg för att 
stärka yttrandefriheten.  ■

lanserar ebok+ i Sverige

Tillsammans med förlaget Gilla 
Böcker ligger IMNS bakom Sveriges 
första e-bok plus, det nya digitala 
bokformatet som i USA kallas En-
hanced Book. 

e-bok plus, eller ebok+, är en 
vanlig e-bok som också innehåller 
extramaterial som film och musik. 
En multimediabok helt enkelt, som 
består av extrafinesser som klick-
bara länkar, bakgrundsinformation 
om karaktärerna i boken samt ljud.

Premiärboken Jag är tyvärr 

död och kan inte komma till skolan 
idag av Sara Ohlsson kan läsas 
både på läsplatta eller smarta 
telefoner. Men för att få tillgång 
till allt extramaterial behöver 
man använda iBooks på iPad 
eller iPhone samt ha Spotify 
installerat. Men genom att göra 
boken i e-pubformat säljs den även 
via Adlibris och Bokus. Därefter 
sorteras den in i iPadens digitala 
bibliotek och kan användas av 
olika apparater medan en app är 

låst till hårdvaran – ett vanligt 
tillvägagångssätt när det gäller 
Apples produkter som IMNS nu har 
kringgått. På det sättet slipper 
man även den amerikanska 
företagsjättens censurfingrar som 
ibland reagerar puritanskt och 
överkänsligt när det gäller visst 
material.

Det senaste projektet är sam-
arbetet med Natur & Kultur som 
resulterat i Sveriges första digitala 
kokbok: Expedition Mathantverk.

Deltagare från en 
workshop I Kairo – 
många av dem från 
bibliotekssektorn som 
fick ta del av hur man 
producerar e-böcker i 
e-pubformat.
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Biblioteksplaner i praktikenBBl 
kommentar

Lisa Börjesson pekar på frågorna vi behöver ställa och kunskapen vi behöver söka 
för att kunna göra biblioteksplanerna till ett medel för bättre verksamhet istället för 
ett mål i sig.

 Kunskapen om planer för biblioteksverk-
samheter är ett växande område för profes-
sionen. Idag vet vi att planerna ska finnas 
och vi kan läsa oss till vad de innehåller. Det 

finns också mycket tyst kunskap om hur man skapar 
planer, men vad vet vi egentligen om användningen av 
planerna för biblioteksverksamheter? 

Sedan 2005 har kommuner och landsting haft ansvar 
att anta planer för sina biblioteksverksam heter. Para-
grafen om planerna har inte ifrågasatts av remiss-
instanserna i den pågående bearbetningen av biblio-
tekslagen och ser därför ut att följa med oss in i fram-
tiden. Flera instanser har till och med föreslagit en 
utvidgning – att kravet på planer ska gälla samtliga 
biblioteks huvudmän i det allmänna biblioteksväsendet.

Idag är många kommuner och landsting på väg mot 
andra generationens planer. Några arbetar förvisso 
fortfarande med att skapa en första plan, men ytterli-
gare andra har redan hunnit med flera revideringar. 
För att stötta de kommunala bibliotekshuvudmän-
nens arbete med planer har regeringen gett Kungliga 
Biblioteket (KB) och länsbiblioteken det gemensamma 
uppdraget att ”följa upp hur de planer för biblioteks-
verksamheterna som kommuner och landsting antar 
i enlighet med bibliotekslagen har utformats och an-
vänds”.

På KB har uppdraget tillfallit Avdelningen för samord-
ning och utveckling. Två KB-medarbetare som arbetat 
mycket med utförandet i samverkan med länsbiblio-
teken är utredaren Cecilia Ranemo och handläggare 
Elisabeth Ahlqvist. 

KB har redan nu gjort omfattande insatser för att 
följa upp planernas utformning och användningen av 
dem. Hösten 2011 gjordes en enkätundersökning om 
kommunernas och landstingens planer. Enkäten utfor-
mades i samråd med läns- och folkbiblioteken. Syftet 
var att samla in ett underlag för fortsatt diskussion om 
och utveckling av området. I ett vidare perspektiv var 
avsikten också att belysa vikten av att bibliotek finns 
med i kommunala och regionala styrdokument och att 
”skönja” på vilket sätt bibliotekens ställning i planer-
na behöver förstärkas.

I april 2012 publicerades rapporten Bibliotekens planer 
2012 som är en sammanställning av enkätsvaren. Rap-
porten ger en inledande uppfattning om vilka politiskt 
antagna planer för biblioteksverksamheter som finns 

i kommunerna, de prioriterade grupper som nämns i 
planerna och om biblioteken har etablerade samarbe-
ten med andra bibliotek. Enkäten frågade också efter 
beskrivningar av hur de politiskt antagna planerna på-
verkar arbetet, och orsaker till de fall då planerna inte 
påverkar. Exempel på sådana frågor är ”Hur använder 
ni dem (planerna) rent praktiskt?” och ”Vad är viktigt 
att tänka på i arbetet med bibliotekens planer?”.

KB:s rapport ger oss, tillsammans med länkgalleriet 
till bibliotekens planer som KB underhål-
ler samt de uppsatser som skrivits i ämnet 
planer, en början till en kunskapsbas om 
planer i biblioteksverksamheter. För att 
kunna utveckla uppföljningen av planer-
nas utformning och användningen av pla-
nerna är det nödvändigt att vidga denna 
kunskapsbas. En uppföljning innebär en-
ligt min mening att kunna ställa kritiska, 
utvecklingssyftande frågor utifrån en, om 
inte vetenskaplig, så åtminstone en reflekterande kun-
skapsgrund.

Det finns flera anledningar att lägga vikt vid detta 
ämne. För det första är KB och länsbibliotekens ge-
mensamma uppdrag att följa upp planerna en av de 
tydligaste formulerade uppgifterna vi har, där KB 
också har ett ansvar för att rapportera utförandet till-
baka till regeringen. För det andra är de planer som 
rör biblioteksverksamheter ett demokratiskt verktyg 
för kommunikation mellan folkvalda och förvaltning 
i kommuner och landsting. I tjänstemannaskap ingår 
att se till att demokratins verktyg fungerar på ett så 
bra sätt som möjligt. För det tredje innebär planer och 
planering en utgift som på något sätt ska motsvaras 
av en nytta för det finansierande samhället. Vi måste 
kunna förklara varför det sätt som vi jobbar med planer 
och planering på är det bästa för att skapa så mycket 
vinning som möjligt för medborgarna i varje län och 
kommun. Om vi inte kan förklara det behöver vi ställa 

Lisa Börjesson har fått ett 
forskningsinitierande stöd på 
58 000 kronor av Svensk Bib-
lioteksförening för att göra en 
studie om Biblioteksplaner i 
praktiken: Biblioteksplaner i prak-
tiken – en studie av användning 
av och attityder till styrdokument i 
folkbiblioteksutveckling.

” Vi måste kunna förklara varför det sätt som vi jobbar med planer 
och planering på är det bästa för att skapa så mycket vinning som 
möjligt för medborgarna i varje län och kommun. Om vi inte kan 
förklara det behöver vi ställa frågan: finns det andra sätt att jobba 
med planering av biblioteksverksamheter som ger bättre resultat?”

▸▸
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frågan: finns det andra sätt att jobba med planering av 
biblioteksverksamheter som ger bättre resultat?

Kunskapsluckorna, som vi som professionell gemen-
skap behöver fylla, finns på flera nivåer. Om vi ser till 
utformningen av planerna så aktualiseras en rad kon-
kreta frågor när kommuner och landsting reviderar 
sina planer (den process som många är i just nu). Det är 
frågor som: hur arbetar man fram och utformar en bra 
plan? Vilka delar och perspektiv ska finnas med? Hur 
gör man detta i en liten kommun, i en stor respektive i 
ett landsting? Vilka lärdomar kan vi dra av arbetet med 
den tidigare planen? Vilket stöd kan länsbiblioteken ge 
i utformningen av planer? På vilken kunskap baseras 
det stödet? Här antar jag att den tysta och lokala kun-
skapen hos praktiker är större än den uttalade och sam-
lade kunskapen vi kan diskutera tillsammans.

Ser vi till användningen av planerna kan vi gå till 
KB:s rapport för att få en fingervisning om hur planerna 
används respektive inte används. Att fråga om använd-
ning i en enkät innebär dock en metodologisk utma-
ning. I frågan till biblioteken om hur planer används i 
praktiken får vi en bild av användningen sammanfat-
tad i den svarande personens ordalag. Vi vet mycket lite 
om hur personen gått tillväga för att utforma sitt svar 
och kan därför bara ha mycket begränsade kunskaps-
anspråk utifrån svaren.

Användning är ett svårfångat fenomen men icke 
desto mindre viktigt att undersöka. Tvärtom, som jag 
visar genom undersökningen i min masteruppsats 
”Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra 
minoriteter?”, är hanteringen av planer i praktiken av-
görande för hur planernas innehåll förverkligas. Upp-
satsens slutsats leder till hypotesen att en kommun 
kan lägga avsevärda resurser på att skriva en aldrig så 
perfekt plan utan att den för den skull spelar roll för 
verksamheten – det vill säga, utan att mödan kommer 
medborgarna till del. 

Mot ovanstående bakgrund vill jag initiera och mo-
tivera insatser för att fördjupa kunskaperna om hur 
planer för biblioteksverksamheter används. Insatserna 
skulle kunna ingå som del i utförandet av KB och läns-
bibliotekens gemensamma uppdrag, eller som fristå-
ende utrednings- eller forskningsinsatser. Bibliotek 
behöver dessa kunskaper för att utveckla användandet 
av planer på bästa sätt. KB och länsbiblioteket som sit-
ter med uppföljningsuppdraget behöver kunskaperna 
för att kunna ställa rätt och utvecklande frågor till det 
planarbete som sker i praktiken.

Lisa Börjesson 
Bibliotekskonsulent Länsbibliotek Sörmland

krönika Nina Frid

Fram för den indignerade 
bibliotekarien

 Jag är inte särskilt lättkränkt. I själva ver-
ket borde jag förmodligen reagera mycket 
starkare än vad jag gör på både det ena 
och andra. Men jag växte upp i en miljö 

där elaka glåpord ursäktades av de vuxna med 
”Han är nog bara avundsjuk” (på vad? mig?) och 
trakasserier skrattades bort med ”Personkemin 
stämmer inte” (vems personkemi? min?). Jag för-
sågs med ett effektivt skydd mot lättkränkthet 
som stavas skam, och jag vet att jag inte är ensam 
om det. När David Eberhard skriver om att vi nu-
mera bor i de lättkränktas land och önskar att vi 
kunde återinföra det gamla ordspråket ”Det går 
över tills du blir gift”, hör jag ett eko från min mor-
mors kök. (Men jag trodde det bara var något som flickor fick höra… För Eber-
hard menar väl ändå inte att det bara är kvinnor som…?)

Det finns många kränkta människor på biblioteken just nu. Man kan vara 
kränkt över att folk inte förstår hur bra vi är till exempel, att de inte besöker 
vårt offentliga vardagsrum lite oftare och inte lånar hem fler böcker. Man kan 
vara kränkt över att seriealbum flyttas, bilderböcker ifrågasätts och att inte 
alla förstår att bibliotekarier har en särskild urvalskompetens. Man kan vara 
kränkt över att det bara kommer kulturtanter på våra författarbesök, att ingen 
kommenterar bibliotekets blogg eller bryr sig om bibliotekets boktips. Tydligen 
kan man till och med vara kränkt över ett retrobibliotek.

Till att börja med är det inte vårt bibliotek, vi bibliotekarier arbetar bara där. 
Och jag tänker inte skriva att det är kundernas bibliotek, för det ger det förfär-
liga intrycket att det är de som betalar mest som har störst rätt att bestämma 
vad biblioteket ska vara, och att det i själva verket är deras förlängda vardags-
rum vi erbjuder. Istället för att vara kränkta över att stora grupper aldrig kom-
mer till oss kanske det vore dags att fundera över vad det är med biblioteket 
som utestänger dem. Det kanske är något annat än personkemin det är fel på.

Folkbiblioteket ska ha en utjämnande funktion, minska klyftan mellan de 
som har och inte har, arbeta för att den socioekonomiska och kulturella miljö 
du växer upp i inte ska vara avgörande för dina möjligheter och din framtid. 
För sådana barn som jag som vuxit upp utan kulturellt kapital, som fick lära 
mig att inte vara så känslig för kränkningar och som fått skämmas över att bli 
orättvist behandlad, kunde en plats som biblioteket vara närmast livsavgöran-
de. Det känns som att jag inte kan säga det tillräckligt många gånger. Och nu 
säger jag det med Kristian Lundbergs ord (ur Expressen, 7 jan 2013):

Läsa, skriva, söka kunskap, bli sedd, allt detta finns invävt i lånekortet.
Tro mig. Lånekortet kan vara vägen ut, vägen in.
Hur hade mitt liv sett ut om jag inte hade kunnat få använda mig av biblioteket, trots 

alla skulder som fanns oreglerade, genom mitt slarv, min mors oförmåga? 

Vi behöver inte fler kränkta på biblioteksgolvet, men åh vad jag längtar efter 
den bibliotekarie som riktar sitt patos för informationssökning och sitt enga-
gemang för läsning till dem som behöver det mest. Kristian Lundberg är en in-
dignerad författare. Fram för fler indignerade bibliotekarier! Som ser att vårt 
uppdrag är att bidra till en anständigare värld.

” Uppsatsens slutsats leder till hypotesen att 
en kommun kan lägga avsevärda resurser på 
att skriva en aldrig så perfekt plan utan att 
den för den skull spelar roll för verksamheten 
– det vill säga, utan att mödan kommer 
medborgarna till del.”
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FINLAND

Helsingfors nya huvudbibliotek
Helsingforsplanerna på ett nytt huvud-
bibliotek framskrider. Allmänheten har 
fått möjlighet att ge sin syn och bidra med 
teckningar och text om hur de vill ha sitt 
nya bibliotek. Dessa synpunkter har ingått 
i den kravspecifikation som gått ut till 
arkitekttävlingen. 544 förslag kom in och av 
dessa har juryn valt ut sex. Dessa kan man 
se på http://competition.keskustakirjasto.
fi. Förslagen visas, som sedvanligt är vid 
arkitekttävlingar, anonymt.

Enligt planerna ska biblioteket vara klart 
2017.

STORBRITANNIEN

En annan biblioteksvärld
Arma Storbritannien! Den brittiska biblio-
teksorganisationen Chartered Institute of 
Library & Information Professionals (CILIP) 
har gjort en undersökning som visar en 
bedrövlig framtid för biblioteken under 
2013. Det gäller inte enbart nedskärningar 
utan innebär ett helt annat biblioteksland-
skap. Lokalt tänker man driva bibliotek 
på högst skiftande sätt. En av fem lokala 
myndig heter planerar att lägga biblioteken 
i samma byggnader som annan samhälls-
service av mycket varierande typ, såsom 
närpolis, kommunalnämnd och fritidscen-
ter. Hälften söker också alternativa vägar 
att driva bibliotek och förmedla biblioteks-
service. Redan i april kommer tio procent 
av biblioteken (260 st) att drivas på ett 
annorlunda sätt, enligt undersökningen.

Fler än 1 100 bibliotekstjänstemän kom-
mer att få sluta. De två senaste åren har 
redan 3 300 fått gå. ”Utan deras expertis, 
kunskaper och erfarenhet blir det svårt att 
planera och erbjuda kvalitetsservice”, på-
pekar CILIP. Kvalificerad biblioteks service 
går långt utöver att bara gälla utlåning av 
böcker.

Kostnaderna måste minskas med sam-
manlagt 22,5 miljoner pund (4,5 procent) 
för biblioteksservicen i England, Wales och 
Nordirland. Det innebär bl a att öppet-
tiderna reduceras. Det förändrar bilden 
av de allmänna biblioteken helt i Stor-
britannien, skriver CILIP på sin hemsida. 
Undersökningen baserar sig på svar från 53 
procent av de lokala myndigheterna.
(www.cilip.org.uk)

TYSKLAND

Sagobrödernas år
Bröderna Grimm uppmärksammas på olika 
sätt i Tyskland under hela 2013. Det är nu 
200 år sedan deras första samling folk-
sagor, Kinder und Hausmärchen, publicerades 
(1812–1815). Den blev mycket populär och 
översattes, som bekant, till många språk.

I december 2012 startade jubileet genom 
en Grimm-kongress i Kassel om bröderna 
Jacob och Wilhem Grimms påverkan på 
tysk identitet. Då deltog forskare med olika 
specialiteter – alltifrån språkforskare till 
psykologer. Bröderna Grimm var förutom 
folkminnesforskare också viktiga språk-
vetenskapsmän och bl a (mindre känt) 
bibliotekarier. Båda tjänstgjorde (fram till 
1829) vid biblioteket i Kassel.

Hur mycket har bröderna påverkat 
tysk identitet? Efter andra världskriget 
ansågs sagorna (särskilt de våldsamma) 
ha medverkat till att skapa mörkare drag 
i den tyska nationalkaraktären: lydnad, 
disciplin, auktoritetstro, glorifiering av våld 
och nationalism. Av de skälen bannlystes 
sagorna i den tyska ”kindergarten” av de 
allierade med motiveringen att de var en 
rot till nazism.

Der Spiegels kände kulturskribent 
Mathias Matussek menar att tyskarna där-
för nu glömt sitt kulturarv och att sagorna 
är mer kända i övriga världen än bland 
nutida tyska barn. Andra, som teaterchefen 
Jan Zimmermann, framhåller att bröderna 
Grimm visserligen skrivit ner sagorna, 
men att de har existerat i över tusen år 
som grekiska, judiska och egyptiska myter. 
Det nazistiska arvet hotar spridningen av 
sagorna i Tyskland. Det är dags att återupp-
liva dem, menar Zimmermann och andra 
röster i Tyskland.

Under hela 2013 kommer jubileet att firas 
på många sätt. Biblioteken har givetvis sin 
givna plats under hela jubileumsåret.
(www.grimm2013.nordhessen.de, www.spiegel.de 
m.fl.)

USA

Bibliotek för drabbade
Förutom ekonomiska bekymmer drabbades 
USA under 2012 av många katastrofer. Våld-
samma oväder, översvämningar och elds-
vådor rapporterades under både sommaren 
och hösten. Utöver väderkatastrofer kom 
också, i december, skolskjutningen i Sandy 
Hook Elementary School i Newtown, Con-
necticut, då 20 små barn under 8 år och sex 
vuxna dödades av en ung man med halv-
automatiskt gevär. Skolbibliote karierna 
lyckades snabbt rädda 18 barn genom att 
låsa in sig och barnen i ett magasin där 
servrarna till skoldatorerna förvarades. 
De barrikaderade dörren och försökte få 
barnen tysta och lugna genom att syssel-
sätta dem tills polisen räddade dem, rap-
porterade bl a New York Times. American 
Association of School Librarians (AASL) 
stödde senare skolbiblioteken i deras arbete 
med de många barn som sökte ”tröst, ro och 
omsorg” på biblioteken runtom i USA.

Löpande under året kom också skild-
ringar från alla väderkatastrofer; torka, 
översvämningar och svåra bränder över 
USA. Många bibliotek rapporterade svåra 
skador på bestånd, byggnader och inven-
tarier, men också hur man upprättade 
improviserade bibliotek i lokaler som 
drabbade invånare kunde fly till. Där kunde 
besökarna med hjälp av biblioteket få 
information om läget, läsa, få tillgång till 
datorer, uträtta sina ärenden och komma i 
kontakt med anhöriga. Barn togs omhand 
med sago stunder, filmvisningar och annat.

I rapporter kunde man hela året följa 
de offentliga bibliotekens insatser under 
katastrofer och i krissituationer.
(www.ala.org, http://americanlibrariesmagazine 
m.fl.)
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månadenS UppSatS MarieLouise Samuelsson

 Biblioteks- och informationsvetenskap kan 
mycket väl ses som en föredömligt framtids-
inriktad forskning. Detta uttrycks som en 
förhoppning i Mats Blombergs uppsats. Det 

som brukar beskrivas som svagheter är i själva verket 
ett resultat av att B&I (liksom för övrigt all forskning) 
tenderar att mätas med den naturvetenskapliga mått-
stocken. 

Blombergs uppsats är alltså metavetenskaplig då 
han i sitt examensarbete undersöker andra examens-
arbeten vid tre lärosäten: Bibliotekshögskolan i Borås, 
Lunds universitet och Uppsala universitet. Genom 
kvantitativ, statistisk analys och med avstamp i veten-
skapssociologisk teoribildning granskar han andras 
metod, teori och val av ämne. 

En av avsikterna är att undersöka kopplingen mellan 
forskning och profession utifrån studenter-
nas forskning, eftersom studenter kan sä-
gas ha en tydlig koppling till professionen 
och gärna utforskar den i sina uppsatser. 

De skriver sina examensarbeten under 
en tid då de ”ligger precis i gränslandet 
mellan ett liv som studenter och ett liv som 
yrkesverksamma bibliotekarier eller fors-
kare”. Studenterna är präglade av sin utbild-
ning, men kommer snart också att prägla 
den arbetsmarknad de närmar sig.

I studien av Borås, Lund och Uppsala, 
påpekar Blomberg, skiljer sig bibliotekarie-
utbildningarna åt gällande definition och 
utformning. En skiljelinje drar han mellan 
Borås å ena sidan och Lund/Uppsala å den 

andra. Vid de sistnämnda konstateras exempelvis en 
mer ”splittrad rekrytering”, det vill säga tydliga skillna-
der i studenternas bakgrund. Beträffande arbetssätten i 
Lund och Uppsala förekommer, jämfört med Borås, mer 
av grupparbete och tvärvetenskapliga influenser. 

Varierande arbetssätt och rekrytering påverkar dock 
inte märkbart hur studenterna utformar sina uppsat-
ser. 

Blomberg gör också en nationell kartläggning av bib-
lioteksstudenternas forskning under 2000-talets första 
decennium – en blandning av magisteruppsatser som 
avslutar en fyraårig utbildning och mastersuppsatser 
som avslutar en femårig utbildning. 

Av sammanlagt 580 uppsatser i hans statistiska urval 
är sextiofem procent skrivna av en ensam författare, 
trettiofem procent av två författare – sammanlagt 783 
personer varav 615 är kvinnor och 168 är män. En mar-
kant kvinnodominans således. 

Val av ämnen delas in i huvudgrupper eller ”temafa-
miljer” som Biblioteket, Bibliotekarien, Materialet (bib-
liotekens), Användare/Grupper, Övriga studier. 

Denna uppsats om uppsatser visar att den genom-
snittliga uppsatsen på nationell nivå är skriven i Borås 
år 2007 och av en kvinna. Ämnet är bibliotekets roll i 
samhället med specifik anknytning till folkbibliotek. 
Den genomsnittliga metoden är kvalitativ intervju och 
uppsatsen saknar teoretisk grund. 

Den nationella genomsnittsuppsatsen visar sig vara 
identisk med genomsnittsuppsatsen från Borås. Också 
i Lund och Uppsala är genomsnittet uppsatser skrivna 
av kvinnor och också där är det vanligaste ämnesvalet 
bibliotekets roll i samhället och den har folkbiblioteks-
anknytning. Metoden, kvalitativa intervjuer, överens-
stämmer också. Däremot finns en skillnad i teoretisk 
grund. Den saknades ju i genomsnittsuppsatserna från 
Borås och Lund, medan i Uppsala används diskursana-
lytisk teori i genomsnittsuppsatsen.

Gemensamt för de tre lärosätenas B&I-utbildning 
är, som tidigare nämnts, en stark övervikt av kvinnliga 
uppsatsförfattare. Lund har den största andelen man-
liga författare, de blir under den undersökta perioden 
också flera i Borås och Uppsala. Tendensen går med an-
dra ord alltmer mot jämlikhet, antalet uppsatser skriv-
na av kvinnor sjunker, medan männens andel ökar. 

Folkbiblioteken dominerar i 2000-talets uppsatser. 
Nära hälften är studier av folkbibliotek eller folkbib-
liotekarier medan knappt en femtedel tar sig an forsk-
ningsbiblioteken, den näst mest populära biblioteksty-
pen i studenternas forskning.

När det gäller ämnesval är användarstudier samt 
studier av läs- och skrivupplevelser vanliga i Borås men 
mer sällsynta i Lund och Uppsala. I Uppsala är man bäst 
på att förankra uppsatserna teoretiskt. Den svagaste 
teoretiska förankringen finns i Lund – uppsatser utan 
teoretisk grund är mer än tre gånger så vanliga i Lund. 

I sammanfattning och slutsats beskriver Mats Blom-
berg svårigheten att göra någon djupare statistisk ana-
lys av resultaten. Uppsatserna var helt enkelt mer hete-

Mats Blomberg
Studenters brist på 
disciplin? Innehållsanalys 
av bibliotekariestudenters 
examensarbeten under 
2000-talet. 
Examensarbete i biblioteks- 
och informationsvetenskap 
för masterexamen inom ABM-
masterprogrammet vid Lunds 
universitet, 2011.

En uppsats om uppsatserna
Studenters forskning har en tydlig koppling till professionen, till bibliotekarieyrket 
och biblioteken. Det kan man se i de examensarbeten i biblioteks- och 
informationsvetenskap som Mats Blomberg har undersökt i sin metavetenskapliga 
uppsats med den underfundiga titeln ”Studenters brist på disciplin?”. 
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Maud Hell
Författarbesök i skolan: kreativ 
läsning, samtal, fantasi och kritiskt 
tänkande
BTJ förlag, 2012

Att väcka läsglädje och 
skrivlust är viktiga 
uppdrag för skolan, som 
kan göras på många 
olika sätt. Ett besök av 
en författare kan vara ett 
uppskattat och givande 
inslag i undervisningen 
som bidrar till just detta. 

Det ger denna bok många inspirerande ex-
empel på. Den tar på ett lättillgängligt sätt 
upp författarbesök utifrån olika perspek-
tiv och ger konkreta tips på de praktiska 
förberedelserna inför ett författarbesök 
samt uppföljning av besöket. Maud Hell har 
samlat flera aktuella författares berättelser 
om deras erfarenheter av besök i skolor och 
ger många exempel på intressanta projekt 
där författarbesök varit en viktig del. 

För lärare och bibliotekarier som vill ha 
inspiration och få ta del av andras erfa-
renheter av författarbesök samt hur olika 
projekt genomförts är detta en väldigt 
intressant bok. Den kan med fördel an-
vändas som ett stöd i planeringen av ett 
läsfrämjande projekt. Boken behandlar 
även problem som kan uppstå i samband 
med författarbesök och som kan påverka 

upplevelsen av besöket negativt. På så vis 
ges möjlighet att undvika de fallgropar 
som finns. Jag upplever det som speciellt 
givande att få läsa om författarnas tankar 
kring hur ett bra besök ser ut och hur det på 
bästa sätt kan integreras i den fortsatta un-
dervisningen. Texten väcker också många 
tankar kring hur ett läsfrämjande projekt 
ska läggas upp för att bidra till att väcka 
äkta läsglädje som ger bestående effekter 
snarare än att få eleverna att läsa, men då 
med läsning kopplat till tvång. Det senare 
kan få till följd att eleverna inte kommer 
att vilja läsa på fritiden. Jag tror att denna 
bok kan ge vissa ingångar till en diskussion 
kring detta.

Ibland beskrivs delar av projekt i ett 
avsnitt som inte stämmer överens med 
avsnittets rubrik för att sedan fortsätta i 
nästa avsnitt, vilket kan göra det svårt att 
leta upp information kring vissa projekt. 
Detta vägs dock upp av det inspirerande 
innehållet. Läsningent av boken gav mig 
många nya idéer kring läsfrämjande pro-
jekt och den väcker kreativiteten. 
Therese Allén 
Bibliotekarie och frilansskribent, Lund

Nick Jones
Försök att förstå: folkbibliotek, 
rasism och platsens politik
BTJ förlag, 2012

Nick Jones artikelsam-
ling Försök att förstå är 
verkligen just detta: flera 
goda försök att förstå vad 
folkbiblioteket är, kan 
vara, bör vara. På tre olika 
teman, rasism, platsen 
och uppdraget, samlar 
Jones artiklar, essäer 

och krönikor tidigare publicerade i olika 
tidskrifter, bland dem BBL,  åren 2002–2012. 

Texterna i bokens första del, ”Rasism: I 
olika förklädnader”, känns nästan kusligt 
välvalda efter en vinter som kantats av så-
väl diskussioner om Tintin och Lilla Hjärtat 
som av priviligierade gruppers upprördhet 
över att inte få se en pickaninnydocka på 
julafton. Och just ”i olika förklädnader” är 
nyckelbegreppet här – Nick Jones sätter 

fingret på inte bara den öppna, direkta 
rasismen, utan också den välvilliga, den 
som är så svår att kritisera för att den 
kommer från en god intention. Han skriver 
också om den pliktskyldiga antirasismen 
som förs in i olika styrdokument men som 
aldrig riktigt får fäste. Kanske för att den 
riktar sig just mot den tydliga, högerex-
trema rasismen och därigenom förskjuter 
problemet till ett ”annanstans”, reducerar 
rasism till ett väl avgränsat problem som 
bara finns hos vissa grupper, aldrig i den 
egna. Det talas alltför sällan om rasism, och 
dess syskon sexism, i ett folkbiblioteks-
sammanhang och dessa texter är mer än 
välkomna inslag i hur vi kan tänka om 
biblioteksverksamhet.

Bokens andra och tredje delar, ”Platsen: I 
olika betydelser” och ”Uppdraget: Ur olika 
perspektiv” är likaledes fulla av insikt och 
ödmjukhet, kanske sprungna ur den nyfi-
kenhet som präglar texterna. Nick Jones är 
uppriktigt intresserad av sina medmännis-
kors olika historier och prövar i sina texter 
sin egen uppfattning mot andras, outtrött-
ligt och utan att ursäkta de egna fördo-
marna. I texten ”Vart är folkbiblioteken i 
Sverige på väg?” låter sig Jones till exempel 
utmanas av folkbibliotekens situation i 
England, där det tidiga 2000-talet innebar 
stora nedläggningar och omstrukturering-
ar, och drar hårda paralleller till folkbiblio-
tekens situation i Sverige idag: ”Men om vi 
ingenting gör, om vi inte klarsynt, kritiskt 
och analytiskt erkänner problemen och de 
utmaningar vi måste förhålla oss till, lär 
situationen förvärras.” 

Utan den ödmjukhet som ligger som en 
trygg botten i Jones’ texter hade det här 
varit hård kritik som kunnat avfärdas som 
en domedagsprofetia. Nu går det istället 
inte att bortse från att den vilja och energi 
som finns i boken uppmanar till eftertanke, 
uppriktighet och handling. I den här boken 
finns alla möjligheter till diskussioner och 
handlingar som tar sin utgångspunkt inte i 
en känsla av att vara missförstådd och satt 
på undantag, utan i en genuin tilltro till 
folkbibliotekets bärande roll i ett samhälle 
som alltmer präglas av social exklusion och 
utanförskap. 
Lotta Löthgren
Frilansskribent 

▸▸ rogena än han hade räknat med och mate-
rialet därmed ”för splittrat”. 

Hans statistikspäckade uppsats påmin-
ner dock tydligt om hur biblioteksstuden-
terna står för ett stort och regelbundet 
flöde av bidrag till forskning om biblioteks-
sektorn. 

Att ta del av ett statistikspäckat material 
som Blombergs inbjuder också till reflek-
tioner över detaljer från enskilda lärosäten. 
Som exempelvis varför studenternas in-
tresse för det i genomsnitt så populära äm-
net ”bibliotekets roll i samhället” sjunker 
dramatiskt vid utbildningen vid Uppsala 
universitet: från att 2005 ha utgjort tjugo 
procent minskar det till noll under åren 
2009–2010. 
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Mönsterås nya bibliotek invigt
En budget på 30 miljoner, höga ambi-
tioner när det gäller miljövänlighet och 
energieffektiv drift och framför allt när 
det gäller att möta de omvärldsföränd-
ringar som har skett och som kommer 
att ske i framtiden. Nu är Mönsterås nya 
bibliotek invigt.

Det nya biblioteket i Mönsterås i Kal-
mar län, kallas ”Pocket Park” och har 
ritats av Johan Lunde och Olle Utterback 
på Atrio arkitekter i Kalmar. Det nya bib-
lioteket ligger geografiskt i nära anslut-
ning till det gamla biblioteket (i det som 
en gång var Tingshuset och som bib-
lioteket tog i bruk 1974). Placeringen är 
mycket nära centrum i den södra delen 
av affärsstråket Storgatan/Häradshöv-
dingegatan. 

Den nya byggnaden rymmer cirka 
1 100 kvadratmeter och består av ett plan 
och en mindre souterrängdel där teknik, 
arkiv med mera, placerats. Entréplanet 
består av en stor bokhall uppdelad för 
vuxna, ungdomar och barn (sagorum för 
de allra minsta), studieplatser och da-
torer med talsyntes och hjälpmedel för 
besökare med nedsatt synförmåga, en 
samlingslokal för cirka 80 personer med 
avancerad teknik och som är möjlig att 
hyra för konferenser och andra aktiviteter, ett tidningsrum, lokaler för 
släktforskning, magasin och en kontorsdel med arbetsrum.

Projektets totala budget, inklusive inredning, har legat på 30 miljo-

ner – en stor satsning för en liten kom-
mun med cirka 13 000 invånare, vilket 
också bibliotekschef carina Eskelin be-
tonar.

Kommunen har haft höga ambitio-
ner avseende miljövänligt byggande och 
energieffektiv drift – i princip är huset 
byggt som ett passivhus. Solpaneler på 
taket exteriört, och god isolering, hög 
lufttäthet interiört, är några faktorer 
som bl a bidrar till att det nya biblioteket 
beräknas få cirka 70 procent lägre energi-
förbrukning jämfört med en nyuppförd 
byggnad i traditionell byggteknik.

Huvudentrén är vänd mot parken i 
söder med en anlagd torgyta som en 
länk mellan parken och byggnaden. 
I parken kommer ett konstverk av 
christer Jansson att placeras. Den 
konstnärliga utsmyckningen invändigt 
står Linda Wallin (glaspartierna) och 
Bengt Johansson (sagorummet) för.

På invigningen talade miljöminis-
ter Lena Ek. Sedan blev det invignings-
firande med boktips, sagostunder, 
visningar, släktforskning, författarbesök, 
konstutställning, tipstävling, dans, sång 
och musik.

förutom huvudbiblioteket i Möns-
terås finns filialer i Blomstermåla, Ålem, Timmersnabben och fliseryd. 
Nybro bokbuss kör regelbundna turer i kommunens ytterområden. 

HZ

Sagorummet i nya Mönsterås bibliotek.
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Biblioteket för ökad läslusten

Flerspråkiga barn har fått ett eget biblio-
tek för att deras läslust ska stärkas genom 
deras språkkunskaper. I Mölndal finns 
Modersmålsbiblioteket där både barn och 
vuxna kan ta del av sagor, böcker, ljudböcker 
och skivor på flera olika språk. Moders-
målsbiblioteket är en del av barn- och ung-
domsavdelningen inne på huvudbiblioteket i 
Mölndal. Där kan man hitta böcker på ryska, 
thailändska, somaliska, arabiska, finska etc. 
Tanken är bland annat att tillgängliggöra 
flerspråkiga böcker och att verksamheten 
blir en del av den ordinarie skolundervis-
ningen. Alla flerspråkiga elever i kommu-

nen ska ha besökt Modersmålsbiblioteket 
minst en gång per termin. Det läsfrämjande 
projektet är ett samarbete mellan skolbib-
lioteken, stadsbiblioteket och kommunens 
Barnomsorg & Utbildnings Modersmålsen-
het och finansieras delvis av Kulturrådet. 
Det anordnas även biblioteksvisningar och 
lektioner på olika språk i biblioteket. Dess-
utom arrangeras fortbildningar för moders-
målslärare i flerspråkiga lärarresurser på 
nätet liksom det anordnas workshops i sa-
goberättande. 

Modersmålsbiblioteket har rönt stor upp-
skattning, både från lärare och föräldrar. 

Dessutom har projektet belönats med Euro-
pean Label, en Europeisk kvalitetsutmärkelse 
för språkundervisning. På Skolverkets hem-
sida kan man läsa juryns motivering: ”De får 
utmärkelsen för sitt sätt att främja språkutveck-
ling hos de flerspråkiga barnen och eleverna. De 
har byggt en ny organisation för att lyfta fram 
vikten av elevernas rätt till modersmål, studie-
handledning och svenska som andraspråk. De 
har också utvecklat ett nära samarbete med bib-
lioteket där inte bara eleverna går utan också 
föräldrarna inbjuds. Detta har medfört en stor 
efterfrågan på böcker och modersmålsbiblioteket 
lånar nu ut tusentals böcker.” ÅE
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På nytt jobb

Bibliotekschef Kerstin Årre lämnar 
Borlänge efter 24 år. I mars blir hon ny 
enhetschef för östra Göteborg, Korte-
dala. Gamlestaden och Bergsjön. 

– Jag är oerhört imponerad av att man 
vågar satsa på att anställa en 60-åring 
som ny chef, säger en nöjd och glad Ker-
stin Årre.

Som bibliotekschef i Borlänge är 
Kerstin Årre även ordförande i riks-
bekanta föreningen Peace & Love, ett 
engagemang som hon kommer att ha 
kvar. I samband med renoveringen av 
huvudbiblioteket i Göteborg vässas nu 
biblioteksverksamheten i staden vilket 
lockar Kerstin Årre att ta klivet. Dess-
utom ser hon positivt på möjligheten att 
bli enhetschef i en liknande miljö som 
hon är van vid från den gamla bruks-
orten Borlänge.

– Min nya tjänst innebär även att jag 
kommer att ha projektansvar för att in-
tegrera romer i verksamheten. Det finns 

utvecklingsmöjligheter och ett driv som 
gör att jag tror att det kommer att bli 
oerhört stimulerande att arbeta i Göte-
borg, konstaterar hon.

Vem som blir ny bibliotekschef i Bor-
länge är i dagsläget oklart. ÅE

Kerstin Årre.

Fo
to
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från butik till rådhus
Biblioteket i Mariefred har upp-
graderats – från en trång butikslo-
kal till det anrika Rådhuset. 

– Det är ett jätteintresse för bib-
lioteket sedan vi flyttade in här. 
Många tittar in av ren nyfikenhet, 
berättar bibliotekarien Lena Dahl-
man.

Det gamla vackra Rådhuset från 
1700-talet stod tomt efter att 
Mariefreds politiska styre flyttade 
ut vid årsskiftet 2011/2012. Samtidigt var Mariefreds bibliotek trångbodda i en Kon-
sumbutik vars lokaler de hyrde av en privat fastighetsägare. Så insåg politikerna att 
det fanns vinster att göra genom att låta biblioteket flytta in i Rådhuset. En utred-
ning gjordes för att anpassa det kommunägda huset till fungerande bibliotekslokaler. 
I mitten av oktober flyttade biblioteket in i betydligt större lokaler på cirka 400 kva-
dratmeter fördelat på två våningar, berättar Lena Dahlman. 

– Biblioteket är ett av stadens vackraste hus med det bästa läget. Vi har fler be-
sökare här och har märkt av ett jätteintresse för biblioteket. Samtidigt har vi fått 
utökade personalresurser, så just nu känns det utmärkt, konstaterar hon.

– flytten har även resulterat i att det finns en barn-och undomsavdelning, studie-
rum med publika datorer samt personalrum som vi tidigare saknat, avslutar Lena 
Dahlman.

Det behöver inte alltid vara stram ultramodern arkitektur som lockar folk till bib-
lioteket.

ÅE

epliktlagens 
tilläggsdirektiv

Rent principiellt är det inte konstigt att man gall-
rar ut sådant som inte anses värdefullt för framtida 
forskning eller för kulturarvet, menar Peter Honeth, 
statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, 
angående det tilläggsdirektiv som KB fått avseende 
e-pliktslagen.

I tilläggsparagrafen står att vissa undantag kan 
göras för material som inte anses ha ett väsentligt 
värde för forskningen eller bevarandet av det svenska 
kulturarvet.

– Den typen av bedömningar har alltid gjorts, av 
länsstyrelser vid insamling av material vid arkeo-
logiska utgrävningar eller när Riksarkivet gallrar ut 
handlingar från statliga myndigheter. 

Enligt lagen ska, som BBL tidigare skrivit om, 
Kungliga biblioteket lagra också digitalt material, 
e-böcker och webbtidningar. Givetvis gäller det även 
nätupplagor av de tidningar som lagras i pappers-
version. 

Lagen gäller sedan 1 juli 2012. Diskussioner pågår 
mellan KB och medieföretagen om lagens praktiska 
tillämpning. Insamling av elektroniska pliktexemplar 
från vissa företag ska inledas under 2013 och från 
1 januari 2014 ska lagen träda i full kraft.

Med tanke på det svåröverblickbara flödet av digi-
talt material har regeringen alltså med giltighet från 
1 januari 2013 formulerat en tilläggsparagraf i direk-
tiven till KB: 

3 § Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om 
undantag från skyldigheten för enskilda att lämna plikt-
exemplar enligt lagen (2012:492) om pliktexemplar av 
elektroniskt material. Sådana beslut får meddelas för 
sådant som bedöms inte ha ett väsentligt värde för forsk-
ningen eller bevarandet av det svenska kulturarvet eller 
för sådant som ändå bevaras för framtiden på ett betryg-
gande sätt. Undantag får också beslutas om det annars 
finns särskilda skäl.

Hur dessa undantag ska göras blir en fråga om 
tekniska lösningar och automatisering, något som 
Peter Honeth inte ser som givet problematiskt. 

– Det finns alltid en risk med gallring, men det är 
en risk också med mänskliga bedömningar. Natur-
ligtvis är detta inte lätt men samtidigt är det själv-
klart och det alltid måste vara KB som avgör vad som 
sparas och vad som gallras.

– Det handlar nu om att KB och medieföretagen 
måste komma överens. Jag föreställer mig att man i 
någon mån måste pröva sig fram till vad som funge-
rar bäst och inte blir orimligt betungande, varken för 
KB eller för dem som ska leverera det digitala plikt-
materialet, säger Peter Honeth.  ML Samuelsson
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Jättebiblioteket i 
norrbotten

Norrbottens nya ge-
mensamma folkbibliotek 
invigdes i januari.

14 kommunbibliotek har 
gått samman till ett läns-
övergripande bibliotek 
med gemensam medieka-
talog och ett gemensamt 
lånekort. Det innebär att 
en bok kan lånas på en ort 
i länet och lämnas tillbaka på en annan. 

för drygt ett år sedan gick Biblioteken i Norrbotten ut 
med ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett ge-
mensamt bibliotekssystem – ett viktigt steg i folkbiblio-
tekens arbete med att skapa ett utökat mediebestånd för 
norrbottningarna – med sikte på driftstart i januari 2013.

Arbetet med att skapa ett länstäckande biblioteksnät-
verk bedrivs inom projektet ”Ett bibliotek 2013” som leds 
av Norrbottens länsbibliotek i samverkan med kommu-
nerna. Arbetet inom ramen för projektet har varit indelat i 
sex delprojektområden:

• Upphandling av system och portal, implementering  
av system
• Bibblo.se, implementering av innehåll och organisation 
av ny portal
• Transport av medier
• Avtal om mediehantering
• Bibliografisk service
• Kommunikationsstrategi

Redan 2005 inleddes ett nätverkssamarbete mellan bibli-
otekscheferna i Norrbotten, bl a för att finna metoder och 
former för en mer effektiv marknadsföring. Detta konkre-
tiserades några år senare i projektet ”Maracas – skaka om 
bilden av biblioteket”, då folkbiblioteken och länsbiblio-
teket började kommunicera utifrån en gemensamt fram-
tagen strategi och grafisk profil.

Nästa steg var Bibblo.se – ett gemensamt digitalt bib-
liotek på nätet. Och nu är alltså ett biblioteksnätverk med 
länsgemensamt datasystem, katalog (med drygt 1,2 miljo-
ner böcker), lånekort och boktransporter, verklighet.

HZ

biblioteksbladet.se
Läs oss också på webben!

Jättarna satsar 
digitalt

Färre tryckta fackböcker men fler di-
gitala satsningar. Den digitala mognaden 
är orsaken till att Bonnierförlagen och 
KF Media vågar växla spår och satsa mer 
på e-böcker, säger förlagschefen på Nor-
stedts till BBL:

– Många bokläsare har ju utrustningen 
som krävs för att läsa digitalt, dvs smart-
phones och läsplattor. Vi har filen och rät-
tigheterna och de digitala intäkterna ökar. 
Dessutom kommer e-boksförsäljningen på 
den kommersiella marknaden ta riktig fart 
2013, hoppas Peter Wilcke.

förklaringen till satsningen är naturligt-
vis även ändrade konsumtionsmönster. 
Norstedts digitala verksamhet Ordbok ger 
mer klirr i kassan än de fysiska ordböck-
erna. Kostnaderna för digitala fackböcker 
är också lägre än fysiska fackböcker, vars 
aktualitetsgrad brukar svalna rätt snabbt 
och kräva nytryck. Den digitala uppda-
teringen kostar mindre helt enkelt vilket 
kanske kan löna sig på sikt. Trots förläg-
gareföreningens dystra prognoser ifråga 
om e-boksförsäljningen, säger Bonnierför-
lagens Håkan Rudels till TT att förlagen ser 
försäljningsljuset i de digitala böckerna:

– De ökade med 400 till 500 procent 
2012 jämfört med 2011. Både på e-boks-
sidan och på ljudbokssidan har vi fantas-
tiska ökningstal. På Bonnier Audio kommer 
30 procent av intäkterna från de digitala 
ljudböckerna 2013.

Samtidigt får väl tiden utvisa om stor-
förlagen och biblioteken ska kunna få till 
en lösning vad gäller utlån av e-böcker. 
Ett litet hopp är väl att ringar på vattnet 
sprids när jättarna hoppat i.

ÅE

” Kostnaderna för digitala 
fackböcker är också lägre än 
fysiska fackböcker, vars 
aktualitetsgrad brukar svalna rätt 
snabbt och kräva nytryck. Den 
digitala uppdateringen kostar 
mindre helt enkelt vilket kanske 
kan löna sig på sikt.”

förändringar i 
kulturutskottet

Efter drygt tre år hoppar chris-
ter Nylander (FP) av posten som 
vice ordförande i riksdagens kul-
turutskott. Han skriver på sin 
blogg att det varit roliga, lärorika 
och angelägna år samtidigt som 
han efterlyser en mer ambitiös 
kulturpolitik från alliansreger-
ingen. christer Nylander skriver 
på sin blogg: 

”Jag tycker själv att jag bidragit 
med en del, men får ärligt erkänna 
att jag inte fullt ut lyckats få gehör i 
alliansregeringen för de förändringar 
jag skulle vilja se. Kulturen kom-
mer att bli allt viktigare för Sverige 
och därför behövs en mer ambitiös 
kulturpolitik. På samma sätt kom-
mer mediepolitik och frågor som rör 
folkbildning och det civila samhället 
att bli viktigare i globaliseringens och 
digitaliseringens tid.” 

Han avslutar med att kulturen 
bör bli ett mer naturligt inslag i 
svensk politik: ”Jag vill att Sverige 
ska vara ett land där det anses vik-
tigt att ledande politiker följer med 
i litteraturen och konsten. Ledande 
politiker bör i handling visa att bild-
ning är viktigt.”

Ulf Nilsson (FP) efterträder 
Nylander som vice ordförande 
i kulturutskottet. Han kommer 
närmast från socialförsäkringsut-
skottet. Ulf Nilsson kommer att 
fortsätta arbeta med kultur frågor 
enligt folkpartiets linje, som 
betonar läsfrämjande och sats-
ningar på bibliotek och museum. 
Tydligare uppdrag för offentliga 
bibliotek finns på agendan. 

ÅE
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Fördjupad syn på 
skönlitteratur
Regionbiblioteket Halland har tillsammans med Kultur i Väst och 
Regionbibliotek Stockholm sökt och fått medel från Kulturrådet för att 
ta projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek” ett steg 
vidare.

fortsättningen av projektet går under rubriken ”fördjupad syn 
på skönlitteratur på svenska bibliotek” och har beviljats medel om 
275 000 kronor av Kulturrådet – pengar ur potten Regional utveckling 
inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Projektägare är Region-
bibliotek Halland som driver det tillsammans Kultur i Väst och Region-
biblioteket Stockholm. I styrgruppen återfinns Maria Ehrenberg, 
Regionbibliotek Halland, Gunnar Südow, Kultur i Väst samt Lotta Ale-
man från Regionbibliotek Stockholm.

Liksom i förstudien ”Synen på skönlitteratur…” (se även BBL nr 
5/2012) kommer fortsättningen eller fördjupningen handla om bibliote-
kariers syn på och tankar om skönlitteratur och hur man arbetar med 
densamma. I projektets första fas vände man sig till tio kommuner där 
bibliotekschefer, inköps- och programansvariga intervjuades om folk-
bibliotekens syn på skönlitteratur. Därtill kompletterade man med en 
enkät till bibliotekspersonal om vad och hur de själva läser. 

Nu vill man gå ett steg längre med en undersökning där man når 
alla kommunbibliotek, vid sidan av ytterligare åtta djupintervjuer som 
också ska genomföras. Via regionbiblioteken kommer samtliga kom-
munbibliotek att under januari 2013 nås av en enkät. från projektets 
styrgrupp uppmanar man alla att så nogsamt som möjligt besvara 
enkätens frågor. Enkätsvaren kommer att utgöra ett forskningsunder-
lag ”av strategisk och nationell betydelse” och analyseras av Magnus 
Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning på 
fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola. 

Övergripande mål
Långsiktiga och övergripande mål för projektet är att:
• öka läskunnigheten, läsförmågan i Sverige
• uppmuntra bibliotekarier att bli en del av den litterära (och sam-
hällslitterära) debatten. Biblioteken – som är en av de instanser som 
arbetar mest med skönlitteratur – syns sällan i den allmänna litterära 
debatten. Denna röst behövs.

Kulturrådet har gjort bedömningen att projektet kan bidra till att öka 
tillgängligheten till skönlitteratur i hela landet samt stärka bibliote-
kens arbete med att bl a öka vuxnas läskompetens. I förlängningen 
eller som ett tredje steg är att genomföra nationella utbildnings-
insatser liknande MUSA (Metodutveckling i Skönlitterärt Arbete) en 
fortbildningskurs som anordnades i tre omgångar under åren 2005–
2008. Men till skillnad från MUSA som blev en individbaserad utbild-
ning är tanken att denna utbildning ska vända sig till hela bibliotek. 

Under våren 2013 kommer förstudien ”Synen på skönlitteratur på 
svenska bibliotek” att presenteras i en skrift.

HZ

få sökande i hälsingland

Bara tre personer har sökt jobbet som bibliotekschef i 
Hudiksvall. Ingen var kvalificerad till tjänsten. Till jobbet som 
barnbibliotekarie inkom 62 ansökningar. 

I vår kommer en ny annons med en tydligare ledarskapsprofil 
som kanske kan locka fler att vilja bli bibliotekschef. Kultur-
chefen Sten Bunne har ingen förklaring till varför det är så 
få som sökt jobbet men medger att den politiskt styrda 
verksamheten i Hudiksvall har det tufft. Bara i år har 60 
anställda inom utbildnings- och kulturförvaltning i Hudiksvall 
varslats om uppsägning! I skrivande stund ser kulturchefen 
och de anställda över de administrativa rutinerna och vilken 
ledarskapsprofil den nya bibliotekschefen ska ha. En plattare 
modernare organisation med en ren administratör som chef 
kanske kan locka fler att söka jobbet.

– Just nu lutar det åt att vi letar efter en administrativ chef 
som kan hålla i budget men inte nödvändigtvis har erfarenhet 
av eller är insatt i biblioteksvärlden, säger Sten Bunne till BBL. 

förhoppningsvis kan diskussionen leda fram till en ny be-
skrivning som ger bättre respons på vårens annons efter en 
bibliotekschef.

I dagsläget är det två bibliotekarier som delar på jobbet som 
tillförordnad bibliotekschef. 

ÅE



36 | biblioteksbladet 01:2013

BeSSerWiSSer Anders Mathlein

 Osannolika och omfattande persongallerier – det är 
något man är van vid när det gäller litteratur signerad 
Roberto Bolaño. De som läst romanen som gav honom 
hans stora genombrott, De vilda detektiverna (1997) eller 

hans ofullbordade magnum opus, mastodontromanen 2666, vet vad 
jag talar om. Bisarrt, skulle man kunna tillägga om persongalleriet 
i Nazistlitteratur i Amerika – en bok som kom i original 
redan 1993 men som först häromåret förelåg i svensk 
översättning. För det är en ganska illuster, för att inte 
säga makaber samling individer som paraderar förbi i 
den fiktiva litteraturhistoria som Bolaño sammanställt. 
33 påhittade författare från 1900- och 2000-talen som 
levt på den amerikanska kontinenten, företrädesvis 
i Syd- och Latinamerika, presenteras i lika många bio-
grafiska notiser. I en ”Epilog för monster”, i bokens slut, 
dyker ytterligare namn upp. Därtill har Bolaño förank-
rat sina litteratörer i ett påhittat litterärt landskap med 
förlag, litterära tidskrifter och kotterier.

De allra flesta författarna har levt under 1900-talet, 
med undantag för några som levt in på 2030-talet, vil-
ket i sin tur understryker det fiktiva draget hos boken 
än tydligare. Den bok vi håller i vår hand utkom i mit-
ten av 1990-talet men dess fiktiva publiceringsdatum 
måste vara någon gång efter 2029 när den siste av dessa 
författare dör i Kampala i Uganda. På sätt och vis han-
terar vi alltså två böcker som på något mirakulöst och 
ganska typiskt Bolañoskt sätt förenas i bokens sista och 
längsta notis som handlar om avantgardepoeten Carlos 
Ramirez Hoffman som ägnar sig åt bestialiska serie-
mord på fritiden. I den skriver för övrigt Bolaño in sig 
själv i historien genom att berätta om sin egen fången-
skap i Chile efter Allendes fall 1973. 

Det som förenar författarna – vilket också bokens 
titel anger – är att de på olika sätt sympatiserar med 
nazistiskt tankegods. En annan är att detta märk-
liga kabinett av fotbollshuliganer, krigsveteraner, pulp-författare, 
ädlingar, torterare, litterära underbarn, seriemördare, hustrumiss-
handlare och oförblommerade plagiatörer, lever relativt undan-
skymt. Inte sällan är deras liv misslyckade, i alla fall i slutändan 

och deras verk uppenbart mediokra. De skriver i alla upptänkliga 
genrer: deckare, sf-litteratur, reseskildringar, naturlyrik och skämt. 
En publicerar sina nihilistiska dikter på latin på himlen med hjälp 
av röken från ett flygplan. En annan trycker själv sina alster själv 
och säljer dem på fotbollsmatcher. Någon fyller sina romaner med 
kryptofascistiska budskap där de första bokstäverna i varje kapi-

tel bildar akrostikon som LEVE ADOLF HITLER. Någon 
annan blir berömd i mitten av 80-talet när han låter 
grävmaskiner dra upp linjer i Atacamaöknen som från 
luften bildar en karta över det perfekta koncentrations-
lägret. Flera har samröre med varandra i ett informellt 
nätverk som förgrenar sig allteftersom i boken, några 
är fiender, andra beundrar varandra. Flera har också 
läst och träffat författare som bevisligen existerat som 
Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes och Allen Ginsberg. 

De biografiska notiserna präglas av knastertorr, en-
cyklopedisk saklighet och ett neutralt tonfall som inte 
tar ställning till vare sig de skruvade idéerna eller de 
makabra handlingar som somliga av litteratörerna är 
i stånd till. Visst går den satiriska undertonen fram i 
detta nästan maniska katalogiserande av bisarra figu-
rer gestaltade mot en fond av den högst påtagliga ofta 
högerextrema politiska verklighet som präglat Latin-
amerika under 1900-talet. 

Nazistlitteratur i Amerika kan läsas som en kritik mot 
de intellektuellas ibland alltför lättvindiga förhållande 
till totalitära ideologier. Föreställningen om littera-
turen som ett motgift och den litterära världens ädla 
syften får sig här en rejäl törn. I något skede blir dock 
uppräkningen av alla namn, verktitlar och referat tröt-
tande. De statuerande exemplen på konstens mindre 
gynnsamma effekter på moralen hotar att digna under 
sin egen tyngd.

Visst ger även denna bok av Roberto Bolaño prov på 
hans fantasirikedom och innovativa förmåga – bara 

idén att sammanställa ett dylikt författarlexikon! – men den kan 
inte alls mäta sig med den spirituella elegansen, nerven och närva-
ron i framför allt De vilda detektiverna.

Henriette Zorn

Roberto Bolaño
Nazistlitteratur i 
Amerika
översättning:  
Lena E Heyman
Albert Bonniers  
förlag

BBl  
läSt
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Aktuellt
från Svensk Biblioteksförening material mailas till se@biblioteksforeningen.org

Vilka var årets bästa barn- 
och ungdomsböcker?
Svensk Biblioteksförening delar varje år ut tre priser till de 
bästa svenska barn- och ungdomsböckerna. Nu kan du vara 
med och påverka genom att nominera dina favoriter bland 
2012 års utgivning. 

Du kan föreslå en eller flera böcker i de tre olika kategorierna: 
Nils Holgersson-plaketten som delas ut till bästa barn/
ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten som delas ut till bästa 
illustratör samt Carl von Linné-plaketten som delas ut till 
bästa faktabok.

Böckerna ska vara svenska originalutgåvor. Nils Holgersson-
plaketten och Elsa Beskow-plaketten delas endast ut till 
författare och illustratörer som inte har fått priset tidigare. På 
Sensk Biblioteksförenings hemsida finns en förteckning över 
tidigare pristagare. 

Skicka dina nomineringar senast den 15 april till e-post: 
ww@biblioteksforeningen.org

Ingrid Källström 
Juryordförande

FOTO: ElisabETh OhlsOn
-W

allin

Ingrid Källström och Inga Lundén.

Nominera till Greta 
Renborgs pris!
Greta Renborgspris delas varje år ut till ett bibliotek eller en 
enskild biblioteksanställd som utmärkt sig på ett speciellt 
sätt inom marknadsföringsområdet. Priset ska premiera god 
marknadsföring.

Marknadsföringen kan vara riktad utåt till olika grupper 
i omvärlden. Marknadsföringen kan även vara intern eller 
riktad mot kommunala förtroendemän. I fjol gick priset till 
Larry Lempert, Internationella biblioteket. Tidigare pris-
tagare och stadgar, se föreningens webbplats. 

För nominering av enskild person eller bibliotek – ta 
kontakt med någon i juryn!

I juryn ingår: 
Gunnar Südow, Göteborg (ordf), gunnar.sudow@vgregion.se 
Gunilla Berglund, Stockholm, gunilla.berglund@stockholm.se 
Anders Johansson, Helsingborg, anders.johansson@skane.se 
Maria Ehrenberg, Halmstad, maria.ehrenberg@regionhal-
land.se
Henriette Zorn, Stockholm, hz@bbl.biblioteksforeningen.org

Valberedningen 
efterlyser förslag
Valberedningen efterlyser förslag på nya styrelseledamöter. 
Valberedningens sammankallande är Ellen Åberg, som 
träffas på telefon 070-739 68 85 eller e-post valberedningen@
biblioteksforeningen.org.

PåMINNELSE INföR 
åRSMötEt 15 MAJ

Sista motionsdag är måndagen den 18 februari 2013. 
Medlem eller grupp som önskar att viss fråga tas upp till 
beslut på årsmötet har att senast utsatt sista motionsdag 
skriftligt anmäla detta till kansliet: Svensk Biblioteks-
förening, Box 70380, 107 24 Stockholm. 
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 Tidig morgon landar jag i Nairobi och möts av mas-
saier i rödmönstrade shukas.  De tar mig med i en 
dans i ankomsthallen. Att bli välkomnad på detta 
sätt är en hedersbetygelse. 

Det är en stor omställning att komma från lugna Småland 
till ett hetsigt Nairobi. Vi åker minibuss, matatu. På bussen 
står det ”God with us”. Vi skojar om att det behövs nog när 
man åker med dessa skrotfärdiga, överfulla fordon. Avga-
serna ligger tätt över bilköerna in och ut ur staden. Miljö-
föroreningar är ett stort problem. 

Jag har kommit hit för att starta ett skolbibliotek. Det som 
gjort min resa möjlig är ett resestipendium från Svensk Bib-
lioteksförening. Varför har jag kommit på tanken att starta 
ett skolbibliotek i Kenya? 

Fenix Kunskapscentrum, där Vaggeryds bibliotek ligger, 
deltar sedan ett par år tillbaka i ett interkulturellt utveck-
lingsprojekt med en skola, Finken Education Center i ett 
slumområde i Rongai utanför Nairobi. Eleverna har inte råd 
att köpa sina läroböcker. Därför har frågan om ett skolbiblio-
tek blivit aktuell.

Hur bygger man upp ett skolbibliotek utan den teknik och 
service vi är vana vid? Det är frågor jag fått ta ställning till. 
Det får bli ett förenklat system med Dewey som grund och 
utlåningssystemet får tills vidare bli ett gammalt hederligt 
kortsystem med datumstämpel.

Lärarna har förberett sig genom att röja ur ett rum som 
skall bli bibliotek, snickra bokhyllor och skriva önskelistor på 
böcker de behöver.

Svensk Biblioteksförening, några bibliotek och privat-
personer har sponsrat skolbiblioteket. Tre lärare och två 
kenyanska löpare, som agerar livvakter, åker med mig till 
bokhandeln i Nairobi. Efter tre timmar i bilkö kommer vi till 
bokhandeln bara för att se att den är stängd för dagen. Det 

är bara att göra ett nytt försök dagen därpå. Kriminaliteten 
är mycket hög i Nairobi och vi hanterar stora summor i kon-
tanter. Även böcker är stöldbegärligt. Bokhandeln vi besöker 
har sina böcker bakom lås och bom.  Lärarna beställer sina 
böcker från en lista, men jag som börjar ställa frågor om bil-
derböcker och lättlästa böcker får det stora förtroendet att gå 
in på lagret och se vad jag vill ha. Bokhandeln vill ha kontant 
betalning.  Uttagsrestriktioner på betalkorten komplicerar 
betalningen, men efter flera bank- och bankomatbesök och 
med hjälp av min egen reskassa löser det sig. 

Tillbaka på skolan intensivjobbar jag och några av lärarna 
med biblioteket. Det ska invigas om ett par dagar. En av 
lärarna har utsetts till skolbibliotekarie. Jag går igenom bib-
liotekstekniska frågor, registrerar alla böcker i en laptop som 
biblioteket fått, lärarna märker och ställer upp böckerna. 

Jag har med mig en del skönlitteratur på engelska som jag 
fått. Det är en bra start, men nackdelen är att ämnessfären 

ligger långt ifrån elevernas vardag. Det 
skulle behövas många böcker skrivna 
av inhemska och andra afrikanska för-
fattare. Vi köper många ex av en bok av 
den kenyanske författaren Ngugi Wa 
Thiong›o. Några tar vi med hem så att 
elever från båda skolorna ska kunna 
läsa samma bok och diskutera.  

Lördagar har Finken aktiviteter 
för barn i området. Därför köper vi in 
bilderböcker på engelska och swahili, 
som också kan lånas av en skola för 
mindre barn, som ligger bredvid. Vi 
inför sagostunder som en aktivitet, 
något som lärarna tycker är spännande 
och utvecklande. 

Vi kommer att fortsätta samarbetet. 
Genom Fenix projekt kommer den 
lärare som utsetts till bibliotekarie på 
besök till oss i vår.

Lo Claesson
Bibliotekschef

Vaggeryds bibliotek 

Att bygga ett skolbibliotek i Kenya
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7 december träffades Svensk Biblioteksförenings nätverk 
för IFLA (International Federation of Library Associations) 
för att dela erfarenheter från årets WLIC (World Library and 
Information Congress) och från den kontinuerliga verksam-
heten inom IFLA.

På träffens dagordning fanns både talare med lång erfaren-
het av IFLA och nybörjare i sammanhanget. En av de mer 
erfarna med femton års IFLA-engagemang bakom sig var 
Annsofie Oscarsson, bibliotekschef på Mälardalens högskola. 
Annsofie förde upp kunskap om referensarbete som ämne på 
IFLA:s agenda genom att initiera en diskussionsgrupp i frå-
gan. Diskussionsgruppen blev till ett nätverk som slutligen, 
efter flera års arbete, blev det som nu kallas sektionen för 
Reference and Information Services.

En talare med annat perspektiv på IFLA var Heidi Karlsson 
Asplund, Lerums bibliotek. Heidi arbetar själv inte aktivt 
inom IFLA men deltog i årets förkonferens arrangerad av 
sektionen för Library Services for People with Special Needs. 
Temat för förkonferensen som hölls i Tallin var biblioteks-
service för hemlösa. En av lärdomarna Heidi lyfte fram var 
upptäckten av alla de riktlinjer som sektionen samlat på sin 
hemsida. Riktlinjerna är ett exempel på en sådan resurs som 
arbetet i IFLA skapar, och som skulle kunna komma fler bib-
liotek till gagn om fler kände till dem.

Alla medlemmar i Svensk Biblioteksförening kan använda 
föreningens medlemskap t ex vid anmälan till IFLA:s kon-
ferenser. Svensk Biblioteksförenings IFLA-nätverk är öppet 
för alla föreningens medlemmar som ett forum för delning 
av kunskap om IFLA-arbetet och övrigt internationellt bib-
lioteksarbete. Nätverket fungerar även som ett stöd för de 
svenskar som på olika sätt är engagerade i IFLA, eller som 
vill bli det. Biblioteksföreningen främjar dessutom aktivitet 
inom IFLA ekonomiskt. Föreningen har resestipendier att 
söka för deltagande i IFLA:s konferenser. Se föreningens 
hemsida.

Nästa nätverksmöte hålls under senvåren 2013. Då tar vi 
bland annat upp arbetet som bedrivs i IFLA:s sektioner för 
Art Libraries och School Libraries and Resource Centers. Det 
kan även vara lämpligt att föra en diskussion kring etiska 
överväganden vid resa till och konferensdeltagande i Singa-
pore, på grund av landets statsskick.

 Bidra gärna med ytterligare förslag till nätverksträffens 
innehåll till Anette Mjöberg (anette.mjoberg@malmo.se) eller 
Lisa Börjesson (lisa.borjesson@dll.se).

Lisa Börjesson
Konsulent  

Länsbiblioteket Sörmland

IfLA-nätverk Etiska världsregler 
för bibliotek nu på 
svenska

I augusti 2012 antog biblio-
teksföreningarnas världs-
federation IFLA Code of 
Ethics for Librarians and 
Other Information Wor
kers. Svensk Biblioteksföre-
ning har nu översatt IFLA:s 
etiska regler till svenska. 

Över hela världen 
är biblioteksanställda 
medvetna om etik i 
biblioteksverksamhet och i 
några länder har också etiska 
regler antagits. Bland andra 
Svensk Biblioteksförenings 
utvecklingsråd för verk-
samhetsfrågor diskuterar 
kontinuerligt etiska aspekter 
på biblioteksverksamhet, 
publicerar svar på frågeställ-
ningar och ger vägledning.

De etiska världsreglerna 
tar sin utgångspunkt i FN:s 
allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, sär-
skilt artikel 19, och föreslår 
riktlinjer. Reglerna anger att 
biblioteksanställda bör 

• verka för största möjliga 
insyn och allas tillgång till 
information och idéer i alla 
tänkbara medier,

• förhålla sig strikt 
objektiva och opartiska när 
det gäller anskaffning och 
tillgång till samlingar, samt 
motsätta sig alla former av 
censur.

De etiska reglerna på 
svenska finns för ned-
laddning och läsning i 
lång och kort version på vår 
webbplats.     

Europeiska 
principer för 
biblioteken och 
e-böcker

De europeiska biblioteks-
föreningarnas samarbets-
organisation EBLIDA 
beslutade i oktober huvud-
principer för bibliotekens 
förvärv och tillgång till 
e-böcker. Svensk Biblio-
teksförening har nu över-
satt huvudprinciperna till 
svenska och de finns nu att 
ladda ner på vår webbplats.

De europeiska biblioteks-
föreningarna är överens 
om fem huvudprinciper för 
e-böcker på biblioteken. 
Principerna berör bibliote-
kens förvärv, tillgång, konti-
nuerlig tillgång och långsik-
tigt bevarande, tillgång till 
metadata, prissättning samt 
sekretess.

EBLIDA:s huvudprinciper 
understryker bland annat 
vikten av att biblioteken har 
tillgång till alla e-böcker som 
finns till försäljning, i samma 
stund de publicerats och till 
samma pris som råder på 
marknaden.

EBLIDA (European Bureau 
of Library, Information and 
Documentation Associations) 
är en fristående paraply-
organisation för nationella 
föreningar och institutioner 
i Europa inom områdena 
bibliotek, information, doku-
mentation och arkiv. Ulrika 
Domellöf Mattsson represen-
terar Svensk Biblioteksföre-
ning i EBLIDA:s styrelse.
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Gilla oss på facebook!

följ vad som händer i föreningen och 
var med och diskutera, gilla 
Svensk Biblioteksförening. 
På twitter heter vi 
@SvBib och BBL 
twittrar nyheter från 
@biblioteksbladet.

 Kungliga bibliotekets skol-
biblioteksstatistik 2012 
visar att hälften av Sveriges 
elever saknar tillgång till 

de skolbibliotek som man har lagstad-
gad rätt till. För att uppmärksamma 
situationen för landets elever har 
Svensk Biblioteksförening publicerat 
en annons tillsammans med DIK, 
akademikerfacket för kultur och kom-
munikation.

Niclas Lindberg, generalsekreterare, 
Svensk Biblioteksförening:

– Skolbibliotek bemannade med 
kompetenta bibliotekarier är en 
viktig resurs för elevers lärande och 
utveckling. Inför skolvalet är det min 
förhoppning att kloka föräldrar och 
ungdomar påverkar med sina möjlig-
heter att både ställa frågor och krav. 
Det finns också goda exempel på hur 
ett bra skolbibliotek fungerar. Nacka 
gymnasium fick till exempel utmär-
kelsen årets skolbibliotek 2012.

– Skolornas huvudmän måste ta 
lagen på allvar. Skolinspektionen 
har uttryckt sin otålighet och har 
också verktyget vitesföreläggande 
att använda. Ytterst vilar ansvaret på 
regeringen att säkerställa att skollagen 
garanterar alla elever tillgång till skol-
bibliotek.

Svensk Biblioteksförenings verk-
samhetsgrupp för skolbibliotek har 
publicerat fem konkreta kontroll-
punkter för skolbibliotek. Foldern 
finns att ladda ner eller att beställa 
via info@biblioteksforeningen.org. 
Gunnel Olsson, verksamhetsgruppen 
för skolbibliotek, kommenterar:

– Ta tillvara den kompetens kring 
skolbiblioteksfrågor som finns runt 
om i landet och låt oss tillsammans 
göra skolbiblioteken till de resurser 
som eleverna både behöver och har 
rätt att kräva för sin grundläggande 
utbildning och för sitt lärande fram-
över.

Svensk Biblioteksförening frågade 
våren 2012 landets kommunstyrelse-
ordföranden om de var beredda att 
avsätta resurser för att öka tillgången 

Svensk skollag ger alla elever rätt till ett skolbibliotek. Ändå saknar hälften av alla elever tillgång till 
ett skolbibliotek med bemanning. I en tid då läsförståelsen bland landets barn och ungdomar blir allt 
sämre behövs det mer kunskap och inspiration, inte mindre. Det bemannade skolbiblioteket är den 
pedagogiska funktion som, tillsammans med lärarna, stärker elevernas informationssökning och 
källkritik samt språkliga och digitala kompetens. 
 Var med i arbetet för att skapa en skola i världsklass – ta reda på 
om din skola följer skollagen och ger ditt barn det skolbibliotek det 
har rätt till. Läs mer på dik.se och biblioteksforeningen.org. 

Skolbibliotek, DIK och Svensk Biblioteksförening

på skolbibliotek. Resultatet finns i fol-
dern Alla elever ska ha tillgång till ett 
skolbibliotek. I foldern finns även Kung-
liga bibliotekets statistik 2012 och Skol-
inspektionens krav på skolbibliotek.

Annonsen som publicerades i tid-
skriften Fokus 18 januari kan laddas 
ner på föreningens webbplats och skri-
vas ut som en affisch. Där finns också 
en profilbild som kan användas till 
Facebook. Läs gärna mer även på  
www.dik.se.
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GRAttIS!
Inför det nya medlemsskapsåret meddelade vi att fem gra-
tisplatser till Biblioteksdagarna 2013 i Örebro skulle lottas ut 
bland de medlemmar som betalat årsavgiften senast den 10 
januari. Vi säger nu grattis till följande vinnare:

Mats törnquist, Region Gävleborg
Ida Norberg, Sundsvalls Gymnasiums bibliotek
Eva Evertsson, Högskolebiblioteket i Jönköping
Ann-Mari Jonsson, Göteborgs universitetsbibliotek
Elisabeth Mannerfeldt, Kungliga biblioteket Stockholm

Vinnarna kommer att kontaktas av föreningen för mer 
detaljer.

” Skolbibliotek är viktigt från kunskapsutgångspunkt men också eftersom 
skolan har som uppgift att fostra demokratiska medborgare. Här riskerar 
Sverige att förlora hur mycket som helst om vi tappar skolbibliotekens vik-
tiga roll i den faktiskt avgörande frågan för svensk framtid.”

Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket.
Svensk Biblioteksförenings Heta stolen med Gabriella Ahlström på Bok & Biblioteksmässan 2012. 
Se hela utfrågningen på www.vimeo.com/biblioteksforeningen

FOTO: ElisabETh OhlsOn
-W

allin

PRIS tILL 
BIBLIotEK SuNDByBERG

2011 fick Hallon bergens biblio tek föreningens utveck-
lingsstöd för att genomföra en HBT-certifiering. Nu har 
Bibliotek Sundbyberg fått Sundbybergs stads stipendium 
för jämlikhet på 10 000 kr, bland annat tack vare HBT-
certifieringen. I motiveringen till priset står att biblio-
teket arbetar med jämställdhet helt i linje med ett tydligt 
politiskt uppdrag att verka för en jämställd medborgar-
service. Svensk Biblioteksförening gratulerar!
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På Arvika bibliotek pågår sedan september 2011 ett samarbete med kommunens 
arbetsmarknadsenhet, där biblioteket erbjuder kurser för unga vuxna inskrivna 
i kommunens åtgärdsprogram. Dessa kurser startade som ett projekt finansierat 
med pengar från Svensk Biblioteksförening, men ingår nu i den ordinarie verk-
samheten på Arvika bibliotek. 

 I Arvika kommun pågår olika 
åtgärdsprogram som syftar till att 
stärka unga vuxnas möjligheter 
att gå från bidragsberoende till 

egen försörjning. Katarina Kristoffers-
son, chef på Arvika bibliotek, började 
under vårvintern 2011 fundera på hur 
vi på biblioteket kunde bidra till dessa 
utbildningsinsatser genom att erbjuda 
kurser i informationssökning och IT, 
men också genom läsecirklar och skriv-
övningar. 

En projektansökan skickades till 
Svensk Biblioteksförening den 24 mars 
2011 och ett ekonomiskt projektstöd 
beviljades. I september 2011 startade 
projektet Växa som vuxen – Arvika 

bibliotek som stöd i unga vuxnas utveck
ling. Projektet löpte till maj 2012, men 
har nu övergått i den ordinarie verk-
samheten på Arvika bibliotek. 

Det övergripande syftet med projek-
tet Växa som vuxen var att medverka 
i kommunens insatser för unga vuxna 
som står utanför arbetsmarknaden. 
Projektet ville visa hur biblioteket kan 
användas som resurs i det informella 
lärandet, som kunskapskanal och 
mötesplats, och på så sätt medverka till 
att stärka unga vuxna och deras möj-
ligheter.

Utbildningarna på Arvika bibliotek 
skedde genom träffar en gång per vecka 
under 2-3 timmar. Kurstillfällena inne-

höll genomgångar och arbetsuppgifter, 
men också individuell handledning. De 
utbildningsinsatser som genomfördes 
på Arvika bibliotek bestod av fyra del-
kurser: IT och Sociala medier, Biblio
tekets resurser, Samhällsinformation och 
Informationssökning och Skönlittera tur. 

I de grupper som deltog i utbild-
ningarna var frånvaron hög hos vissa 
deltagare. Rädsla för förändringar, 
obehag inför nya platser och andra 
psyko-sociala problem fanns också. 
Flera deltagare saknade gymnasiekom-
petens och IT-kunskaperna var mycket 
varierade.  

Trots de ibland röriga och blandade 
grupperna, lyckades vi bedriva ett 
informellt lärande som gav resultat 
och som de flesta deltagare uppger att 
de trivdes med. Till det positiva utfal-
let bidrog också att deltagandet i kur-
serna på biblioteket var frivilligt och 
att vi tillämpade löpande inskrivning. 

Arvika Bibliotek som stöd i unga vuxnas utveckling
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21–22 mars, 2013 umeå
Reclaim the Library
De stora teknikförändringarna som biblioteken 
genomgått de senaste åren har gett biblioteken 
nya roller. Hur kan bibliotekens tjänster vara 
relevanta i en digital värld? Och på vilket sätt 
kan biblioteken vara med i utvecklingen av det 
demokratiska samhället? Vilka strategier har 
biblioteken för att integrera digitala tjänster och 
medier i medborgarnas vardag? Finns det plats 
för skönlitteraturen i framtidens bibliotek?
Konferensen riktar sig till verksamma inom hela 
bibliotekssektorn inom de nordiska länderna. 
Föreläsarna kommer från olika delar av Norden 
och representerar bibliotekets olika yrkes-
områden.
Arr: Informations- och lånecentralen Umeå, 
Länsbiblioteket i Västerbotten, Svensk Biblio-
teksförening, Svensk biblioteksförening – region-
förening Västerbotten, Umeå stadsbibliotek och 
Umeå universitetsbibliotek
Kontaktperson: anna.sward.bergstrom@
ub.umu.se 

15 april, 2013, WtC, Stockholm
Enkelt – effektivt – engagerat!
Nationell konferens om fjärrlån, resursdelning 
och referensarbete.
För att det moderna biblioteket ska kunna 
leva upp till morgondagens krav behövs både 
bra tekniska lösningar och ett fungerande 
samarbete kring resursdelning. Vad gör Libris? 
Information om projektet ”Libris för folkbiblio-
teken”. Hur kan fjärrlånehanteringen underlät-
tas? Vilka nya möjligheter finns det inom refe-
rensarbetet? Välkomna till en heldag på temat 
effektivisering, teknikstöd och mediesamarbete.
Arr: Kungliga biblioteket, Lånecentralen i Umeå, 
Regionbibliotek Stockholm, Stockholms univer-
sitetsbibliotek
Program och anmälan: www.kb.se

2–4 maj, 2013 Hallunda bibliotek/folkets Hus, 
Hallunda
Botkyrka internationella bokmässa
Europa retrospektivt – Det är en styrka att äga 
flera språk – Var med och diskutera språk och 
identitet i dagens Europa. Mässan bjuder på 
tre innehållsrika dagar med fokus på litteratur, 
film, översättning, minoritetsspråk, mångsprå-
kighet och pedagogik. Kom och ta del av inter-
nationella författarmöten, spännande semina-
rier, berättelser, bokbord, teatersupé, skratt och 
mycket mer.
Mer information: www.botkyrka.se

15–17 maj, 2013, Conventum, örebro
Biblioteksdagarna 2013
Välkommen till årets Biblioteksdagarna i sam-
arbete med biblioteken i Örebro!
Biblioteksdagarna är konferensen som 
omvärldsspanar och blickar framåt. Under 
dagarna får du tillfälle att lyfta blicken och sätta 
in din verksamhet och dina arbetsuppgifter i ett 
större sammanhang.
Biblioteksdagarna är bibliotekens branschdagar 
och en konferens för alla sorters bibliotek. Här 
får du möjlighet att träffa kollegor med andra 
erfarenheter än dina. Biblioteksdagarna skapar 
möten över gränser. Svenska och internationella 
storföreläsare varvas med after speech-tillfällen 
och seminarier. Nytt för i år är att dagarna 
erbjuder tydligare ”spår”. Ett spår lyfter fram 
ämnen som är aktuella för forskningsbibliotek, 
ett annat är inriktat på folkbiblioteksfrågor. 
Parallellt med dessa löper ett omvärldsspår som 
erbjuder seminarier med utåtblickande inrikt-
ning.
Svensk Biblioteksförening arbetar för att synlig-
göra biblioteken och det gör vi utifrån fem per-
spektiv: kunskap och lärande, kultur och upp-
levelser, inspiration och utveckling, demokrati 
och informationsfrihet samt fristad och gemen-

skap. De fem perspektiven bildar strukturen för 
torsdag och fredag, 16–17 maj.
Föreningens årskonferens är onsdag 15 maj med 
seminarier och årsmöte. Konferensen fortsätter 
med Biblioteksdagarna, 16–17 maj. Torsdag 16 
maj blir det stor fest på Örebro universitetsbib-
liotek. Som vanligt erbjuds studiebesök och i år 
kommer det att finnas mer tid för nätverkande 
än tidigare.
Mer information: www.biblioteksforeningen.se/
biblioteksdagarna

13–14 juni, 2013, Karlskrona
17th International Conference on Electronic 
Publishing
Mining the Digital Information Networks
The main theme of the 17th International Con-
ference on Electronic Publishing (ELPUB) will 
be extracting and processing data from the vast 
wealth of digital publishing and the ways to use 
and reuse this information in innovative social 
contexts in a sustainable way. We will bring 
together researchers and practitioners to dis-
cuss data mining, digital publishing and social 
networks along with their implications for 
scholarly communication, information services, 
e-learning, e-businesses, the cultural heritage 
sector, digital libraries and other areas where 
electronic publishing is imperative.
Värd: Blekinge Tekniska högskola
Mer information: www.elpub.net

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

Man kunde alltså börja och sluta kur-
serna när man ville. Många deltagare 
uppskattade att kurstillfällena på bib-
lioteket inte var så skolaktiga och att 
genomgångarna hela tiden varvades 
med praktiska övningar. 

Projektet Växa som vuxen utgör en 
bra grund för det fortsatta arbetet med 
kurser för unga vuxna på Arvika biblio-
tek. Med erfarenheterna från detta pro-
jekt som underlag har vi nu gått vidare 
med nya kurser. Vi fortsätter också 
arbetet med att utveckla en bra metod 
för att erbjuda bibliotekets resurser för 
unga vuxna som befinner sig i olika 
försörjningsinsatser. 

Mikael Johansson, Arvika Bibliotek 

Slutrapporten 
från projektet 
kan laddas ner 
från föreningens 
webbplats. 

Rädda gorillan
Bli Djungelfadder på wwf.se
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Axiell

Axiell Sverige
tlf. 046 - 270 04 00 

www.axiell.se

Våra löften är inte storslagna - de är tvärtom mycket enkla och realistiska. 
Du ska kunna känna dig trygg med vad du får och när du får det. Och om 
vi inte har det du söker ser vi till att du hittar det ändå.

Axiell Direkt erbjuder en hög och säker service där vi siktar på att leverera 
material för bibliotek, arkiv och museer redan dagen efter* - varje gång.
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